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GŁOWNIE GEOGRANICZAY

KRÓLESTWA POLSKIEGO
I INNYCH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH,
WYDANY POD REDAKCYĄ
Bronisława Chlebowskiego,
PRZY WSPOŁUDZIALE, OD POŁOWY TOMU VI,

Józefa Krzywickiego,
WEDŁUG PLANU

Filipa Sulimierskiego.
NAKŁADEM

Władysława Walewskiego
do końca tomu X.

Od tomu XI z zasiłku Kasy pomocy dla osób pracujących na polu
naukowem imienia D-ra Mianowskiego.
Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa.

TOM Z=V.
Część II.

WARSZAWA.
Druk „WIEKU Nowy-Świat Nr. 61.
1902.
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Dalszy ciąg.

Januszpo! 1.) mstko nad Teterówką, pow. dym. ludzi ubogich, co potrosze roli mają, po 4

żytomierski, gm. Januszpol, 60 w. od Żytomierza, gr., następnie ks. Ostrogskich leez nie przy or- -

st. poczt. Rajhorodek (10 w.), st. dr. żel. Dem- dynacyi, w r. 1650 Piaskowskiego, sędziego

czyn, 743 dm., 4642 mk., cerkiew paraf. drewn. łuckiego, który wnosi od 37 dym., dalej Graz r. 1764, kościół filialny katol. par. Krasnopol, bowskich, Tomaszewskich, Morozowskich, Drzezarząd okr. pol., urząd gm. Do par. prawosł. wieckich, ks. Radziwiłłów, obecnie Emilii Stecnależą wsi: Słobódka, Stepka i Dąbrówka. W ca- kiej, 214 dz.
Jar 1.) Fernatya, rzka, w pow. bałekim, prałej parafii w r. 1886 było 314 dm, 2620 mk.
prawośł., 1387 katol, 243 żyd. Paprocki poda- wy dopł. Kodymy. Zaczyna się pod wsią Peje, iż Wojciech Starzechowski, h. Nieczuja, ststa trówką, mija wś Strymbę i pod wsią Fernatyą
wyszogrodzki, który jeździł do Węgier po króla uchodzi do Kodymy. 2.) J. Gedzyłów, ob. CreStefana „na zamku swym Januszpolu znaczny dzyłów Jar. 3.) J. Głęboki, rzka w pow. bałe-

a mężny odpór poganom dawał*. (Herby, 328).

kim, lewy dopływ Białocza.

Ostrogskich. W r. 1650 ks. Dominik Zasławski,

ma ujście przy Tarasowie.

4.)

J. Hołocza,

Wymieniony już w r. 1570 jako własność ks. rzka, w pow. olhopolskim, lewy dopływ Dniestru,

5.) J. Lityński, ob.

wnosi z Nowego i Starego Januszpola od 138 Lityński Jar,

dym. Gmina obejmuje obecnie 10 miejscowości,

Jar 1.) Kuczmin, chutor przy wsi Sowki, pow.

636 dm. włośc., 4617 włościan (2021 dusz rew.), kijowski, 11 dm., 56 mk, 2.) J. Kruty, kolonia,
uwłaszczonych na 5829 dz. (4791 roli). Nadto pow. radomyski, gm. Potyjówka (20 w.), 7 dm.,
w gm. jest 11,256 dz, (4296 roli) większej po- 31 mk. 3.) J. Zołodny, ferma, przy wsi Chutor
siadłości i 196 dz. cerk, Cała gmina ma 17,281 Pułkowniezy, pow. taraszczański, 10 dm, 149

dz. (9211 roli) i 5458 mk. 2.) J , słoboda, tam- mk. 4.) J. Suchy, wś nad rucz. Torez, tamże,
że, gm. Uszomierz, par. prawosł. Bondarówka gm. Stryżawka, st. poczt. Zaszków (18 w.), 43

w. od Taraszezy, 161 dm., 845 mk., cerkiew,
szkółka
cerkiewna, 3 wiatraki. Należała wraz
i,
wiłkomiersk
Januszyszki 1.) zaśc., pow.
do ks. Wiszniowieckich, na początku
gm. Traszkuny (18 w.). 2.) J., wś, tamże, gm. z Wasilichą
(2 w.), 44 dm., 426 mk.

XIX w. do Walewskieh, drogą wiana za Józefiną
Walewską, przeszła do Jana Giżyckiego. 5.) J
andrownowoaleks
pow.
zaśc.,
Janwaryszki,
Suchy, fol. pod Białocerkwią, pow. wasylkowski,
ski, gm. Rakiszki (6 w.).
Janysze, wś, pow. wolkowyski, gm. Wilezu- 5 dm., 37 mk,
Jarantow, r. 1338 Arnoltovo, r. 1507 Jarki, 289 dz.
noltovo,
r. 1579 Jaruntovo, wś, pow. kaliski.
Japołot, wś w pobliżu Horynia, pow. rówieńW
dok.
z
r. 13388 występuje Mirosław „de Arski, gm. Stydyń (10 w.), st. poezt. i dr. żel.
Klewań (35 w.), 50 w. od Równego, ma 94 dm., noltovoś (K. W., ». 1175). W r. 1579 w par.
714 mk. (30 katol. i 49 żyd), cerkiew drewn. Lipe, płacą tu: Lipski i Piekarski od 8'/, łan., 4
zr. 1779 fundacyi dziedzica Kajetana Mrozow- zagr., 2 kom.
Jarcewicze, wś, pow. słonimski, gm. Piaski,
skiego, nadana ziemią (32 dz.) przez Stanisła452
dz.
wa Woreela r. 1815 i szkoła ludowa od r. 1862.
Jarcówka, wś, pow. mścisławski, gm. SzaCerkwie filialne: w Zbużu i Żalinie. WŚ J. w r.
1577 należy do ziemian stepańskich, płaci od 6 mowo, 7 dm,, 57 mk.

Żmujdki (9 w.).

6

Jar

Jar

Jarcyn, pow. uszycki, ob. Jaryca.
stępn., 2 rzem. i kotła gorzałez. Jednocześnie
Jarczów, osada miejska, pow. tomaszowski. J. Napolne płacą od 3 pługów. W r. 1661 wś
Powstała na obszarze wsi Korhinie al. Korczyn. ma 12 dym., ar. 1664 dzierżawa Pawła Ości-

Otrzymała miano od nazwiska dziedziców Kor- łowskiego, 20 dym., 1 koło młyń. Gmina obejhinia, Jarczewskich. W r. 18786 płaci ze wsi muje obecnie 14 miejscowości, 1981 dm., 12,343
Korhinie, Jarczewski od 5 łan., 5 zagrodn., mk. włościan (5583 dusz rewiz.), uwłaszczonych
4 kom.
na 11,404 dz. (10,194 roli). Nadto w gminie
Jaremicze (ob. t. III, 564 Jeremicze), w dok. jest 14,437 dz. (10,413 roli) większej posiaJaremcze, wś, pow. nowogradwołyński, gmina dłości i 694 dz. cerk. Cała gmina ma 26,535
Kustowce (nie Rajki), par. praw. Rajki, 100 w. dz. (21,224 roli) i 15,153 mk.
od mta pow., 73 dm., 565 mk. W r. 1583 naleJarmołowszczyzna, okolica szlach., pow.
żała do Ostropola, ks. Ostrogskiego, który wnosi słonimski, gm. Miżewicze, 123 dz.
z niej od 7 dym., 14 ogr., 1 koła waln. Na poJarniewo, wśi dobra, pow. słonimski, gm.
czątku XIX w., z Rajkami kupiona przez podko- Starawieś, 21 w. od Słonima. Wś ma 1068 dz.;
morzego Joachima Rajskiego, poczem syna jego dobra, zwane też „Jaroszewo* własność KapniZenona, marszałka zwiahelskiego (1857—1860), stów, z fol. Kowale mają 667 dz.
po 1863 r. skarbowa.
Jarochowo, wś, pow. łęczycki, par. Mazew.
Jareszki, Jereszki, al. Jerszyki, wś nad rucz, Według dok. z r. 1318, Simon, dawny opat wąKamienką, pow. skwirski, gm. i st. dr. żel. Brow- cehoeki, zamienił kiedyś wieś klasztorną Smolice
ki, st. poczt. Popielnia (19 w.), 39 w. od Skwi- na Jarochowo, własność Allexiusza „milesa*
ry, 189 dm., 1000 mk., cerkiew, szkółka cerk., (Kod. mał., II, 241, K. W., n. 999). W roku
wiatrak. Niegdyś kn. Rużyńskich. Miała na 1576 istnieje J. major i J. minor dieta Raffaelis
niej dożywocie kn. Kirykowa Rużyńska, Następ- (Rafałowe), Wś należy do par. Słaboszewo.
nie Zofii z Korabczowa Romanowej kn. Rużyń- Siedzą tu na drobnych działkach Jarochowscy
skiej. W r. 1628 kasztelanowa wileńska, Zofia i Iwicey.
na Korabezowie wnosi z J. i Browek od 3 dym.,
Jarocice, wś, pow. sieradzki. Dawna wła4 ogr., oraz z J. i Buchałówki od 1 dym. ubog., sność arcyb. gnieźn. wspom. w dok. z r. 1136
2 ogr. QObeenie Rylskich, 1054 dz,
i 1857 (K. W., n. 7 i 1354).
Jarewiszcze 1.) wś, pow. kowelski, gm. ZaJarocin, miasto, pow. pleszewski. Bolesław,
błocie, 20 dm., 64 mk. 2.) J., wś nad Prypecią, ks. wielkopolski nadaje r. 1257 różne swobody
pow. włodzimierski, gm. Szack, 100 w. od Wło- posiadłościom komesa Janka, syna Alberta. Międzimierza, 94 dm., 598 mk., cerkiew, szkoła.
dzy innemi „in eadem civitate dieta Jaroczino
Jarkańce,
wś,pow. nowoaleksandrowski, gm. thęloneum* po groszu ed koniai wołu wchodząWidze (6 w.).
cego do miasta. Plebanowi tamecznego kościoJarłuty, r. 1567 Jarluta Małe i Stare, wś, ła p. w. św. Marcina, po groszu od czterech wopow. ciechanowski. Paweł, bisk. płocki, nadaje zów (K. W., n. 364). W r. 1578 płaci miasto
swą dziesięcinę we wsi Jarłuty, kościołowi we szosu 27 fl. 6 gr. z 11 ślad. miej., przytem od
wsi Zenbok (Kod. maz., 206). W r. 1567 jest 20 szewców, 6 krawców, 5 rzeźn., 10 sukiennitu 5 działów szlach., mających razem 14 włók, ków, 10 piekarek, 5 garncarzy, 6 kuśnierzy,
14 ogrod., 1 kowala, 1 krawca.
6 prasołów, 1 barwierza, 6 szynkarek, 4 kowali
Jarmaki, zaśc., pow. oszmiański, gm. Krewo i 15 różnych.

Ob. E. Callier.

„Szkice geogr.-

(5 w.); miał 14 dusź rewiz., należał do dóbr histor.* serya II, Poznań, 1888, str. 18—39.
skarb. Łosk.
Jarofiejówka, ob. Poczajów.
Jarmarkowszczyzna, urocz., pow. bielski
Jarogniewice, r. 1352 Jarognevo, wś, pow.
gub. grodz., gm, Malesze, 36 dz.
kościański. Jarosław z J. w dokum. z r. 1352
Jarmolicze, wś, pow. grodzieński, gm. In- (K. W., n. 1313).
dura, 34 w. od Grodna, 334 dz. Na polach
Jaroliszki, wś, pow. wiłkomierski, gmina

znajdowano kamienne siekierki.

Jarmolińce, msto, pow. proskurowski. W r.
1530 wnosi od 5, a r. 1542 od 7 pługów i 1 koła młyń. W r. 1565 z części Lanekorońskiego,
ststy kamien. i Czołhańskiego, zapłacono od 10
pługów i 2 kół waln., z części zaś Mateusza Jarmolińskiego od 3 pługów, 2 kół waln., 3 rzem.
W r. 1569 z części Jarmolińskiego, Czołhańskiego i Potockiego od 6 pługów, 2 kół młyń.,
2 rzem. W r. 1578 należy do tychże, płaci od
8 pługów, popa, 2 kół dorzecz., od koła stępn.,
kotła gorzałez. i propinacyi, od 1 rzem., a roku

Owanta (5 w.).
Jaromicze, Jeremicze, wś, pow. kobryński,

gm. Podolesie, 11 dm., 131 mk., 201 dz.
Jaromirka, wś, pow. kamieniecki, W r. 1530
11542 wnosi od 1 pługa. W r. 1566 Herburtów i suke. SŚwierszcza, płaci od 4 pługów i 1

popa. W r. 1578 i 1583 Ostrorogów, wnosi od
| pługa, a Herburt w r. 1583 od 2 pługów. W r.
1661 Dziewanowskiego, spustoszona.
Jaromla, mylnie Jaroszeł, wś, pow. łueki,
gm. Trosteniec, 34 w. od Łucka, 27 dm., 172
mk. Dawniej do Dybowskich, obecnie Stefana

1588 od 8 pługów, popa, 2 kół dziedziez., koła Mijakowskiego.

Jar

Jar
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Jaropowicze, al. Jaropowce, wś, powiat ła 24 kmieci na półłankach, 8 wolnych, którym:
skwirski, gm. i st. poczt. Chodorków (5 w.), już wolność się kończyła, karczmarz, woźny,
st. dr. żel. Browki (25 w.), 55 w. od Skwiry, pop. Ogółem zł. 41, gr. 8.
Jarosławka 1.) wś, pow. berdyczowski, gm.
325 dm., 2095 mk., cerkiew, kaplica, szkółka
cerk., cukrownia, cegielnia, wiatrak.

W roku Czerniawka Mała, st. poczt. Rużyn (8 w.), st.

1609 jeszcze uroczysko, należy do Tyszów By- dr. żel. Zarudyńce (12 w.), 44 w. od Berdyczokowskich. ZŻygm. Kotiużyński nie długo po- wa, 135 dm., 1174 mk., cerkiew, szkółka eerk.
siadał J. Do ruiny jego przyczyniło się założe- Obecnie Stadnickiego, 609 dz. W r. 1780 Hunie cukrowni, którą około r. 1860 nabyli bracia lanickich. 2.) J., al. Suczek, wś nad rzekami:
Jenniowie, do dziś jej właściciele. Grunta dwor- Tołmaczem i Lipianką, pow. zwinogródzki, gm.
i st. poczt, Kalihorka Mokra (12 w.), 45 w. od
skie należą do włościan,
Jarosiszki, wś, pow. wileński, gm, Wornia- Zwinogródki, 170 dm., 872 mk., cerkiew, szkółny (10 w.); miała 11 dusz rewiz., należała do ka, 2 młyny, 3 wiatraki. Obecnie gen. Czertkowa, 1428 dz. 3.) J., w dokum. Jarosław
dóbe Dubniki.
Jarosław nad Sanem, miasto. Dnia 28 czer. i Żabińce, wś, pow. kamieniecki. W r. 1542
1361 r. bawi tu Kazimierz W. W r. 1508 wnosi od 1!/, pługa. W r. 1565 Lanckoroński,

Spytko z Jarosławia, kaszt. krak. z dóbr swych ststa skalski, płaci od 4 pługów i 3 zagr., J. al.
J.i wsi przyległych płaci kwarty 971/ grzyw. Żabińce, w dzierżawie Dąbrowskiego, wnosi od
18 gr. Losz, wójt miejski płaci 3 grz. W roku 2 pługów. W r. 1569 Lanckoroński płaci od 6
1589 miasto daje szosu fi. 57, od rzemieśln, 23. pługów, a r. 15838 od 2 pługów i 1 ogr. 4.) J.,
Ogółem fi. 209 gr. 23. W r. 1901 miasto ma wś, pow. latyczowski. W r. 1530 płaci od 7,
a w r. 1542 od 4 pługów. Był pop „Syenko*.
do 24,000 mk.
Jarosławice, w dok. Jarosław, Jarosławka, W r. 1578 i 1583 Jan Sieniawski wnosi od 4
wś, pow. złoczowski. W r. 1542 płaci od 1'/, pługów, popa i koła dorocz. W r. 1664 zniszczopługa, r. 1565 Lanekoroński, ststa skalski, wno- na, w r. 1668 ma 7 dym., własność Potockiego,
si od 4 pługów, 3 zagrodn., ar. 1569 od 6 płu- wwdy bracławskiego.
Jaroszewicze, wś, pow. wołkowyski, gmina
gów. W r. 1583 ze wsi Jarosławka wniesiono od
2 pługów, 1 ogr.
Zelzin, 183 dz.
Jaroszewo 1.) wś i dobra, pow. słonimski,
Jarosławicze, wś nad Styrem, pow. dubieński, na pograniczu pow. łuekiego, gm. Jarosła- gm. Luszniewo, 41 w. od Słonima. Ze wsią
wieze, st. poczt. Młynów (18 w.), st. dr. żelaz. Ciuchniewicze ma 247 dz.; dobra, Bułhaków,
Kiwerce (22 w.), 33 w. od Dubna, 66 dm., 691 475 dz. Nadto Strachalewowie mają tu 150 dz.
mk., cerkiew drewn. z r. 1882 (na miejsce daw- 2.) J , tamże, ob. Jarniewo.
nej z r. 1746), szkółka cerk. odr. 1876. Do par.
Jarosżki, wś, pow. sieński, gm. Maszkany,
praw. należą wsi: Worsuń i Podleśce. Cerkwie 15 dm., 76 mk.
Jaroszowice, r. 1361 Jaroschow, wś, pow.
filialne we wsiach: Jałowicze i Czekno. J. były jakoby rezydencyą kn. łuckiego Jarosława wadowicki. Wspom. w dok. z r. 1361 jako poIziasławicza (1169 r.), który miał tu zamek. Wr. graniczna z Barwałdem. W r. 1581 Jan Ko1545 własność podskarbiny ziemskiej Bohuszo- morowski płaci tu od 8 łan. km., 2 zagrodn.,
wej (Bohowitynowej), która miała opatrywać 4 komorn,

trzy horodnie zamku łuckiego.

W r. 1570 Mi-

Jaroszówka 1 ) dobra, pow. klimowieki, od

chała Działyńskiego, który z J., Podlesiee r. 1373 Huebbenetów, 1088 dz. (628 lasu).
i Wrotniowa wnosi od 16 bojar. puta., 58 dym., 2.) J., dobra, tamże, od r. 1879 Osmołowskich

8 ogr. po 4 gr., 50 ogr. po 2 gr., 8 kół młyń,,
2 karcz. W r. 1577 Fedora Działyńska płaci
z samych J. od 15 dym., 4 ogr., 2 kół młyń. po
24gr. Wr.1585 Prońskich. W połowie XVII
w. Konst. Puzyny, potem Aksaków Bąkowskich,
Malińskich, obecnie z Worsuniem i Podleścami
Kołmakowych. Gmina obejmuje 23 miejscowo-

i Sakowiczów, 207 dz. 3.) J., fol., pow. sieński, należy do dóbr Bóbr.
Jaroszówka 1.) wś, pow. wasylkowski, gm.
Wepryk, st. poczt. i dr. żel. Chwastów (15 w.),

70 dm., 464 mk., szkółka,

2.) J., wś, pow.

zwinogródzki, gm, i st. poezt. Kalihorka Mokra

(8 w.), 45 w. od Zwinogródki, 203 dm., 1020

śei, 630 dym. włośc., 4492 mk. włościan (1754 mk., cerkiew, szkółka, gorzelnia, młyn parowy,

dusz rewiz.), uwłaszczonych na 7227 dz. (5924 8 wiatraków. 3.) J, wś, pow. winnieki. Nieroli), Nadto w gm. jest 6109 dz. większej po- gdyś Czerlenkowskich. W roku 1629 eześnik
siadłości (3857 roli), 1446 dz. ziemi skarbowej wwdztwa bracławskiego, wnosi od 40 dym.
i 448 eerk.

Cała gmina ma 15,530 dz. (10,143 Obecnie po Koczubeju własność Engelhardta,
w dzierżawie Tow. cukrowni w Gniewaniu.

rol) i 6299 mk.
Jarosławiec, wś, pow. hrubieszowski. W r.
1564 należy do par. rz.-kat, w Hrubieszowie,
posiada cerkiew, 6 łan., 9 zagrodn., 2 komorn.,
popa. R. 1565 w ststwie hrubieszowskiem, mia-

Jaroszyn, wś, pow. słupecki. Roku 1186
Mieszko, ks. polski, oznacza granice wsi J.

i Marcinkowo (Kowalewo), jakie nadał klasztoro- wi w Lądzie. Henryk, arcyb. gnieźn. nadaje

8
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Jar

«r. 1213 dziesięciny swe z J. klasztorowi.

Jar
Pre-

Jaruń, wś przy ujściu Żołobianki i Kosze-

tensye bisk. pozn. Bogufała do tej wsi, oddala lówki do Ceremu, pow. nowogradwołyński, gm.

wyrok Bolesława, ks. polskiego r. 1278 w Gnież- Żołobne, 10 w. od mta pow. ist. poczt., 142
la klasztorowi osadzić tu na prawie niemieckim 92 dz. ziemi. Do par. należy Mołodków Mały.
niemeów i wolnych polaków (liberis Polonis). Cerkiew filialna we wsi Jurkowszczyzna. W r.
Por. K. W., n. 27, 80, 476, 695. We wsi istniał 1570 kn. Bohusza Koreckiego. który r. 1577
kościół par. p. w. W. W. Sw., założony bardzo wnosi z J. od 25 dym., 5 ogr. W r. 1650 wniedawno. Już w XV w. dla braku funduszów nie siono z J. od 130, r. 1651 od 80 dym., aw r.
bywa plebana, ale kościołem zarządzają zakon- 1658 tylko od 10 dym.
nicy. R. 1781 kościół walący się rozebrano, _ Jaruszyszki, dwór, pow. szawelski, gmina
a parafię złożoną z jednej wsi wcielono do ko- Zagory (16 w.).
Jarutycze 1.) wś, pow. słonimski, gm, Maścioła w Lądku (Łaski, L. B., I, 296 i przyp.).
Jaroszynka, al. Jaroszyńce, wś, pow. jam- ryjska. Ob. Sosnówka. 2.) J., wś, pow. wołpolski. W r. 1629 Dymitr Jaroszyński wnosi kowyski, gm. Pieniuga, 177 dz.
Jary Chreszczate al. Chryszczate, wś nad
od 16 dym. Obecnie przeszła w obee ręce.
Jarowatka, wś nad stawem i przy linii dr. urocz. Jezioro, pow. taraszczański, gm. Juszków
żel. humańskiej, pow. humański, gm. Krasno- Roh, st. poczt. Taraszeza (12 w.), 184 dm.,
półka, st. poczt. Humań (17 w.), 74 dm., 447 1587 mk., cerkiew, szkółka począt., 5 wiatraków. Należy do dóbr hr. Branickich.
mk., cerkiew, 4 wiatraki.
Jaryhy, wś, pow. czauski, gm. Horodek, 39
Jarowe, wś, pow. czehryński, gm.ist. poczt.
Kamionka (8 w.), 538 w. od Czehrynia, 77 dm,, dm., 230 mk,
491 mk.,

cerkiew, szkółka cerk., 2 wiatraki.

Jaryłówka 1.) fol. dóbr Mroczki, pów. bia-

i dobra, pow. grodzieński,
Mają tu: Meteliecy 120 dz. i Chaneńko 670 dz. łostoeki, 2.) J., wś
Jarowica, wś nad Jarowieą, dopływ Styru, gm. Brzostowica Wielka. Wś ma 51 dz., dopow. łucki, gm. Poddubee, 1 w. od Łucka, 24 bra Kamieńskich, 120 dz. 3.) 3., wś i dobra,
dm., 136 mk. Dziedzictwo kn. Czetwertyńskich, pow. wołkowyski, gm. Wilczuki. Wś ma 156
"r. 1545 kn. Matwieja, r. 1570 synowej jego dz.; dobra Pileekich, 154 dz.
Jarynówka 1.) wś, pow. łucki, gm, Osowa,
Januszowej Czetwertyńskiej Bohdany Wasilewny
Siemaszkówny, która z dóbr swych i męża nie- 132 w. od Łueka, 52 dm , 184 mk. 2.)J,, wś,
boszczyka J. wnosi od 82 dym., 8 sług putn. po pow. rówieński, gm. Berezne, par. praw. Jabłon20 gr., 14 ogr. po 2 gr., 2 kół młyń. Wyszła ne (10 w.), 74 dm., 552 mk.
Jaryszki 1.) wś nad rucz. Upiką, pow. pona powtórnie za Zacharyasza Łahodowskiego,

' a potem za Stanisł. Kamienieckiego. W r. 1588 niewieski, gm. Remigoła (12 w.), 25 dm., 205
z części J. płaci Hawryłowa Bokiejowa, sędzina mk., kaplica katol. drewniana, par. Remigoła.

2.) J., dobra, pow. rossieński, gm. Rossienie
(15 w.), par. Widukle, własność Jastrzębskieh,
873 dz. Nad Szeszuwa, w pobliżu fol, Kompajcie nasyp zwany Pilkałnas, ze śladami murów
ipiwnie. J. wspomniane są w dok. krzyżackich
r. 1376 p. n. Arisken. Ńpustoszył je w. mistrz
ma 80 dz.; chutor należy do dóbr Laskowicze. pruski Winryk, ciągnąc przez Rossienie i EjJarówka 1 ) kol., pow. rówieński, gm. Kle- rugołę pod Kowno.

ziemska łucka, część jest w zastawie u Iwana
_ Czernczyckiego Wołyńca, który wnosi z 2 dym.
_ Nadana następnie trynitarzom łuekim, dziś skarbowa.
_Jarówka, fol. i chutor, pow. prużański, gm,
Czerniakowo. Folw., własność Łukaszewiczów,

Jaryszkiele, dwór, pow. poniewieski, gmina
wań, 15 dm:, 112 mk. 2.)J., w spisie osad
Jakówka, kol. niem., pow. żytomierski, gmina Remigoła (12 w.).

i par. praw. Horoszki (20 w.), 50 w. od Żyto-

Jaryszów, mstke, pow, móhylowski. Gmina
mierza, 77 dm., 510 mk., kaplica ewangielieka, obejmuje obeenie 10 miejscowości, 1412 dm,,
7776 mk. (3077 dusz rewiz.), uwłaszczonych na
szkoła.
Jarszewicze, wś nad Isłoczą, pow. wilejski, 6388 dz. (5464 roli). Nadto w gminie jest 8260
dawniej w pow. mińskim. Niegdyś Kimbarów, dz. (4370 roli) większej posiadłości, 751 dzies.
od których drogą wiana Anny z Kimbarów skarb. i 362 dz. cerk, Cała gmina ma 15,761
Krzysztofowej Szezyttowej. W r. 1687 naby- dz. (10,122 roli) i 10,104 mk,
wa Piotr Protaszewicz. Niedaleko od wsi, w po-

Jarząbkowo, r. 1520 Jarampkowo, wś, pow.

bliżu rzeki Wissy, wał w kształcie podkowy, gnieźnieński. Kościół par. p. w. św. Marcina
istnieje już w XIV w. Pleban Marcin wspomdługi do 30 a szeroki 8 sąż.

Jarszówka, Jaroszówka, urocz. przy wsi niany w aktach kons. gaieźn. z r. 1411. Na po-

czątku XVI w. stoi już kościół murowany, odWólka Poduchowna, pow. sokólski.
|
Jarudyszki, dwór, pow. rossieński, gm. Ros- nowiony r. 1846.
- Jarzębkowce, wś, pow. włodzimierski, gm.
sienie (4 w.).
Poryck, 39 w. od Włodzimierza, 45 dm., 273 mk.
Jaruga, ob. Bałiowica.

loteotncacthncjh

_ mie wydany. Przemysław II ks, wielkop. pozwa- dm., 887 mk., cerkiew par. drewn., uposażona

3.

Jar

Jarzębkowo, Jerzębkowo, zaśc., pow. trocki, położona „pod zamkiem*, miała 11/4 dwogm. Jezno (8 w.); miał 8 dusz rewiz., należał do rzyszcz, na nich 27 kmieci, sołtys, karezma,
pop, cerkiew. Ogółem f. 33 gr. 4 den. 4'/,,
dóbr skarb. Birsztany,
Jasienice, folw. dóbr Kurjanowo, pow. luJarzębówka, ob. Brantca.
Jasajcie, wś, pow. poniewieski, gm. Rozalin cyński.
Jasieniec 1.) wś, pow. grójecki. « W dokum.
(11 w.).
Jasany 1.) wś pow. poniewieski, gm. Śmil- z r. 1381 występuje Stefan z J., ststa generalny
gi (16 w.). 2.) J. Jassany (ob. t. III, 494), wś mazow. (K. W., n. 1784i 1785). 2.) J., w dok.
i dobra, pow. wiłkomierski, gm. Uciany (4 w.), z r. 1246 Jascene, wś, pow. włocławski. Tu zaJałowieckich 398 dz. Otrzymał je od Zygm. pewne potwierdza Konrad, ks. łęczycki, dnia 2
Augusta, Miłoszewski Stanisław, dworzanin kró- paźdz. 1246 sprzedaż fol. Kiełczewo, kościołowi
gnieźn. (K. W., n. 597). 3.) J., wś, pow. iłżecJewski.
Jasiel, r. 1565 Zaszteł, wś, pow. sanocki. W r. ki. R. 1343 Jan Grot, bisk. krak. nadaje soł1565 wś w ststwie sanockiem, pod górą Beski- tystwo w J., Marcinowi, synowi Milka, dla osadem, niedaleko granicy węgierskiej, od lat sze- dzenia na prawie średzkiem wsi o 16 łanach.
ściu zaczęła się zasiedlać na prawie wołoskiem, Osadnicy otrzymają 14 lat wolności (Kod. kat.
miała 9 łanów „ku kopaniu wymierzonych* na krak., II, 13).
Jasieniec, urocz. pow. słonimski, gm, Różanich 12 kmieci, Dawała wtedy dochodu gr. 24.
Jasień 1.) w dok. zr. 1300 Jassyno, wś, pow. na, Wabelów 272 dz. (259 lasu).
Jasieniec 1.) Chłuplański, Lewkowskii Rudpłocki, par. Imielnica. Folwark bisk. płockich,
oddany r. 1300 Bolesławowi, ks. mazow. w za- niański, trzy chutory, pow. owrueki, gm. Poka-

mian za książęcą część Radzikowa odstąpioną lew, mają razem 11 dm., '105 mk. 2.)J., wś,
biskupowi (Ulanow. Dok. 167, 24). W r. 1578 pow. rówieński, gm. i par. praw. Dąbrowica
płaci od 10 łan, km., 2 zagr., młyna. W spisie (6 w.), 138 w. od Równego, 30 dm., 222 mk.
Jasieniec, w dokum. z r. 1231 Jazinez, WŚ,
z r. 1827 podana, ma 4 dm., 30 mk. Nowsze
spisy nie podają tej nazwy. 2.) J. ul. Jasżenie, pow. babimojski. Nadana przed r. 1231 klaszwś, pow. rawski. W dok. z r. 1359 śród wło- torowi w Obrze, przez Sędziwoja, kantora gnież.
ści arcyb. gnieźn. (K. W. n. 1404) W r. 1579 R. 1247 Przemysław, ks. polski, włącza J. do
Obry, jako jedno dziedzictwo.

ma 10 łan.

R. 1280 Prze-

Jasień 1.) urocz., pow. prużański, gm. Bia- mysław II, ks. polski nadaje prawo niemieckie
łowieża, 92 dz. 2.) J., wś, pow. święciański, J. i Obrze (K, W., n. 130, 131, 215, 258, 497).
Jasieniewicze, dobra, pow. wilejski (dawgm. Aleksandrowska; miała 12 dusz rewiz., naniej oszmiański), attyn. Duniłowicz, Niegdyś
leżała do dóbr Szajkuny.
Jasień, wś, pow. brzeski (Galicya). W dok. Elżbiety z Tsajkowskich Krzysztofowej Rudoz r. 1282 „pratum Jassen* (Kod, dypl. pol., minowej, potem Białłozorowej, chorążyny litew.,
Ill, 129). Za Długosza stoi tu kościół par. p. w. w zastawie u Stefana Mackiewicza, Później JaWnieb. N. P. Maryi, z kamienia wapiennego, niszewskich,
Jasieninicze, w dok. Jasininicze, Jasiennicze,
zbudowany przez Spieymira z Melsztyna. Dziedzieem wsi był Spytek z Melsztyna, h. Leliwa. wś nad Uścią, pow. rówieński, gm. DziatkowiWe wsi były łany km., 2 łany sołt., karczmy, eze (11/4 w.), st. poezt. i dr, żel. Równo (13 w.),

zagrodnicy (L. B., ll, 276).
Jasienica, wś, pow. ostrowski. W dokum.
z XIM w. śród włości kościoła płockiego. W r.
1578 wś biskupia w kluczu złotoryjskim, płaci
od 23 łan., 4 zagr.
Jasienica Solna 1.) roku 1565 Jaszenicza
Scholna, wś, pow. drobobycki.

we włości ozimińskiej,

35 dm., 284 mk., cerkiew paraf. drewn. z roku
1788, uposażona ziemią przez Antoniego Jasienieckiego r. 1745. Do par. praw. należą wsi:
Wierchowsk i Krzywicze. W całej par. r. 1886
było 98 dm., 727 mk. praw. i 14 katol. Cer-

kiew filialna we wsi Dziatkowicze.

Podług re-

W r. 1565 wś wizyi zamku łuekiego z r. 1545 własność Jacka:

ststwa samborskiego, i Jaśka Jasienińskich.

W r. 1570 Marcin Ja-

miała 58 kmieci na 331/, łan., 9 podsadków na sienynicki wnosi z J. i Bereha od 37 dym., 8
tychże rolach, Na łanach wójtowstwa skupio- ogr. po 2 gr., 2 bojar. putn., 2 kotł. gorzałez.,
ego 2 kmieci. Podsadków 7, karezmarz jeden 2 kół młyń. i 1 karczmy, a Hermogien Jasienydaje zł. 32, druga na Słonem, gdzie było okno nieki ze swej części J. od 10 dym, 4 ogr. po 4
solne pierwej, daje zł. 17 gr. 18. Popi eer- gr. W r. 1577 tenże Hiermogien płaci od 5 dym.
kiew. Daje wś dani solnej po 2 kłody w miesiąc. po 10 gr., 3 ogr. po 2 gr., a r. 1583 z 3 dworz.,
Ogólny dochód zł. 324 gr. 13 den. 167/,. Lu- 5 ogr., '/ą koła waln., 1 popa. Przytem Wadność trudniła się wyrobem goli, jej rozwoże- lentowa Paszeńska z części J. od 12 dworz. 3
niem i sprzedażą. Opłaty od tego przemysłu ogr., 2 ogr., '/ą koła, '/, popa. W połowie XVII
przynosiły, prócz dani solnej, dworowi ozimiń- w. należy w części do Dadokowskiej, która z J.
skiemu zł. 142. 2.) J. Zamkowa, wś, pow. tur- i Omelianowej płaci w r. 1648 od 22, r. 1649 od
czański.

W r. 1565 wś w ststwie samborskiem 19, r. 1650 od 6, ar. 1658 od 3 dym.
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Jasińskie, chutor w dobrach Jancewicze,
Jasieniszki, wś, pow. oszmiański, gm. Hopow
brzeski gub. grodz.
rodźki (6 w.); miała 28 dusz rewiz., należała do
Jasionka, wś, pow. czerykowski, gm, Kra- dóbrWiszniów.
Jasienna, r. 1373 Zassona, r. 1581 Jasion- snopol, 25 dm., 182 mk.
Jasionka, wś, pow. turczański. W r. 1565
na, wś, pow. nowosądecki, ob. Iżecew.
Jasiennica, pow. jędrzejowski, ob. Obie- wś w ststwie samborskiem, miała 26 kmieci na
10 dworzyszczach i 4 dworzyszcza przymierne,
chów.
4
podsadków, kniaź (sołtys) na dworzyszezu nad
,
wołkowyski
pow.
osada,
i
wś,
Jasienowica,

gm. Biskupica. Wś ma 311 dz. włośc.; osada przywilej, pop i cerkiew. Dochód wynosił f. 42
gr. 23.
|
Helbingów, 31 dz.
,
Jasionki
mylnie
Jasienki (ob. t. ILI, 477),
bielpow.
szlach.,
okolica
1.)
ka
Jasienów
ski gub. grodz., gm. Siemiatycze, 112 dz. 2.) J., wś nad stawem Krzywoszyi, pow. berdyczowJasinówka, wś, pow. brzeski gub. grodzieńskiej, ski, gm. Wachnówka, par. praw. Bryckie, st.
gm. Wierzchowicze, 38 w. od Brześcia, 635 dz. poczt. Turbów (15 w.), 90 w. od Berdyczowa,
3.) J., Jasienowiec, Jasinowice, wś, pow. wieli- 120 dm., 652 mk. Obecnie należy do Dziemienski, gm. Usmyń. W r. 1765 wykazana w ław- kowiczowej 304 dz. i do Szostaka 111 dz. Rzka
nietwie aleksiejewskiem, wójtowstwa usmyń- Olszanka tu nie dochodzi.

Jasionna, wś, pow. radomski.

skiego.

Jasienówka, kol., pow. włodzimierski, gm.

Kościół par.

„w. Zwiastowania N. P. Maryi i Wniebowstą-

Olesk, 31 w. od Włodzimierza, 43 dm., 284 mk. pienia Chrystusa, istniał już w XIII w. Bolesław,

Jasiewicze, wś, fol. i chutor, pow. prużań- ks, mazow. nadał kościołowi dział książęcy w tej-

ski, gm. Sielee, 23 w. od Prużany. WŚ ma 383 że wsi. Nowy kościół drewniany wzniesione
dz.; fol., własność Czechowskich, 147 dz.; chu- r. 1400 (Łaski, L. B., I, 666 i przyp.).

tor należy do dóbr Sielec.
Jasiewo, wś, pow. dzisieński, gm. Leonpol

Jasionna, ob. Jasienna (t. III).
Jasionówka 1.) mstko, wś i dobra, powiat

(4 w.); miała 21 dusz rewiz., należała do dóbr białostocki, gm. Obrębniki, 30 w. od Białego:
stoku. Mstko ma 1843 mk., 129 dz., wś zwana
Uźmiony.
Jasinićc, kol., pow. włodzimierski, gm. Ki- też Jastonóweczka, 420 dz. włośe.; dobra, własność hr. Miączyńskich, 2681 dz. (873 lasu,
sielin, 18 dw., 149 mk.

Jasiniec, wś, pow. bydgoski. Wymieniona 1100 nieuż.). 2.) J., wś, pow. sokólski, gm. Kajako osada pograniczna, w akcie rozgraniczenia mionna, 30 w. od Sokółki, 686 dz. 8.) J., fol.,
Kujaw i Wielkopolski r. 1349 (K. W., n. 1286 pow. mścisławski, od r. 1871 Sazonowych, 110
dz. 4.) J., pow. sieński, ob. Petrokowo.
i 1290).
Jasiszki 1.) wś, pow. poniewieski, gm. Birże
gmina
i,
Jasinina 1.) urocz., pow. kamienieck
- Kujawy (1 w.). 2.) J. al. Jasinka Wielka, fol. (12 w.), 21 dm., 324 mk. 2.) J., cztery zadóbr Hołozubińce, pow. uszycki.

ścianki, pow. wiłkomierski, gm. Owanta.

3.) J.,

4.) J, zaśc.,

_Jasinka Wielka, ob. Jasinina,
Jasinowatka, Jasienowatka, wś, pow. czehryński, gmina Stawidła, st. poczt. Złotopol
(25 w.), 25 w. od Czehrynia, 68 dm., 365 mk.,
szkółka, 2 wiatraki. Mają tu: Wiśniewski Feliks 116 dz., Wiśniewski Eugen. 130 dz. i Czewati 254 dz.
Jasinówka 1.) Jasionówka, wś nad Tyki-

zaśc., tamże, gm. Uciana (6 w.).

szkółka, 5 wiatraków. Władysł. Branickiego,
1134 dz. 2.) J., kol., pow. dubieński, gm. Sudobieze, 2 dm.. 7 mk. 3.) J., Jasienówka, wś
j kol. nad Stochodem, pow. łucki, na pograniczu
pow. kowelskiego, gm. Szezurzyn, 45 w. od

ezów i ma 120 dz, drugi Stommów, 120 dz.
3.) J., wś, pow. wileński, gm. Giedrojcie (5 w.);

miała 22 dusz rewiz., należała do dóbr Wielki

W r. 1598 wraz ze Szezurzynem,

Jaśkielewicze, wś, pow. grodzieński, gmina

ow. wileński, gm. Giełwany (10 w.). należał do
dóbr skarb. Szeszole.

Jasiukiszki, fol, pow. poniewieski, gm. Czy-

piany (10 w.).

Jasiuliszki 1.) wś i przys., pow. poniewieski, gm. Czypiany (13 w.), 48 w. od Poniewieża.
Kaplica katol. cmentarna, p. w. św. Antoniego,

czem Gniłym i urocz. Turowe Jezioro, pow. ta- z drzewa, wzniesiona r. 1736. 2.) J., dwa fol.,
w.
raszczański, gm. Juszków Roh, st. poczt. Tara- pow. wiłkomierski, gm. Towiany (10 w.), 11
Downarowido
należy
Jeden
.
Wiłkomierza
od
cerkiew,
mk.,
szeza (20 w.), 246 dm., 1304

Dwór.
Jaskajcie, dobra, pow. kowieński, gm. Kiej-

Łucka. Wś ma 46 dm., 293 mk.,; kol. 8 dm., dany (15 w.).
Jaśki, przedmieście Goniądza, pow. biało108 mk. W r. 1577 kn. Matys Woroniecki,
80 dz.
stoeki,
2
dym.,
2
od
ztąd
właściciel Trystenia, wnosi

ogr. 2 ogr.

ks. Tomasza Woronieckiego. Obecnie Walew- Sobolany, 38 w. od Grodna, ze wsią Miłuki,
skich. 4.) J., chutor, pow. włodzimierski, gm. 820 dz.
Jaśkiewicze, w dok. Zwanowicze, wś, pow.
Szack, 5 dm., 26 mk. 5.) J., wś, tamże gmina
gm. Łasza, 20 w. od Grodna, 322
grodzieński,
Werba, 9 dm., 61 mk.

Jas

dz. Należała do ekonomii grodzieńskiej, w wójtowstwie demitkowskiem. W r. 1558 miała 17
włók gruntu średniego, z których dwie nieprzyjęte, puste leżą. Z pozostałych 15-tu poddani
dają po 12 gr, czynszu, po 30 gr. osady, za 2
beczki owsa 10 gr. a za odwóz gr. 10, za jedną
beczkę żyta 10 gr., za wóz siana 3 gr. a za odwóz 2 gr., za gęsi, kury, jajca 31/, gr.. za stacyę 2!/, gr., za tłoki 12 gr, za niewody 2 gr.,
czyni z każdej włóki 1 kopę 37 gr.
Jaskiłdy al. Jaskiłdany, wś, pow. poniewieski, gm. i par. katol. Remigoła (9 w.), kaplica
katol.
Jaśkowce 1.) wś, pow. latyczowski, paraf.
Nowosiółka (nie Michałpol). 2.) J., Jaszkowce,

Juszkowce, nieistniejąca obecnie wś nadHory-

niem, pow. ostrogski, 2 mile na płn. od Ostroga.
W r. 1570 należy do dóbr mylskich Iwana Kierdeja Mylskiego. W r. 1583 przy Ostrogu, ks.

Konst. Ostrogskiego, który wnosi od 10 dym.,

2 podsus. W r. 1650 z Szymonowem, Zawizowem, Uholeami i Bucharowem, Daniela Jeło Malińskiego, ststy bełzkiego, ma 73, a w 1651 r.
10 dym.
Jaskowdzie, wś, pow. wiłkomierski, gmina
Wojtkuszki (11 w.).
Jaskowice, wś nad Wisłą, pow. wadowicki.
W r. 1868 sprzedana za 140 grzyw. W dok.
powiedziano, iż leży „inter Raduanos*, t.j. pomiędzy posiadłościami Radwanitów (Kod. mał.,
1, 318).
Jaśkowicze, wś, pow. święciański, gm. Kobylnik (7 w.); miała 12 dusz rewiz., należała do
dóbr Botwiłowicze.

Jas
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W r. 1578 podano J. w par. Chorzelów. Kasztelan radomski płacił tu od 8 os., 1 łana, 3 kom.,

4 ubog. Studzieński Jerzy od 5 os., 11/, łan.,
3 zagr., 1 kom., 1 ubog., 1 rzem. W części
królewskiej było 22 osad., 4 łany, 4 łowczych
(venatores) na 1 łanie, 3 kom.
Jasło, w dok. Jasiel, Jessel, miasto pow. nad
rzką Jasiołką. Pierwotnie targowisko należące
w części do klasztoru koprzywniekiego, wymienione w dok. z r. 1262 i 1284 (Kod. mał, I, 76,
110).

W dok. z r. 1367 w liczbie miast uwoł-

nionych od opłaty ceł. R. 1368 klasztor koprzywnieki oddaje miasto drogą zamiany, królowi. Leżało w pow. bieckim. R. 1374 Elżbieta,
królowa węgierska i polska za tę część miasta,
odebraną klasztorowi (ablatam), przez króla Kazimierza daje miasto Frysztak i wsi: Glinik
i Kobyle (Kod. mał., III, 208, 226, 280).
Jasmujża, dobra, pow. dźwiński (dyneburski), gm. Jasmujża, 37 w. od mta pow., kościół
katolicki, dom przytułku.
skich,

Własność

Szadur-

Jasna Góra, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Dryświaty (11 w.).
Jaśniewicze, dobra, pow. wilejski, gm. Duniłowicze, własność Janiszewskich. W skład
dóbr wchodziły wsi: Ankudy, Gińki, Malkowieze,
Świdy.
Jaśniówka, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Wieprze (14 w.).

Jaśniska, r. 1565 Jasznicza. W r. 1565
w ststwie lwowskiem. Osadnicy tutejsi mieli
zdawna powinność wyjeżdżania „czasu trwogi*

na straż granicy tatarskiej, wołoskiej, węgierJaśkowo, fol., pow. połocki, własność Skwar- skiej na rozkaz ststy lwowskiego, tudzież jeź-

eowych, 113 dz.

dzić z nim na łowy.

Z opisu wsi w lustracyi

Jaskra, wś, pow. białostocki, gm, Obrębniki, należałoby wnosić, iż zajmowała ona obszar dzi27 w. od Białegostoku, ze wsią Nowiny 308 dz. siejszej kolonii Wiesenberg, w pow. żółkiewNa polach wsi kurhan.
skim, choć możnaby odnieść to i do wsi JaśniJaskrów, wś nad Wartą, pow. częstochow- ska, w pow. gródeckim.

ski. W dok. z r. 1220 własność klasztoru mstow-

Jasnobór, słoboda, pow. rówieński, gm. Ko-

skiego, z której dziesięciny nadaje bisk. krak. stopol, 51 w. od Równego, 31 dm., 207 mk.
Iwo, klasztorowi. Za Długosz» wś miała 30 łan.
Jasnogórka 1.) dwór, pow. kowieński, gm.
km. Wartość dziesięciny dochodziła do 15 grz. Janów (3 w.). 2.) J. (ob. t. III, 491 Jasnagor(L. B., III, 153). Należała do par. w Mstowie. ka), 2 majątki, tamże, gm. Jaswojnie (7 w.).

Obeenie wznosi się tu nowy kościół murowany Jeden, Statkowskich, z fol. Klementy
-Kompy
z wieżą.
474 dz., drugi Dowgierdów, należy do dóbr Po-

Jaskułdowszczyzna, zaśc., pow. święciań- lepie. 3.) J., dwór, tamże, gm. Kroki (24 w.).
ski, gm. Kobylniki.
4.) J, fol. dóbr Wodokty, pow. poniewieski.
Jaskułdy 1.) Jaskołdy, wś, okolica szlach. 5.) J., dobra, tamże, gm. Pniewo (8 w.), Kari2 ehutory, pow. wołkowyski, gm. Swisłocz, 28 piów 54 dz. 6.) J., dobra, tamże, gm. Pompiany
w. od Wołkowyska. Wś ma 91, dwa chutory (5w.). 7.) J., folwark, tamże, gm. Remigoła
81 dz., okolica 286 dz. 2.) J. Rożki, dobra, (10 w.). 8.) J., os., tamże, gm. Rozalin (3 w.).
tamże, Biergielów, 132 dz. 3.) J. Walickow- 9.) J., dwóri zaśc., tamże, gm. Smilgie (8i 13 w.).
szczyzna, chutor, tamże, własność Bułharynów, 10.) J. al. Zieśniki, fol.. tamże, gm. Poniewież
140 dz.
(14 w.), Józefowiezów, 43 dz. 11.) J., folw.,
Jaskury, fol.. pow. rzeżycki, Lebiedziewa, pow. rossieński, gm. Kroże, Montwidów, 40 dz.
111 dz.
12.) J, folw., tamże, gmina Szydłów (14 w.).
Jaślany, wś, pow. mielecki, W dok. z roku 18.) J., dwa dwory, pow. szawelski, gm. Szaw1316 wś szlachecka, własność rodu Bogoriów. | kiany (8 w.) i Szawlany (5 w.). 14.) J., dwór,

12

|

Jas

Jas

, 4 ubogich, 3
pow. wiłkomierski, gm. Siesiki (8 w.). 15.) J., łanie, 1 łan sołtysi, 2 komorn.
rzemieśl.
zaśc.,
J.
16.)
tamże, gm. Subocz (10 w.).
Jastreb, wś, pow. wieliski, w tak zw. wietamże, gm. Wieprze (16 w.). 17.) J., chutor,
liskiej
obodniey.
tamże, gm. Żmujdki (6 w.).
wś, pow. nowoaleksandrowJastrebówka,
rówieńpow.
wś,
,
Jasnogórka, Jasnohorka
ski, gm. Wyry, par. prawosł. Sieliszeze Małe ski, gm. Jużynty (3 w.).
Jastrubińce, Jastrzębińce, wś przy linii dr.
(3 w.), 120 w. od Równego, 47 dm., 341 mk.

st. poczt.
Jasnogród, wś nad rzką Leśną, pow. żyto- żel., pow. lipowiecki, gm. Podwysokie, 321 dm.,
Lipowea,
w.od
36
w.),
(8
Daszów
mierski, gm. i st. poczt. Cudnów (15 w.), 58 w.
4

szkółka cerk., 2 młyny,
do Żytomierza, 140 dm., 289 mk., cerkiew drew- 1868 mk., cerkiew,
ma 1136 dz.
Chrząszczewski
Cezary
niana z r. 1868, cerkiew filialna we wsi Mona- wiatraki.
roku

styrek (2 w.).

Do par. należą wsi: Sybilówka,

Jastrząb, mstko, pow. radomski.

W

f. 11 gr. 6. Od 7
Sadki, Hołabina i chutor Suszczewicza. W ca- 1569 płaci szosu dwojakiego
fi, 1, od rzemieśl.
komorn.
5
od
28,
gr.
łej par. 207 dm., 1606 mk. praw., 19 katol. kowalów
24, od młyna
gr.
kołach
2
o
młyna
od
16,
gr.
Ostrogks.
i 10 rozkoln. Własność niegdyś
Niegosława
młyna
od
12,
gr.
skich, r. 1753 z Qudnowem dana Jerzemu Lu- przy Lepienicach
wójt z łana
6,
fl.
dziesięciny
łan.i
9
od
24,
gr.
bomirskiemu, poczem Ponińskiego, Prota Potocgr. 12, od paledorocz.
koła
1
młyna
ud
20,
gr.
kiego, w końeu Zylińskich.
f. 2 gr. 12, czopowego pierwsza
- Jasnohorodka 1.) mstko, pow. kijowski, gm. nia gorzałki
i
ostatnia
rata
fi. 1l gr. 6.
od
w.
35
Byszów, st. poczt. Chwasowa (20 w.),
wś, pow. radomyski, gmina,
Jastrzebeńka,
szkółka
cerkiew,
mk.,
1508
dm.,
Kijowa, 234
w.

Brusiłów (8 w.), 40
cerk., 10 jarmarków, 1133 dz. włośc. Konstan- par. praw. i st. poczt. 553 mk., wiatrak, 611
dm.,
53
Radomyśla,
od
Zofią
za
wiano
jako
J.
ty Jan Szujski, otrzymał
dz. włośc. Bolesław Belke (jako wiano za Hen
" Brzozowska, eórką Maksymiliana, kasztel. kiryką
Bohdanowicz)
ma
508
dz.
jowskiego, potem wwdy brzeskiego. Obeenie
Jastrzębia, wś, pow. łowicki, ob. Jamno.
część Marczenki. 1776 dz.. prawem sukcesyi
Jastrzębie, w dok. z r. 1229 „Jastrimóe cum
spadła na Stanisława Zaleskiego, reszta, 3870
wś, pow. brodnieki. Dawna włość bisk.
lacu*,
nacy,
Leduchows
i
dz., którą posiadali Zalescy
(K. M., 3). Leżała
leży do Szebanowa. 2.) J., wś w pobliżu ujścia płockich, w dok.z r. 1229
czynszu w XV w.
płaciła
górzneńskim,
kluczu
w
porzki Mochowej do Dniepru, pow. kijowski w
było 18 łanów
1570
W r.
bliżu graniey pow. radomyskiego, gm. Dymir, 56 grz. z karezmą.
,
rzem.
2
zagr.,
6
st. poczt. Borszczahówka (50 w.), 48 w. od Ki- km.,
1579
r.
W
stopnieki.
pow.
wś,
„Jastrzębiec,
cerk,
jowa, 183 dm., 1089 mk., cerkiew, szkółka
krak. od 4 zagr. z rolą. Ob.
2 młyny wodne, 821 dz, włośc. Należała do płaci tu kasztelan
w J.* przez Er. Majewprzeddziejowe
włości kozarowiekiej, od 1536 r., Hornostajów. „Zabytki
skiego
(Światowit,
t.
I).
podwa,
W r. 1628 Teofila z Goraja Hornostajo
Jastrzębińce, w dok. Jastrzembińce, Kutkowkomorzyna kijowska, wnosi od 3 dym., 3 ogr.
al. Kuckowka, wś, pow. braeławski. Naleska
Dzieliła potem losy Kezarowiez.
żała do ststwa bracławskiego, osadzona r. 1600
Jasnopol, fol., pow. szawelski, gm. Szawla- na gruncie należącym w r. 1599 do Jastrzęb
ny (10 w.).
skich. Osadzona powtórnie r. 1608. W r. 1616
Jassy 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. w posesyi Adama Humieckiego miała dwa stawy
Dusiaty (6 w.). 2.) J., os., pow. siebieski, gm. imłyn. WŚ dawała 20 fi. prowentu, od czego
Soino, cerkiew par., targi.
4 f. kwarty. W r. 1529 Adam Humiecki wnoPierwotnie
lubelski.
pow.
wś,
Jastków,
si z 42 dym. Wś dawała 62 fi. 20gr. W roku
trzy oddzielne wsi t. n. w par. Garbów, należa- 1770 w posesyi Bartłomieja Grabińskiego, podły do klasztoru sieciechowskiego, wedle dokum. stolego dobrzyńskiego, dawała 12 złp. 15 gr.
zr. 1252. Zajęte następnie przez Rawitów, kwarty.
pomimo

wszczętego

przez klasztor procesu

i przychylnego dla klasztoru wyroku, w sądzie
ziemskim lubelskim, pozostały włością szlachec' ką. Za Długosza włada tu czterech braci h. Rawa (L. B., lll, 270).
Jastkowice, w dok. Jaskowycze, wś, pow.

Jastrzębi, urzęd. Jastrebel, wś i fol., pow.
prużański, gm. Czerniakowo, 42 w. od Prużany.

Wś ma 647 dz.; fol. należy do dóbr Czernia-

kowo.

Jastrzębna, wś i fol., pow. augustowski.

W r. 1854 fol. miał 617 morg.,.wś 91 osad,

Wchodziły w skład majoratu
Łabno.
twierdza przywilej wydany przez Drogosza, staJastrzębna, Jastrebna, wś nad rzką Rudą
rostę sandomierskiego, Mikołajowi sołtysowi,

(arnobrzeski. W r. 1375 Elżbieta królowa, po- 2520 morgów
„de Jaskowicze* (Kod. mał., III, 291).

W roku (Oczerecianką), pow. kijowski, gm. Byszów, par.

1578 „Jaskowycze* w par. Chorzowiee, wś kró- praw. Jurówka (7 w.). st. poczt. Chwasowa
lewska ma 50 os. na9 łan., 8 łowezych na 1 (15 w.), 64 w. od Kijowa, 65 dm., 424 mk., 309

Jat

jas
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Jaszkajcie, wś, pow. rossieński, gm. Taurogi
(3 w.).
i
nę Żmijewską, potem syna jej Stanisława, od r.
szremski. Przemysław,
pow.
wś,
wo,
Jaszko
1878 Maryi Delawo, 532 dz.
r. 1284 kościołowi Św.
aca
przywr
polski,
ks.
acciSdisłav
1213
r.
z
dok.
w
Jastrzębniki,
J., zapisaną mu przez
wś
u,
Poznani
w
pitrarum, wś, pow. kaliski. Nadana r. 1213 Piotra
bisk, pozn. ztąd daJan
Jana.
syna
a
Falimir
wa
Władysła
ks.
klasztorowi w Ołoboku, przez
a w Luszowie
kościoł
do
wsi
8
syna Odona (K. W., n. 81). WŚ ta gniazdo Ja- tuje wcielenie
tu odIstniała
628).
524,
n.
W.,
(K.
1288
r.
strzębskich, h. Zaręba, miała kościół par. p. w.
dz. W r. 1843 nabyta od Charlęskich przez An-

kościołem, p. w. św. Trójcy
św. Michała Archanioła założony r. 1330. Ubo- dzielna parafia z
ce wsi Bojanowsey w XVI
Dziedzi
.
Barbary
ga parafia składała się z jednej tylko wsi. Stary i św.

kościół, odbudowany r. 1729 popadł w ruinę
i został rozebrany na początku obecnego wieku,
Wś wcielono do par. Pamięcin.
Jasudy, okolica, pow. wiłkomierski, gmina

w. zabrali kościół na użytek protestantów. We-

dług wizyty z r. 1685 dopiero Mikołaj Bojanow-

ski wróciwszy do katolicyzmu, zwrócił kościół
katolikom r. 1640. Według wizyty z r. 1667

Dawniej był murowany i w dobrym stanie. Następnie
Dowgialłów, obeenie posiadają tu: Pietkiewiezo- przyłączony został do par. w Zabnie.
Siesiki (8 w.), 20 w. od Wiłkomierza.

wie 73 dz., Ratowtowie 21 dz., Tuczyńscy 11

dz., Ejmoatowie 35 dz.
Jasuny, Jasiuny, wś i zaść., pow, nowoale-

Jaszłowo, dobra, pow. oszmiański, gm. Po-

lany, własność Downarowiczów.

Jatkuniszki, dwór, pow. nowoaleksandrow-

ski, gm. Antolepty, Lenkszewiczów, 170 dz.
ksandrowski, gm. Antolepty (2 w.).
Jatołtowicze, fol. i wś, pow. oszmiański,
Jaświłańce, wś pow. wiłkomierski, gmina
Iwie. Dawniej Rymaszewskich, dziś rozgm.
Traszkuny (15 w.).
wane między włościan.
parcelo
Jaświłki, /. Moniuszki i J. Siółko, dobra
e, Jatowcie, fol. i zaśc., pow. wiłkoJatowc
i dwie wsi, pow. białostocki, gm. Jaświły, 50 w.
od Białegostoku. J. Moniuszki z wsią Mikiein mierski, gm. Uciany (10 w.).
Jatowty 1.) wś, pow. wołkowyski, gm. Świma 849 dz., J. Siółko 119 dz.; dobra J. w czę228 dz. włośc. i 20 prywat. 2.) J., okosłocz,
iczów,
64 dz., w części Moniuszści Szymkiew
lica, pow. kowieński, gm. Wilkija (8 w.). Mają
ków, 41 dz.
e
Jaświły 1.) wś, pow. białostocki, gm. Jaświ- tu: Daszkiewiczowi 126 dz., Dąbrowscy 18 dz.,

ły, 46 w. od Białegostoku, 1285 dz. włośc., 46 Jatowtowie 61 dz., Rodziewiezowie 20 dz., Skir-

Gmina gajłowie 17 dz., Suchoecey 60 dz. 3.) J, pow.
obejmuje 70 miejscowości, 1455 dm. włośce. lidzki. Pomiędzy wsiami: J., Pasoleze i Kudm., 331 mk., zarząd gminny, szkoła.

(obok 351 innych), 10,105 mk. włościan, uwła- bańcze grupa kurhanów, niezbadanych dotąd.

Jatowtyszki, dwór, pow. rossieński, gmina
Nadto w gminie jest
5106 dz. większej posiadłości i 102 dz. włośc, Rossienie, Staniewiczów 40 dz.
Jatutów, r. 1564 Jatultow, wś, pow. zamojW r. 1748 własność Józefa Todwena 2.) J.,
ski.
W r. 1564 maja tu dwa działy Witkowscy,
zaśc., pow. lidzki, gm. Żyrmuny (6 w.), należał
wś należy do par, Zdanow. Obeenie istnieje tu
do dóbr Paszkowszezyzna.
wielki browar, własność ordynacyi Zamojskich,
Jaswojnie, mstko, pow. kowieński, gm. Ja- cegielnia parowa wyrabiająca klinkier, własność ©
swojnie, st. poczt. i dr. żel. Kiejdany (12 w.),
rządowa, dwie kafłarnie, fabryka powozów, my1160 mk. Gmina należy do 3 okr. pol., obejdlarnia, fabryka gilz, zakład wyrobu narzędzi
muje 39 miejscowości, 374 dym. włośe. (obok 6
szczonych na 19,899 dz.

h.
innych), 6740 mk. włościan, uwłaszezonych na rolniezyc

Jatwiesk 1.) os. i fol., pow. grodzieński, gm.
7743 dz.
Kamionka. Osada ma 1 dm., 11 mk., cerkiew,
Jaszczołty, okolica szlach., pow. bielski gub. szkolę, 38 dz. cerk.; fol, należy do dóbr Olszegrodz., gm. Skórzec, paraf. katol. Ostrożany, wicze. Pod wsią stoi słup murowany, mający
w dawnej ziemi drohiekiej, 40 w. od Bielska, do 6 arsz, wysokości, obwodu u dołu 10
,
w środ204 dz.
ku 81/,, w górnej części
7 arsz. O kolumnie tej
Jaszczów, wś, pow. lubelski. W r. 1437 nie ma żadnych podań. 2.) J., dobra, pow. woł„Pełka de Jaszczów* odstępuje bratu swemu kowyski, gm. Świsłocz (5 w.), 38 w. od Wołko„Zlbank* zwanemu: „sacerdotem ruthenieum wyska, własność Bułharynów (poprzednio Laalias popu et cum ecclesia et super quo idem skowskich), 2254 dz. (1267 lasu), cerkiew par.
sacerdos sedet* (Kod. dypl. pol., III, 412). Dzie- z obrazem Bogarodzicy, uważanym za cudowny.
dzieów J. spotykamy też w dokum. z r. 1475 Pod wsią stare cmentarzysko.

1 1477. W reg. pob. z r. 1531 podana w par.
Jatwież 1.) Wielka i Mała, dwie wsi, pow.
Piaski. Ob. Kieka Nat. „J. pod względem ar- białostocki; gm. Jaświły, 50 w. od Białegóstoku.
cheol.* (Wiad. arch., t. IV, 1882).
J. Wielka ma 676 dz., J. Mała 506 dz. 2.) J.,
Jaszczuki, przys. wsi Nowosiołek, pow. ko- os. i fol., pow. słonimski, gm. Kossów, 56 w. od
Słonima, Osada ma 51 dz, fol. należy do dóbr >
bryński.
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Jawnejki 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Antuzów (21 w.). 2.) J., wś, pow. szawelski, gm. i par. Janiszki (8 w.), kaplica katol.
drewniana, p. w. św. Stanisława.
Jawniany, wś, pow. rossieński, gm. Łabardzie (11 w.).
Jawnie, dwóri dobra, pow. rossieński, gm.
gm. Mścibów, 466 dz. 6.) J., wś i fol., tamże, Szweksznie (12 w.).
gm. Biskupica. Wś ma 502 dz.; fol. należy do
Jawniszki 1.) dwa zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Taurogi (5 w.), Kunigielisów, 241
dóbr Kołontaje.
Jatwisk, pow. lidzki, własność spadkobier- dz. 2.) J., dwór, pow. rossieński, gm. Kroże,
Przewłockich, 321 dz. 3.) J., mylnie Jawninki,
ców Konst. Niezabytowskiego, 568 dz.
Jaudziele, dwór, pow. poniewieski, gm. Bir- wś, pow. rossieński (ob. t. III, 512).
Jawniuny, wś, pow. wiłkomierski, gm. Suże (16 w.).
Jaukszty, fol., pow. poniewieski, gm. Śmil- bocz (7 w.).
Jawojszany, dwa dwory, pow. poniewieski,
gie (10 w.).
Jaunziemie, dwór, pow. nowoaleksandrow- gm. Remigoła (3 w.).
Jawojsze 1.) dwór, pow. kowieński, gmina
ski, gm. Ponedel (5 w.).
Jauryszki, Jawryszki, zaśc, w dobrach Dry- Żejmy, Jawojszów 64 dz. 2.) J., fol. i wś, pow.
poniewieski, gm. Naciuny (5 w.). 3.) J. albo
światy, pow. nowoaleksandrowski.
Kossowo.

3.) J., wś, os., urocz. i fol., tamże,

gm. Zdzięciół, 49 w. od Słonima, WŚ ma 600
dz., os. 48 dz. włośc., urocz. 106 dz., fol. własność Chomiczów, 50 dz. O wiorstę od wsi kurhan. 4.) J , os. włośc. i chutor, tamże, gm. Pacowszczyzna, przy wsi Rozważe. Należy do
dóbr Narcyzpol. 5.) J., wś, pow. wołkowyski,

Jawcze, wś, powiat rohatyński.

Wspomn. Dziewałtów, dwór, pow. wiłkomierski, gm. Kon-

w dok.z r. 1435.

Wr. 1578 płaci tu Żóra- stantynów (2 w), r. 1788 Ign. Drzewieckiego,
wiński, dziedzie Zagórza, od 12 łan,, 6 zagr., Obecnie Czechowiczów, 288 dz.
Jawojszyszki, fol., pow. telszewski, gmina
7 kom., 1 łanu popa.
Jawczupiewis, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Płungiany (2 w.).
Jawołtowicze Sawskie, okolica, pow. koWirbaliszki (5 w.).
wieński, gm. Ejragoła (8 w.). Mają tu WołodJawczyce, wś, ob. Cianowice.
Jawczyki, okolica, pow. kowieński, gmina kiewiczowie 40 dz., Mosiewiczowie 22 dz.

Wilkija (2 w.). Mają tu: Czerwińscy 39 dz.,
Dubińscy 83 dz., Kimontowie 83 dz.
Jawdino, dobra, pow. rzeżycki, Kierbedziów,
z fol. Żosno, 400 dz.
Jawdzieńce, fol., pow. dźwiński (dyneburski), Błażewiczów 167 dz.
Jawgiele 1.) dobra i okolica, pow. kowieński, gm. Kroki (4 w.). Dobra Ludkiewiczów,
310 dz. W okolicy mają Malinowscy 30 dz.,
Wołodkowie 23 dz., Sawiecy 66 dz. 2.) J.,
wś, pow. szawelski, gm. Szawlany (13 w.).

-_

Jawór, w dok. z r. 1288 „mons platani Okory*, szczyt górski w Tatrach spiskich, w okolicy
Podolińca. Wypływa ze stoków tej góry pot.
Toporzee, dopł. Popradu (Ob. Kod. mał., II.
str. 172).

Jawór, wś, pow. opatowski. W dok, z roku
1370 (Kod, mał. III, 242). W r. 1578 są tu
dwa działy Jaworskich, jeden Słażowskich i Jan
Kochanowski płaci od 1 os., '/, łanu.
Jawor 1.) wś i dobra nad rzką Jaworką,
pow. słonimski, gm. Rohotna, 32 w. od Słonima.

Jawieyno, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, Wś ma 52 dm., 338 mk., 499 dz.; dobra, hr.
Tyszkiewiczów, 377 dz. 2.) J. Butlerowszczyzna,
Jawidany, wś, pow. poniewieski, gm. Naciu- urocz., tamże, Roszniewiczów 10 dz. 3.) J.

gm. Rakiszki (13 w.).
ny (12 w.).

.

Sworotowszczyzna, dobra, tamże, Bohuszewiczów,

Jawidz, wś nad Wieprzem, pow. lubartow- z urocz. Murowany, 1528 dz. (504 lasu, 730
do Ożarowskich. Po

ski. Należała w XVI w.
śmierci Benedykta zabitego w J., majątek rozpadł się na cząstki (Paprocki, Herby, 547).
Jawidze, dwie wsi, pow. nowoaleksandrowski, gm. Abele (10 w.) i Antuzów (10 w.).
W ostatniej mają Ginterowie 20 dz., Łabęcey
40 dz. i Rogowscy 62 dz.

nieuż.), trzy kurhany. W lesie, przy drodze ze
wsi Nagórniki, dwa kurhany.
Jawornik, wś, pow. włodzimierski, gm, Hołowno, 29 dm,, 159 mk.
Jawornik 1.) r. 1508 Jawornyczek, r. 1589
Jawornik, mstko, pow. rzeszowski. W r. 1508
pół
Jawiele, zaśc. w dobrach Klewiea, pow. 08z- leży w ziemi sanockiej, płaci czopowego
grz. i od 4 kareczem warzących piwo po pół grz.
miański.
rocznie. Wś t. n. należy do dńbr Dubiecko, da« Jawinie, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. je
r. 1515 od 6 łan. i młyna. W r. 1589 nosi
Tauroginie (17 w.).
Jawkino, wś, pow. klimowicki, gm. Nadziej- nazwę J. ruski, należy do Stadniekich. Jest we
wsi pop, 11/, łana, młyn, Miasteczko samo w r.
kowicze, 42 dm., 329 mk.
od
Jawne, wś, pow. nowogradwołyński, gmina 1589 podane p. n. Jawornik, daje szosu fi. 5,
5
łan.,
3
kom.,
młyna,
1
bani
gorzałcz.
2.)
J.,
Rvhaczów, par. praw. Ostrożek, 53 dm., 376
mk., smolarnia, tartak. Własność Bonieckich, wś, pow. rzeszowski, ob. Niebylec.

Jaw

Jaz

Jaworów i Jaworowo (t. Il, 518, 529), pow.
wileński. W r. 1794 własność Stempkowskiego
i Wędziagolskiej.
Jaworów, wś, pow. turczański, W r. 1565
w ststwie samborskiem, ma 12 kmieci na 51/ą
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Jaworzno, wś, pow. wieluński. Posiadała
z dawna kościół paraf. p. w. św. Trójey, uposażony 2 łauami. Da Długosza dziedzicem wsi był
Hieron. Kobyliński, h. Grzymała. WŚ miała 16

łan. km., folwark, 2 karczmy, młyn i 4 łany
łan., stacyą i pokłon dawaii razem z Botelką. wolne (L. B., III, 154). Jan Łaski, areybiskup

Ogółem zł. 17, gr. 13, den. 9.
gnieźn., wcielił tutejszy kościół (oraculum) do
Jaworowce, wś nad rzką Samcem, powiat par. w Parzymiechach. Dziesięcinę ze wsi postarokonstantynowski, gm. Czernelówka, stacya bierał klasztor w Mstowie. Reg. pob. z r. 1552
poczt.-telegr. Krasiłów (3 w.), st. dr. żel. Czar- wymieniają jeszcze parafię Jaworzno. We wsi
ny Ostrów (22 w.), 25 w. od mta powiat., 69 siedzi Kobyliński i płaci od 20 os., 5 łan., 1 sołdm., 772 mk., cerkiew drewniana z r. 1751, tysi, 1 wolny, dziedziczny.
szkółka cerk. od r. 1891. Początkowo sioło
Jaworzno, mstko, pow. chrzanowski. Wezamku krasiłowskiego, nadane przez króla Ale- dług dokum. z r. 1242 połowa wsi J. należy do
ksandra, kn. Konst. Ostrogskiemu, co potwierdza klasztoru w Staniątkach. Jan pleban „de Jar. 1517 Zygmunt Stary. W r. 1583 przy Kuź- worsna*, prokurator bisk. krak. w Sławkowie,
minie ks. wwdy kijowskiego, który wnosi od 5 wspomniany w dok. z r. 1376 (Kod, kat. krak.,
dym., 3 ogr., 6 ogrodn. W r. 1593 spustoszona II, 60), był zapewne tutejszym plebanem, Wr.
przez Tatarów. W r. 1650 czasowo w posiada- 1581 J. jest wsią z kościołem paraf. Dzierżawi
niu Adama Czeczela, który wnosi od 9 dym. Wr. ją bisk. krak., który płaci od 19 łan. km., 7 za1758 dostała się ks. Antoniemu Lubomirskiemu, grod., L0 kom., 8 ehłopków pogorzało r. 1579,
stócie kazimierskiemu. Obeenie Andrzeja Or- 2 rzem., 1 łan. sołtysi.
łowskiego i Antoniego Jodko,
Jaworzyna Spiska, w hr. spiskiem. Ob.
Jaworówka 1.) wś, pow. białostocki, gmina Anczyc WŁ: „J. na Spiżu przy granicy galicyjObrębniki, 17 w. od Białegostoku, 532 dz. Na skiej* (Tyg. Illustr., n. 230, r. 1864).
polach wsi, na prawym brzegu Supraśli, w poJawry 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
bliżu ujścia jej do Narwi, pośród błot iłąk, Glo- gm. Antolepty (7 w.). 2.) J., wś, tamże, gm.
ger odkrył r. 1879 stacyę krzemienną. 2.) J., Tauroginie (16 w.). 3.) J., dwór i dwa zaśc,,
os., pow. białostocki, gm, Obrębniki, 87 dz.
pow. wiłkomierski, gm. Owanty (2 i 9 w.).
Jaworsko, wś, pow. brzeski (Galicya). W r.
Jawszajcie, okolica, pow. telszewski, gmina
1328 Jan Grot, bisk. krakow. nadaje Piotrowi Wornie (8 w.). Mają tu: Holszańscy 55 dz.,
z Dębna las nad rz. Brzeźnicą zw. „Jaworsky, Kontowtowie 13 dz., Leszczewscy 16 dz., RymPlosziczpole et Grambowym*, dla osadzenia na szowie 83 dz., Szlapowiezowie 40 dz,, Urbano40 łan. wsi na prawie niemieckim. Osadnicy wiczowie 129 dz., Wintyłłowie 59 dz., Wirszymieć będą 18 lat wolnych. Widocznie ów Piotr łowie 32 dz.
nie spełnił swego zadania, bo r. 1331 biskup
Jawszycie, dobra, pow. telszewski, gmina
znowu nadaje sołtystwo we wsi J., Jaśkowi Wornie (10 w.), Sipowiczów 250 dz.
z Qkocima i Piotrowi z Brzeźnicy (Kod. kat.
Jawteryszki, właściwie /auteryszki, wś, pow.
krak., II, 3 i 5),
dzisieński, gm. Przebrodź,
Jaworz, miasto pow. na Szląsku pruskim.
Jawtoki, wś, pow. telszewski, gm, TyrkW dok. zr. 1248 występuje Mikołaj, pleban szle (7 w.).
„de Jawor* (K. W., n. 273).
Jawuszycha, zaśc., pow. oszmiański, gmina
Jaworze, miasto i zakład leczniczy, powiat i dobra Wiszniów (8 w.); miał 7 dusz rewiz.
bielski.

Ob. Skobel Fr. K.:

„Jaworze*, Kra-

ków, 1872.
Jaworzec, wś w par. Włostowice (około Puław). W dok. z r. 1254 śród posiadłości klasztdru zwierzynieckiego. Już za czasow Długosza znikła, podobno przez Wisłę zniszczona
Jaworznik, wś, pow. będziński. R. 1425
król Władysław, przenosi na prawo niemieckie
wsi Krystyna (Giebułtowskiego) „de Koziegłowy*, kaszt. sandeckiego, a mianowicie: Torun

Jazdajcie, dobra, pow. telszewski, gmina

Płungiany, Zejdlerów 344 dz.
Jazdowczyszki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. Antuzów (9 w.).
Jazdowice, w dok. Jezdovicz, wś, pow. miechowski. Wspom. w dok. z r. 1362. [Istniały
dawniej dwie wsi t. n., jedna w par. Koniusza
(dziś Jazdowiczki zwana), druga w parafii Działoszyce.

(Choruń), Choltowice (Chodowice), Mirow, Koto-

Jazdowskiszki, dobra, pow. telszewski, gm.
Olsiady (6 w.).

wice, Postawkowice (Postaszowice), Jaworznik,

Jazducie, wś, pow. telszewski, gm. Szkudy

Dupice, Zirkowice, Samoszyce, Giebułtów, Ko- (20 w.).

wałów i drugi Kowalów (Paprocki, Herby, 189).
Jazdy, folw., pow. telszewski, gm. Kretynga
W r. 1581 istniał tu kościół par. Myszkowska (10 w.).
płaciła od 9 łan. km., 1 zagr,, '/, łanu karcz.
Jazłowiec, mstko, pow. buczacki. W r. 1530
WŚ należała do pow. lelowskiego.
wniesiono szosu 11 grzyw. i od młyna roczn.
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Jed

Jaz

o 2 kołach 12 gr., razem 18 fi.

Było. popów

Jażwino, chutor, pow. włodzimierski, gmina

(w J. Starym, Nowym i na przedmieściu). W r. Huszcza, 4 dm., 30 mk.

Jażwiny 1.) wś, pow. kobryński, gm, Osowee,
1569 własność Jazłowieckich, płaci 22 mar.
szosu, od 2 włóczęgów 2 fi, od koła młyńskiego 249 dz. 2.) J., urocz., pow. prużański, gmina
1 mar. i ezopowego 20 fi. W 1573 r. 22 mar. Masiewo.
Jażwiny, chutor, pow. włodzimierski, gmina
szosu, od 3 kół młyń. dorocz., razem 36 fl. 12
gr. W r. 1578 wniesiono: 22 mar. szosu, od 29 Krymno, 9 dm., 52 mk.
Jazwy, fol. dóbr Chudowo, pow. sieński.
pługów po 1 fi, od 9 włócz. po 15 gr., od 10
Jazyczkowo, wś, pow. czauski, gm. Horokomorn. po 6 gr., od 3 kół młyń. po 12 gr., od
1 koła stępnego 15 gr., od 2 kotłów gorzałez. deck, 18 dm., 91 mk.

po 24 gr., od propinacyi 12 gr., pogłównego od

Jażbereń, Jażberyn, wś nad Norynią, powiat

20 żydów, od 2 popów 4 fi., od 17 rzemieśln. owrucki, gm. Chrystynówka, par. praw. Narodyz powodu ubóstwa po 12 gr., od 4 rybitwów po cze (6 w.), 33 w. od OQwrucza, 52 dm., 382 mk.
12 gr.; czopowego 88 fl. 6 gr. Wogóle 196 A. Należała do włości narodyckiej. W r. 1685 Jan
Potocki, łowczy bracławski, najechany tu był
21 gr. W r. 1661 wniesiono od 94 dym,

Jazno, rzka, w pow. dryzieńskim, prawy do- przez drużynę wolniey kozackiej Krzysztofa Łapływ rz. Uszezy, stanowiącej górne ramię rz. czyńskiego, pod wodzą Demblińskiego. Obecnie
Dryssy. Bierze początek z wązkiego lecz dłu- własność Kozłowskich.
Jażgi, wś włośćc., pow. oszmiański, gm. Smorgiego (12 w.) jez. Jazno.
Jazno 1.) mstko nad rzką Jaźnicą, pow. dzi: gonie (6 w.); miała 31 dusz rewiz., należała do
sieński. 0 wiorstę na płd. od J. horodyszcze, dóbr skarb. Łotygol.
Jażona, wś, pow. słonimski, gm. Szydłowimające 34 sąż. długości, 13 szerokości i 4 sąż.
wysokości, otoczone wałem i rowem. Od płd. cze, z przys. Hać 400 dz.
Jażyszki, wś, pow. kowieński, gm. Krasne
przed horodyszczem dwa kurhany. Od jednego
z tych kurhanów ciagnie się ku południowi wał, (5 w.).
Jechałowo, wś, pow. wieliski, gm. Makloki,
około 50 sąż. długi do 5 sąż. szeroki. Na płn.
od horodyszcza wał na przestrzeni przeszło pół R. 1765 w ławnictwie jamniekiem, wójtowstwa
wiorsty, 3 sąż. wysoki, 4 sąż. szeroki, w części chrestowskiego.
Jechiszkewo, Jachiszkowo, wś, pow. wielizaorany. 2.) J., wś nad jez. Jazno, pow. newelski, gm. Rykszyno, 3 dm., 20 mk, cerkiew. ski, gm. Ilino.

R. 1765 w ławnietwie podol--

3.) J., osada, tamże, gm. Szałachowo (10 w.),
cerkiew.
Jazow, Jażwy, wś, pow. bychowski, gmina
Głachy (6 w.), cerkiew paraf.
Jazowicze, urocz. przy wsi Łukowo, powiat
brzeski gub. grodz.
Jazowsko, wś, pow. sądecki. „Laurentius
de Jazowsko plebanus*, występuje w dokum z r.
1310 (Kod. mał., II, 219).
Jazwin, pow. czerykowski, ob. Szałomowszczyzna.
Jazwin Hwożnica, dobra, pow. brzeski
gub. grodz., gm. Miedna, 31 w. od Brześcia,

skiem, wójtowstwa kamińskiego,
Jechny al. Jachny, w dok. Jahnowo, wś, pow.

Jażwiniec, urocz., pow. kobryński, gm. Mokrany, 27 dz.
Jaźwiniec, chutor, pow. owrucki, gm. Hładkowicze, 8 dm., 59 mk,
Jażwinka 1.) chutor, pow. kijowski, gmina
Borodzianka, st. poczt. Chwasowa (25 w.), 70

Jedlicze, r. 1536 Jedlicza, mstko, pow. kro-

wieliski, gm. Makłoki. R. 1765 w ławnietwie
sichowskiem, wójtowstwa sertejskiego.

Jedańce, wś, pow. wileński, gm. Muśniki
(6w.); miała 7 dusz rewiz., należała do dóbr
Poszyrwińcie.
Jedlee, r. 1309 Jedlcze, r. 1520 Jedlcza, wś,

pow. pleszewski. Według dok. z r. 1309 należy

do szpitala św. Jana w Poznaniu (K. W., n, 929).
Kościół par. p. w. św. Floryana istniał tu już
w połowie XV w. Pleban miał 2 łany. Dochód
jego szacowano koło r. 1520 na 6 grz. Obecny

własność Antepowiezów, z fol. Mielniki 1723 kościół z muru pruskiego wzniesiony r. 1745,
a konsekrowany r. 1802,
dz. (185 łąk, 243 lasu, 750 nieuż.).

śnieński. W r. 1536 wieś z kościołem paraf.,
własność Mik. Mleczki i Stan. Bąezalskiego,
miała 6 kmieci, 2 dwory, 2 folwarki, karczmę,
młyn.

Jedlina, urocz. w dobrach Miłoszewieze,

w. od Kijowa, 35 dm., 242 mk. Dawniej Rości- pow. słonimski.

Jedlinka, urocz. w dobrach Zelwiany, pow.
szewskich, następnie do Ludwiki Straszyńskiej,
od której nabył r. 1883 Onoprienko. Obeenie wołkowyski.
Jedlino, zaśc., pow. trocki, gm. i dobra skarmają tu. Wołkowa 326 dz. i von Lange 988
bowe
Międzyrzecz (21 w.); 6 dusż rewiz.
Horoszki,
gm.
żytomierski,
dz. 2.) J., kol., pow.
Jediińsk, r. 1569 Jedleńsko, mstko
w pow.
28 dm., 162 mk.
|
Jaźwinki, mylnie Józwinki (ob. t. III, 543 radomskim. Powstało zapewne w początkach
i 617), wś, pow. bracławski, 120 dm., 706 mk. XVI w. na obszarze wsi Jedlonka, która jeszcze
wr.1521 należy do par. Jankowice. Ani Długosz
Jażwino, pow. witebski, ob. Uźłatino,

Jak

Jak

ani Łaski nie wymieniają Jedlińska. Widocznie
tak miasto, jak parafia powstały przed połową
XVI w. Szczegóły o kościele w J. podano
w opisie Jedlonki (t. III, 550). W r. 1569 miasto
płaci szosu dwojakiego f. 3 gr. 6, Od komorn.
ubog. gr. 20, od 11/, łanu z dziesięcina fi, 1, od
kotłów gorzałcz, fl. 8, czopowego fi. 11. Cyfry
te świadczą o ubóstwie nieludnej osady, Dość
często można spotykać w książkach odnoszenie
do J. faktów, których widownią była Jedlna, wś
królewska, w pow. kozienickim, osada staroży-

Jelłeniec, wś, pow. rohaczewski, gm. Niedojka (5 w.), 70 dm., 509 mk.
Jelenka, rzka, w gub. mohylewskiej, prawy
dopł. Biesiedzi.
Jelenka, wś, pow. prużański, gm. Masiewo.
Jeleńsk 1.) folw. dóbr Zaborze, pow. orszański.
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2.) J., dobra, tamże, Rostkowskich,

208 dz.
3
Jeleńskie, błoto, w pow. sieńskim, w gminie
Bóbr, niedaleko wsi Szyrniewicze i Jelenka do

10 w. dłagie i około 6 w. szerokie, zajmuje
tna, gdy Jedlińsk zapewne nie istniał jeszcze przeszło 5000 dz., pokryte sośniną karłowatą.
w XV w.
;
Jeligowo, fol., pow. kościański. Bolesław
Jedlna, wś, pow. kozienicki. W r. 1569 wś ks. polski, nadaje r. 1247 kościołowi poznańkrólewska, należąca do ststwa radomskiego. Sta- skiemu wsi: J. i Wiewierczyn (K. W., n. 263),

nisław urzędnik płaci tu od 36 łan. km., 13/4
Jelimnia, rzka, w pow. wieliskim, prawy dopływ Dźwiny. Wypływa z jez. Czernohoda, płypleban., 2 kom,
Jedlna al. Jelna, także Piekło, wś, pow. sa- nie na wschód i ubiegłszy około 10 w. pod wsią
Horoszki ma ujście.
deeki. Wspom. w dok. z r. 1370.
Jelimno, wś, pow. wieliski, gm. Makłoki.
Jedino, wś, pow. noworadomski. Kościół
par. p. w. W. W. Sw. istniał już na początku
Jelisiejewka, powiat orszański, ob. AlisieXV w. Wr.1552 Piotr Jedliński płaci od 32 jewka,
os., a w Woli Jedlińskiej od 13 osad.
Jelkowszczyzna, dwie wsi, dobra, powiat
Jednacze, wś, pow. słonimski, gm. Kostro- mohylewski, gm. Kruhłe. Jedna wś ma 10 dm,
wicze, 238 dz.
78 mk., druga 25 dm., 189 mk; dobra od roku
Jednorogi, Odnorogow, chutor nad rzką Po- 1881 Steckiewiczów, 300 dz.
prawką, pow. wasylkowski, gm. i par. prawosł.
Jelna, w dok. Jelniany, wś i dobra nad rzką

Czerkas, 59 w. od Wasylkowa, 41 dm., 356 mk, Jelnią, pr. dopł, Niemnu, pow. grodzieński, gm.
Jedoziery, wś, pow. wileński, gm, Podbrze- Kamionka, 52 w. od Grodna. Wś ma 262 dz.
zie (5 w.); 20 dusz rewiz., należała do dóbr Wi- i 24 dz. Chwojnickich; dobra własność Uruskich,
żulany.
647 dz. Wchodziła w skład ekonomii grodzieńJefimowka, dwór, pow. rossieński, gmina skiej, w wójtowstwie jelnińskim włości dworu
Szymkajcie (12 w.).
mostowskiego. Podług rewizyi z r. 1558 było 26
Jefrosiniewskie, os., pow. połocki, ma za- włók grantu „nader podłego i bardzo nikczemrząd gminy t. n.
nego”, t. j. 17 włók nieprzyjętych i 9 włók przyJegorosławi, dobra, pow. klimowicki, wła- jętych na osady. Z włók przyjętych powinni
sność Celiców (Cieliców), 320 dz., młyn.
płacić przez rok jeden po 30 gr., a potem po 40

Jelanka, wś, pow. bielski gub. grodz., gmina gr., a straż do dworu, gdy na nich kolej przyj-

Orla, 905 dz.

dzie, dawać. Wójtowstwo jelnińskie obejmowało

Jelcowszczyzna, dobra, pow. wołkowyski, wsi: Mikelewicze, Koniuchy, Turejsko, Gierdzo-

gm. Izabelin, 18 w. od Wołkowyska, Matuszyń- wicze, Jelna i Kowale,

skich, poprzednio Walterów, 577 dz.
Jelna 1.) r. 1565 Jedlna, wś, pow. Nisko
Jelcza 1.) r. 1395 Gedlcza, wś, pow. jędrze- (Galicya). W r. 1565 wś w ststwie leżajskiem,
jowski, par. Wrociryż. Ob. Obiechów. 2.) J., nad pot. Jedlinką, miała 16 kmieci na 8*/, łan.
w dok. Gedlcza, wś, pow. miechowski.

W dok. i 6 kmieci osiadłych na „surowym korzenin*,
którzy mieli kopać łanów 5, młynarz, karczmarz,

zr. 1338 Jan Grot, bisk. krak. świadczy, iż dziesięciny z J. i Wierzbia od niepamiętnych czasów
należą do klasztoru w Imbramowicach (Kod. kat.
krak., I, 194).
Jeleczki, zaśc., powiat nowoaleksandrowski,
gm. Sołoki (2 w.).
Jeleń, urocz. w dobrach Knyszyn, pow. białostocki.

bartników 9.

Ogółem dochodu było zł. 35, gr.

28 den. 15.

Zbierano tu i w Ożanie czerwiec,

bardzo obfity podówczas, Dochód ceniono na 10
zł. 2.) J., ob. Jedlna.
Jelnia, rzka, w gab. mohylewskiej, lewy dopływ Soży.
Jelnia 1.) Nowa, wś, pow. czerykowski, gm.

Jeleńce 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, Jelnia Nowa, 60 dm., 421 mk., cerkiew, zarząd

gm. Słobódka (8 w.). 2.) J., dobra, pow. or- gminny, szkoła. 2.) J.. fol., pow. klimowicki,
szański, od r. 1875 Muenichów, 276 dz.
Paszyców 135 dz. 3.) J, fol., tamże, PodobieJeleńczewo, fol., pow. szremski. W dok. dów, 167 dz. 4.) J., fol. dóbr Wandalin, tamże.
z r. 1246 wymieniono jezioro „Gelłenzevo* śród 5.) J., wś nad rzką Jelenką, tamże, gm. Zabie-

włości klasztoru lubińskiego (K. W., n. 256).
Słownik Geograficzny.
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łyszyn (7 w.), 18 dm, 185 mk., cerkiew.

9
m
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Jer

Jel
Jelnice, wś, pow. wilejski, gm. Krzywicze

Jence 1.) dobra, pow. rohaczewski, od roku

Jelnik Wielki, zaśc., pow. oszmiański, gm.

Jenżyszki, zaśc., pow. rossieński, gm. Szym-

(10 w.); miała 26 dusz rewiz., należała do dóbr 1875 Korchów, 294 dz., młyn. 2.) J., okolica,
tamże, gm. Rassochy (3 w.), 55 dm., 148 mk.
Januszew,
Soły (12 w.); miał 6 dusz rewiz., należał do kajcie (12 w.).
Jerczyki, ob. Erczyki.
dóbr skarb. Jakintany.

j
Jerechy,
wś,
pow.
wilejski,
gm,
Serwecz
groJelniki, urocz. przy wsi Hłusznica, pow.
(6 w.); miała 86 dusz rewiz., należała do dóbr
dzieński.
Jelno, wś skarb., pow. nowoaleksandrowski, Kostyki.

Jeremijówka, ob. Weremtjówka.
Jeremin, Jeromino, wś i dobra nad jeziorem
Wyry, par. praw. Sochy (12 w.), 150 w. od Sietino, pow. homelski, gm. Pokolubieze (5 w.).
Równego, 59 dm., 418 mk., cerkiew filialna Wś ma 151 dm., 526 mk., cerkiew paraf., szkoła; dobra, od r. 1840 Korwin-Krasińskich, 475
drewniana, Własność Rulikowskich.
Jelonka 1.) Mała, dobra, pow. brzeski gub. dzies.
Jeremino 1.) w dok. Jaromino, wś, pow.
grodzień., gm. Wojska, 41 w. od Brześcia, Mogilnickich, z chutorem Kapustycze 705 dzies. wieliski, gm. Krest. R. 1765 w ławnictwie za2.) J., wś, pow. nowogródzki, gm. Koszelewo, moszyckiem, wójtowstwa chrestowskiego. 2.) J.,
wś, pow. wieliski, gm. Usmyń.
20 w. od Nowogródka.
Jeremkowicze, wś, pow. orszański, gmina
Jelonki, wś, pow. ostrowski. Opis tutejsze-_
Barań
(7 w.).
przedstawił
w.
XVI
z
drewnianego
go kościoła
Jergirdyszki, zaśc., pow. wileński, gm, Jakomisyi historyi sztuki przy Akad. Umiejętności
niszki (14 w.); miał 10 dusz rewiz., należał do
w Krakowie, Grzegorz Worobiew z Łomży.
dóbr Baranowo.
smoleńskiej,
gub.
w
rzeka,
Jelsza, Jełsza,
Jerka, w dok. zr. 1258 Gyrcha, wś, pow.
lewy dopł. Mieży. Bierze początek pod wsią
Jachowo (pow. porzeeki), pod wsią Słoboda prze- kościański. W dok. z r. 1258 śród włości klaszpływa przez jezioro, dalej przez drugie, na prze- toru lubińskiego. R. 1282 klasztor zamienia
strzeni 9 w. rozgranicza gub. witebską i smoleń- tą wś na „Marisseyo* dziś nieznane.
Jerki, niewłaściwie Krki, wś, pow. zwinoską. Długa około 50 w., płynie na płn.-zchd.;
podczas przyboru szeroka od 10 do 15 sąż., glę- gródzki, gm. Bohaczówka, st. poczt. Zwinogródka (10 w.), 205 dm., 2455 mk,, cerkiew, szkółboka od 1'/, do 2 sąż.
ka cerk., 19 wiatraków, olejarnia, st. dr. żel.
Kostrowieze,
gm.
słonimski,
Jełki, wś, pow.
płd.-zchd., zw. Zwinogródką.
408 dz.
Jerkie, ob. Gierkie.
Jełowica, kol., pow. rówieński, gm. Derażne,
Jermaki 1.) wś, pow. czauski, gm. Horodeck,
38 dm., 267 mk.
Jełowikowo, r. 1635 Jałowikowo, wś, pow. 17 dm, 124 mk. 2.) J., wś, pow. orszański,
gm. Brasław (6 w.).

Jelno, Jelna, wś i fol., pow. rówieński, gmina

wieliski, gm. Ilino. R. 1635 punkt graniczny gm. Ohłystówka, 18 dm., 56 mk, 3.) J., wś, pow.
od Smoleńszczyzny. W r. 1765 należy do ław- dźwiński (dyneburski).

Jermakówka, wś, pow. czerykowski, gmina
Malatycze
(5 w.), 31 dm., 159 mk.
zowskiem.
Jermoliszki, zaśc., pow. wileński, gm. WorJełówka, wś, pow. czerykowski, gm. Łoba=

nietwa michałowskiego w wójtowstwie ohry-

niany (9 w.), należał do dóbr Trokieniki.
nówka, 22 dm., 134 mk.
Jermołajówka, Ermołajewka, słobódka, pow.
grodzieński,
pow.
wś,
1.)
Jełowszczyzna

gm. Hoża, 141 dz.

2.) J., wś, pow. wilejski, bałeki, okr. pol., gm. i st. poczt. Bohopol (16 w.),

ła do dóbr Witulin.

Jermołowicze, wś i dobra, pow. mohylew-

gm. Krajsk (8 w.); miała 14 dusz rewiz , należa- ma 30 dm.

Jełożyca, Jełażyce, wś, pow. święciański, gm. ski, gm. Kniażycze (6 w.). Wś ma 38 dm., 237

Wojstom (12 w.); r. 1865 miała 66 dusz rewiz., mk.; dobra, Dziezkańców 1162 dz. (652 lasu).
Jermołówka, wś, pow. horecki, gm. Masłonależała do dóbr Hanuta.
ki,
335 dm., 210 mk.
stapow.
Jemce, wś nad rzką Świnorojką,
rokonstantynowski, gm. Reszniówka, par. praw.

Bahłaje (2 w.), 18 w. od mta powiat., w górzy-

Jermołowo, wś, pow. wieliski, gm. Barano-

wo. R. 1765 w ławnietwie lipieckiem, wójtow-

stej okolicy, 78 dm., 619 mk. Wehodziła w skład stwa usmyńskiego.
Jermoły, wś, pow. orszański, gm. Mikulin,
ordynacyi ostrogskiej, r. 1753 dostała się ks.
6
dm.,
48 mk.
Rzewuskich,
Antoniemu Lubomirskiemu, poczem
Jeromin, dobra, pow. homelski, od r. 1876,
obecnie Szaszkiewiczów

Saweliewych, 800 dz.
Jemielino al. Jemielnie, ob. Imielin.
Jeromino, wś, pow. witebski, gm. Korolewo
Jemielnica, ob. Zmielnica,
Jemieniec, os., pow. newelski, gm. Jemieniec, (3 w.), st. poczt.
Jeroszówka, wśi dobra, pow. klimowieki
12 w. od Newla, zarząd gm., cerkiew, szkoła.

ś

er

Jeż
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gm. Chotowiż. Wś ma 29 dm., 187 mk.; dobra,
Jeśkówka, wś, pow. czauski, gm,Horodeck,
2d r. 1856 Turów, 160 dz.
81 dm., 219 mk,

Jersze, chutor, pow. słonimski, gm. Maryj-

ska, Korezyców, 35 dz,

Jeśkowo, wś, pow. wieliski, gm, Ilino.
Jeśmany, wś, pow. oszmiański, gm. i dobra

Jerszewo, dobra, pow. kobryński, gm. Dro- Wołożyn; miała
32 dusz rewiz.
Jewie, pow. trocki. O 1 w. od J.. przy droJerszówka, dwór, pow. rossieński, gm. Szy- dze do Wilna, śród lasu
skarbowego znajduje się
dłów (4 w.).
grupa kurhanów, mających od 2 do 3 arsz. wyJerubiszki, Jarubiszki, wś, pow. rossieński, sokości. W r.
1888 Wolter rozkopał 4 mogiły
gm. Erźżwiłek (4 w.).
i znalazł w nich kości ludzkie, nadto po jednym
Jeruzal, r. 1520 Jeruszel, r. 1579 Jaruzel, sierpie żelaznym.
wś, pow. skierniewieki, Kościół par. istnieje już z J. do Landwarowa,Również w lesie przy drodze
znajduje się wiele kurhana początku XVI w. i należy do dyecezyi po- nów, badanych
w części 1889 r. przez Woltera.
znańskiej.
Jewienniki (ob. t. III, 570 Jewjeniki), wś
Jeryszowo, r. 1635 Jerszowo al. Tołkacze, i zaśc., pow. trocki,
gm. Jewie (3 w.). Wś miawś nad rz. Rubież, pow. wieliski, gm. Ilino. W r. ła 104, zaśe.
19 dusz rewiz.,
hiczyn, Gołębowskich, z urocz. Zmieja, 84 dz.

1635 punkt graniczny Smoleńszczyzny. Istniała skarb. Mejryszki.

tu komora. R. 1765 podane w ławnietwie an-

należały do dóbr

Jewłachy, wś, pow.

sieński, gm. Tołoczyn
drzejowskim, wójtowstwa ohryzowskiego.
Zarzeczny (7 w.), 25 dm., 137 mk.
Jerzmanowo, r. 1136 Hermanovo, wś, pow.
Jewłasze 1.) wś, pow. mścisławski, gm. 0$włocławski. W dok. z r. 1136 wymieniona śród lanka, 22 dm.,
127 mk. 2.) J., wś, pow. osz-

włości arcyb. gnieźn. w Kujawach (K. "m. 1) miański, gm. i dobra
Wołożyn; miała 18 dusz
W r. 1557 we wsi Irzmanowo płaci Piotr [rzma- rewiz.
nowski od 1 łan., 1 zagr., bez kmieci.
Jewminka, w dok. Jałmynka, Jałmenki, JalJerzmanowszczyzna, wś włość , pow. dzi- menka, Elminka, wś w
pobliżu Desny, powiat

sieński, gm. Plissa (15 w.), należała do dóbr osterski gub.
czernihowskiej, gm. Ostr, 304 dm.,
skarb, Peredoły.
1486 mk., cerkiew. Wchodziła w skład ststwa

Jerzów, pow. bałeki, ob. Erżewa.
Jerzówka, wś nad jez. Ciskady, pow. rzeżycki, gm. Ciskady, 3 dm., 28 mk.
Jerzopol 1.) dobra, pow. dryzieński, parafia
Druja, Malskich 200 dz. 2.) J., dobra skarb.,

osterskiego.

W r. 1579 J. w dzierżawie Żuliń-

skiego, rotm. czerkaskiego.

W r. 1616 wraz

z Kurhanami i Beremeniekiem, w posesyi Wacła-

wa Wielhorskiego, stolnika kijowskiego. Suma
prowentu 7 fl. 17 gr. 9 den., od ezego kwarty
pow. lueyński, 4436 dz. Składały się z 19 wsi 1 fl 15 gr.
9 den. Na gruncie wsi przez Wiel1 fermy.
horskiego osadzone było mstko Jałmenki, w któJerzyce, r. 1253 Yssycz, pow. poznański, rem było 70 podym.; powinności nieoddawało

Przedmieście Poznania. Wspom. w dok. z roku z powodu słobody. W
r. 1622 J. Stara i Nowa,
1258 nadają

cym prawo niemieckie nowemu Po- miasteczka, czyniły 145 fl. Po
r. 1616 otrzyznaniowi (K. W., n. 321).
mują J., Jełowiecy Bożeńce. W r. 1628 ZachaJerzykowo 1.) wś, pow. średzki. Wydawca ryasz Jałowieki, stolnik kijowski, wnosi
z J.
Kod. Wielk. odnosi do tej osady akt z r. 1235 i siół do niej należących od 20 dym.

(K. W., n. 180). W r. 1380 właścicielem jest
Jewsiewicze, wś, pow. lidzki, gm. Lida
Mikołaj, kasztelan ostrowski (Ostrów na Ledni- (14 w.); miała 69 dusz
rewiz., należała do dóbr
cy). Por. Jerzyn. 2.) J., wś, pow. mogilnicki. Sedzejmy.
|
W r. 1397 zatwierdzono rozgraniczenie J. włoJewsimowicze, wś i okolica, pow. kobryń-

ści klasztoru trzemeszeńskiego ze wsią Ostrowi- ski, gm.
Podolesie, 12 w. od Kobrynia.
380 dz.; okolica szlach., 204 dz.

te, włością kościoła gnieźn. (K. W., n. 1981).

Jerzyn, kol., pow. włodzimierski, gm. Werba,

15 dm., 76 mk.

Wś ma

Jewstażyn, ob. Fustażyn.
Jewtuchowo, urocz. w dobrach Omelinka,

Jerzyn, r. 1266 Gyrzyno, wś, pow. średzki,
Bolesław ks. wielkop. oddał r. 1266 wsi książęce pow. kobryński.
Jezierce, dziś Seehorst, pow. średzki. LeJ.i Jerzykowo do osadzenia na prawie średzśnietwo należące do obrębu leśnego Gruenheide.
kiem sołtysowi „Janthoni* (K. W., n. 419).
Jesionów, wś, pow. kossowski. W r. 1565 W r. 1257 Bolesław ks. wielkop. sprzedaje swą
wś niedawno osadzona w ststwie śniatyńskiem, wś „lreserce*, kapitule gnieźn. za 30 grzyw.

miała 26 kmieci na całych dworzyszczach, wa- Pieniądze mieli dać synowie Wierzbięty, nabytaman wolny, pop daje gr. 30. Powołowszezy- wający od kapituły wieś Klonowo (K. W.,
zny co 5 rok 26 wołów. Dochód ogólny zł. 126 n. 355, 1354).
gr. 26.
Jeziersko, ob. Jeziorsko,
Jeśkowce, wś, pow. słonimski, gm. Różana,
Jezieryszcze, wś, pow. wiłkomierski, gmina
544 dz.
Owanta (12 w.).

20

Jez

Jez

Jezierze, wś, pow. międzychodzki, Wspom. wś, pow. kowelski, gm. Kamień Koszyrski, 18
dm., 55 mk. 3.) J., al. Jeziorki, wś, pow. łucki,
w dok. z r. 1251 (K. W., n. 297).
Jezierzyce, wś, pow. wschowski, Kościół gm. Rożyszcze, 9 w. od Łucka, 28 dm., 222 mk.
obecnie
par. p. w. św. Michała Archan. istniał tu już Należała do klasztoru żydyczyńskiego,
skarbowa.
1510.
r.
z
Ben.
Lib.
go
a
Wymieni
w XV w.
Jeziorna (ob. t. II, 364 Fzierna), wś nad
W r. 1566 J. i Gołanice należą do Gołanieckierzką
Poprawka, pow. wasylkowski, gm. Jeziorkom.,
11
zagr.,
6
łan.,
17
go, który z J. płaci od
3 zagr., 5 rzem. i od 10 owiec z owczarzem, na, st. poczt. i dr. żel. Białacerkiew (18 w.),
63 w. od Wasylkowa, 272 dm., 2646 mk., cerW r, 1670 przyłączony jako filia do Gołanie.
szkółka cerk., leezniea, cukrownia, 3 wiakiew,
powiat
n,
t.
jez.
nad
mstko
Jezierzyszcze,
traki.
Wład. Branicki ma tu 2453 dz.
horodecki, gm. Rudnia, 31 dm., 204 mk., cer|

Jeziorany al. Ozierany Wielkie i Małe, dwie
wsi, pow. grodzieński, gm. Hołynka, 49 w. od
Grodna. J. Wielkie mają 46 dm., 446 mk., cerkiew, 864 dz. J. Małe 312 dz.

Jeziornica, mstko i dobra, pow. słonimski,

gm. Czemery, 20 w. od Słonima. Mstko ma 679
dz. włośe., 30 dz. prywat. i 186 dz. cerk; do-

bra, własność Koźminych (poprzednio Kamieńskich, potem Wolbeków), z chutorem Frankowo
784 dz. Przechowały się
Jeziorce 1.) wś w pobliżu raki Wesołuchy, ij uroez. Mioduchowo
mstko wyniootaczających
na
okopiska
stare
tu
gmina
mińską,
gub.
z
zu
pow. łucki, na pogranic
słościach.
Nasyp
znajdujący
się
na płn.-zehd.
Bielskowola, 118 w. od Łucka, 133 dm,, 823

EZPERECA

kiew, szkoła.

mk., cerkiew, szkoła. W r. 1570 w zastawie zowie się Tatarską Górą.
Jeziorno, wś, pow. łucki, gm. Horodek, 56
u Stanisława (rajewskiego, który wnosi od 19
w.
od Łucka, 38 dm., 218 mk. Wr. 1650 wła3 ogr. po 4 gr. 2.) J., wś, pow. włodzi-

dym.,

mierski, gm. Świniuchy, 58 w. od Włodzimierza, sność Sanguszków, ma 5, a 1653 r. 3 dym.

własnością klasztoru. Kościół par. p. w. Podniesienia św. Krzyża, fundacyi benedyktynów,
stał pierwotnie na obszarze wsi Grabie, nad rz.
Jeziorną. Z obszaru pierwotnego parafii wydzielono nową parafię Lipie przy końcu XVII w.
Jeziorki 1.) Ozierki, wś, pow. grodzieński,

gm. Sobolany, 27 w. od Grodna, 1006 dz. 2.) J.
Wielkie i Małe, dwie wsi i chutor, pow. słonim-

ski, gm. Dereczyn, 38 w. od Słonima. Wsi mają

806 i 313 dz.; chutor należy do dóbr Kotczyn,
3.) J., uroez., pow. sokólski, gm. Ostrów, 78 dz

Jeziorsko, r. 1520 Jezyersko, wś, pow. tureeki. Wolimir „comes de Gezerseo* w dokum.
z r. 1324 (K. W., n. 1039). Kościół par. p. w.
św. Krzyża, istniał już zapewne w XIV w., gdy

w opisie z r. 1520 uważany jest za istniejący
z dawnych czasów („ab antiquo*). Istniał daw-

niej przy kościele szpital z rolą.
Jeziorszczyzna, wś nad rzką Wablą, powiat

kijowski, gm. Makarów, st. poczt. Chwasowa

(20 w.), par. praw. Lipówka (9 w.), 66 w. od

Kijowa, 37 dm., 476 mk., szkółka cerk., 3 wiatraki, 393 dz. Istniała już r. 1624 i należała

do włości jasieniekiej. W r. 1628 Krzysztof
Makarowicz z J. i Szyszkowszczyzny wnosi od
2 dym. W r. 1686 J. należała do Konarskiego;
od początku XIX w. do Rościszewskich. Obeenie
Sawczenko ma tu 1610 dz.
Jeziory 1.) Oziery, mstko i dobra nad jez.
Białem, pow. grodzieński, gm. Jeziory, 28 w. od

EM

wś Grabie, zapewne jak i Wola Grabska, są też

W nowszych czasach Młokoszewiczów.

65 cerk. i 67 dz. kościel.; dobra, hr. Lewasze-

PE

67 dm., 486 mk., cerkiew. Niegdyś Sanguszków, Tarnowskich, przeszła w obce ręce.
Jezioreo, wś, pow. słonimski, gmina Borki,
581 dz.
Jeziorka, r. 1576 Jeziora Abbatis, wś, pow.
grójecki. Dawna własność benedyktynów płoekieh, którzy tu założyli parafię. W r. 1576
istnieje tu kościół par.; wś ma 6 zagr. Przyległa

prywat.,
4.) J., al. Jeziorzysko, Ozierki, fol., pow. wołko- Grodna. Mstko ma 588 dz. włośe., 24

wyski, gm. Izabelin, Szukałłów, 312 dz,

Jeziorko 1.) wś, pow. łowieki, W dok. z r.
1359 środ włości kościoła gnieźnień. (K. W.
n. 1904). 2.) J , wś nad rz. Dębnicą pow. opatowski. R. 1339 sędzia ziemski sandomierski,

wych mają 8873 dz. (903 łąki pastw., 5232 la-

kościelną (ix. W., n. 1191i Kod, kat. krakow.,
[, 214). Albert bisk. krak. r. 1415 przenosi wieś
na prawo sredzkie i sołtystwo nadaje Idziemu,
synowi Piotra Żaka z Opatowa, swemu zasłużonemu domownikowi. Wieś leżała śród gęstych
gajów i lasów zw. Gozdy (Kod. kat. krak., II,
str. 465). 3.) J, wś, pow. grójecki, ob. Jeziorka (t. III) i Grabie (t. XV).
Jeziorko 1.) Ozórko, wś, pow. dubieński, gm.

je 44 miejscowości, 399 dm. włośe. (obok 208
innych), 4722 mk. włościan, uwłaszczonych na
6564 dz. Nadto w gm. jest 9766 dz. większej
posiadłości. Mstko wchodziło w skład ekonomii

su, 1342 nieuż.).

Na poblizkiem jeziorze „Ry-

bniea*, znajduje się wyspa ze szczątkami budo-

wli, na palach której są ślady okucia żelaznego.
obejmuprzysądza tę wś bisk, krakowskiemu, jako włość Wyspę tę łączył z lądem most. Gmina

grodzieńskiej,

Mieszczanie pozostawali pod ju-

ryzdykeyą dworu. Na targi niedzielne mają przy
wilej Zygmunta Augusta z r. 1568. Dochód
z klucza jeziorskiego w r. 1680 wynosił 3392

złp. 3 gr. 9 den.

2.) J., urocz. w dobrach Ru3.) J., wśi dobra, pow.

Mizocz, 34 w.od Dubna, 26 dm., 159 mk. 2.)J., dnia, pow. słonimski,

lez

jęd

|
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czerykowski, gm. Dołhe (6 w.. Wś ma 108 (K. W., n. 477), Z dok. arcyb. gnieźn. Janisła-dm., 578 mk., cerkiew paraf, drewn.; dobra, od wa, wydanego r. 1336 dowiadujemy się, że kor. 1877 ks. Oboleńskich, z fol. Górki 8157 dz. ściół w Jeżowie należał do klasztoru lubińskiego,

(5955 lasu).

4.) J., wś nad rzką Wabiez, pow. który tu osadzał zakonników dla obsługi parafii

mohylewski, gm. Czarnoruezie (7 w.), 17 dm,, (Ulanow. Dok. 310). Ob. Ulanowski B.: „O da149 mk., cerkiew paraf. drewn.
cie przywileju Bolesława mazow., rzekomo z r.

Jeziory Wielkie i Małe, w dok. z r. 1215
żezora, wś, pow. inowrocławski. W dok. z roku
1215 śród wsi płacących dziesięcinę klasztorowi w Strzelnie (K. W., n 84
i Ulanow. Dokum.
Kuj. 117, 2).

1278 dla klasztoru w J.*, Kraków, 1883 r. Opis
kościoła w J. podał Wł. Łuszezkiewiez (Spraw.
kom. hist. sztuki, t.IVi VI, 281) 2.) J., wś, pow.

sieradzki. Starożytna osada. R. 1875 odkryto tu
rozległe cmentarzysko przedhistoryczne.

3.) J.,

Jeziorysko 1.) urocz., pow. sokólski, gmina w dok. /ezow, (ieszov, wś,pow. opatowski. W doCzarnawieś, Benedyktowych 48 dzies. 2.) J., kum. z r. 1145, którym Mieszko potwierdza pouroez., tamże, gm. Ostragóra, 43 dz, włośc.

siadłości klasztoru w Trzemesznie powiedziano:

Jezioryszcze, os., pow. siebieski, gm. Jezio- „Comes Micora contulit Jesovo prope Wasnow*.
ryszcze, cerkiew paraf., szkoła. Zarząd gminny Były tui części rycerskie. R. 1380 niejaki Dowe wsi lliczyno.
minik z Worowie sprzedaje swój dział w J. klasz-
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Jezioryszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow- torowi (K. W., n. 11i 1770).

W r. 1352 toczy

ski, gm. Rymszany (9 w.).
się w sądzie ziemskim w Opatowie, spór między
Jeziorzany, wś, pow. gnieźnieński. Wymie- spółdziedzicami wsi o działy zwane: „Ponatowniona w dok. z r. 1245 śród wolnych wsi od ske*i „Wgroda*. W r. 1378 ezęść wsi nabywa ©
ciężarów książęcych (K. W., n. 238).
klasztor w Trzemesznie przez Jakóba, prokuraJezolina, wś włośc., pow. trocki, gm. Kronie; tora waśniowskiego za 80 grzyw. (Kod. mał. III,
miała 35 dusz rewiz., należała do dóbr skarb. 86, 314, 318).
Kajryszki.
Jeżowice, wś, pow. włoszczowski. R. 1359
Jezów, pow. włodzimierski, ob. Zzów.
Kazimierz, król polski, potwierdza sprzedaż J.
Jezow, wś w ststwie jaworowskim, ob. Jazów przez dziedziców z Bieganowa, kościołowi gnieź.
(t. III).
za 110 grzyw. (K. W., n. 1409, 1495 i Kod.
Jezupol, ob. Czeszybiesy,
mał. 132, 164).
Jezwa, rzka w gub. mohylewskiej, lewy doJeżówka 1.) wś, pow. grodzieński, gm. Hupływ Hreżźli (lew. dopł. Druci).
dziewicze, 132 dz. 2.)J., zaśc., pow. nowoaleJezżeńce, wś, pow. wilejski, gm. Miadzioł ksandrowski. gm. Dryświaty (5 w.).
(21 w.); miała 29 dusz rewiz., należała do dóbr
Jeżyki, wś, pow. kobryński, gm, Rohoźna,
Ułła.
115 dz.
Jędruszkowcee, r. 1515 Zndrziszkowcze, wś,
Jeżow 1.) w dok. Gezou, Yezow, mstko, pow.
brzeziński. Benedyktyni z klasztoru lubińskiego pow. sanocki. W r. 1515 należy do dóbr Jaćotrzymali pod zarząd tutejszy kościół, zapewne mierz, od r. 1559 Drohojowskich, ma 3 łany,
jeszcze w końcu XII w. W r. 1215 Konrad, ks. karczmę.
mazow. na prośbę opata lubińskiego i prepozyta
Jędrychowce, wś ifol., pow. wołkowyski,
jężowskiego (domini Croyconis), uwalnia Jeżów gm. Roś (5 w.), 15 w. od Wołkowyska. Wś ma
od sądownietwa wojewodów i kasztelanów, a 169 dz.; fol. należy do dóbr Roś.
przyjmuje pod swą juryzdykcyę. W dok. z r.
Jędrychowice al. Andrychowice, w dokum,
1336 występuje „frater Paulus prepositus de lleynemannisdorf, dziś Heyersdorf, wieś pod
Yezow*. W r. 1347 jest „frater Jacobus*, a w r. Wschową, na granicy Szląska i Wielkopolski,
1370 „dominus Preceslaus* (Ulanow. Dok., 288. nadana w r. 1807 przez Henryka, ks. głogow2, 297, 12, 310. 25, 332, 41). Wydawca Kod. skiego, klasztorowi klarysek w Głogowie (K.W.,
dypl. katedry krakow. (I, 5) odnosi do J. synod, nr. 907). R. 1579 wś „Hendrzehowicze*, włao którym wspomina stary zniszczony dokument sność Stef. Wilkowskiego i Mat. Radlieza w roku
Rajnolda, legata papieskiego, oznajmiający, iż 1566, płaci od 13 łun., 4 zagr. z rola, 10 bez
uzyskał od Gedki, bisk, krakow. (1166—1185), roli, 2 kom. z bydłem, 10 bez bydła, 1 owczarza
przyznanie dziesięciny ze wsi Wawrzeńczyce i 65 owiee, Przed reformacyą istniał tu kościół
dla klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu. par. katelicki p. w. św. Stefana i św. Anny, któBolesław, ks. mazow. (r. 1278) w Płocku, po- ry dziedzice wsi Mielęcey w połowie XVII w.
twierdza klasztorowi lubińskiemu, prawo do do- oddali Braciom czeskim.
mu klasztornego i wsi w J., tudzież do zdawna
Jędrzejów 1.) mstko, centr powiatu t. n.,
do tegoż domu należących wsi: Góra, Jesin, Mi- w gub. kieleckiej i dawne opactwo. Pod miastem
kulin i Krosnowa. Uwalnia książę włości te od jest obeenie stacya dr. żel. iwangrodzko-dąbrojuryzdykcyi kasztelana w Biały. Potwierdza wieckiej. J. nie posiada obecnie praw miasta
nadanie targowiska z opłatą cła
i targowego, lecz jest osadą mającą w 1890 r. 4200 mk., w
uczynione przez ks, Władysława („antipatris*) tej liczbie 12 praw. i 1018 żydów, Na obszarze
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noszącym pierwotnie nazwę Brzeźnica, około 2 nauk. krak., 1852)
i WŁ. Łuszezkiewicz (Spraw.
wiorst od obecnego miasteczka, powstał kościół, kom. hist. sztuki, t. V i odbitka 1895it VI,
a wkrótce potem klasztor cystersów. Kościół str. LXX). 2.) J.,. wr. 1578 Andrzeyow, wś,

uposażył i poświęcił biskup krakowski, Maurus, pow. opatowski, par. Szewna. W r. 1578 Piotr
na początku XII w. (+ r. 1118). Około r. 1140 Zborowski płaci tu od 14 os., 7 łan., 4 zagrodn,
za rządów bisk. Radosta (+ 1142 r.), przypada
Jędrzejowice, r. 1578 Andr'zepowycze, wś,
założenie klasztoru, który biskup obdarza dzie- pow. opatowski, par. Szewna. W r. 1578w5
sięcinami. W r. 1153 czy 1154 Jan, arcyb. działkach jest 15/, łan. i 4 zagr.
gnieźn., wydaje akt fundacyjny dla klasztoru,
Joachimów, Joachimowo, dobra, pow. rohaa w latach 1174—1176 poświęca nowy kościół czewski, gm. Dowsk (9 w.), własność Borysewiklasztorny wraz z bisk. krakow. Gedką i uposa- czów, 1602 dz.
ża takowy. W r. 1210 wydaje dla klasztoru
Joalin, dobra, pow. prużański, gm. o:
bisk. krak. Wincenty, akt ponawiający zniszezo- łowska, 10 w. od Prużany, Rudominów, 971 dz.
ne już wtedy pierwotne przywileje Maurusa,
Joasin Bazyliany, fol. dóbr Rusiły LisowRadosta i Giedki. W dok. z r. 1174 — 76 po- czyce, pow. brzeski gub. grodz.
wiedziano, iż Jan, arcyb. gnieźn. i Giedko, bisk.
Jobańce, wś, pow.wileński, gm. Giedrojcie
krakow., uposażają kościół p.w. św. Maryi i św. (3 w.); miała 41 dusz rewiz., należała do dóbr
Wojciecha, przy którego konsekracyi nadał mu Okmiana.
arcybiskup swe dziesięciny od 50 pługów i przyJocewicze, wś, pow. słonimski, gmina Rotem obdarzył braci obsługujących kościół wsia- hotna.
mi. Kazimierz, król polski, w r. 1336 ze wzglęJochimowce, w dok. Juchimowce, Jachimowdu na „inopiam Andreoviensis Civitatis ac in ea ce, wś, pow. proskurowski. W r. 1565 Piasereditus et proventus eupientes ampliari* stano- ckiej, płacącej od 4 plugów, w r. 1578 przy
wi, iż nikt bez pozwolenia opata, nie może wy- Czarnym Ostrowie. W r. 1668 własność Dystawiać na sprzedaż towarów na rynku miej- mitra Wiśniowieckiego, wwdy bełzkiego, spuskim. W r. 1355 tenże król wzamian za wieś stoszona. Obecnie Jadwigi Jodko, posiadającej
Chlizne, w ziemi dobrzyńskiej, ustąpioną przez 1053 dz.
klasztor królowi, nadaje klasztorowi

eło od śle-

Jocie 1.) wś i dobra, pow. rossieński, gmina

dzi w ilości 30 sztuk od beczki, pobierane dotąd Taurogi (8 w.), własność Monkiewieczów, 295
przez kasztelana. W r. 1366 Andrzej z Micho- dz. 2.) J., dobra, tamże, gm. Wewirże (8 w.).
wa sprzedaje za 16 grzyw. i 9 skotów klasztoJociszki 1.) wś, pow. wiłkomierski, gm. Surowi przysługujące mu prawo pobierania poło- bocz (14 w.). Własność ks. Szalikowych, 705

wy sere (flaków zapewne) ze wszystkich bydlat dz. Nadto Adamanisowie mają tu 80 dz. 2.) J.,
i zwierząt zabijanych przez rzeźników jędrze- osada i dwór, tamże, gm. Uszpole (3 w.). 3.) J,
jowskich. W dokum. z r. 1366 na sądzie miej- zaśc., pow. troeki, gm. Butrymańce (11 w.);
skim (in judieio magno), zasiada wójt, kowal miał 6 dusz rewiz., należał do dóbr skarbowych
Mikołaj i ławniey: Maciej Kałdun, Maciej Szu- Olita.
perz, Maszko Smarz, Piotr zięć Goduszy, StaszJoćki, wś, pow.
ko z Niegosławie i Przybko Baran. W r. 1368 (15 w.).

telszewski, gm. Masiady

Władko i Sulko, dziedzice Ossowy, sprzedają
Jocuny, dobra, pow. kowieński, gm. Kiejdaswoje prawo do części wnętrzności bydlęcych ny (12 w.).
z jatek Jędrzejowa za 5 grzyw, Mścigniewowi
Jocze, pow. lidzki. Mają tu: Józef Górski
z Ossowy. ' Tenże Mścigniew i Andrzej z Osso- 50 dz., Stefan i Aleksander Wersoccy 202 dz.

wy skupiwszy od innych współwłaścieieli ich
Joczewicze, wś, pow. lidzki, gm. Żyrmuny
prawo, sprzedaje takowe r. 1370 opatowi Gie- (4 w.); miała 13 dusz rewiz., należała do dóbr
rardowi za 30 grz. groszy pol. Od sukeesorów Dworzyszcze.

Andrzeja z Michowa, klasztor odkupaje to prawo

Joczuny, wś, pow. szawelski, gm. Janiszki

za 100 grz. w r. 1375 (Kod. mał., 244, 284, 342, (13 w.).
346, 357, 3867, 387). Według dok. zr. 1363
Joczymy, fol. i okolica, pow. wiłkomierski,

odbywa się w J., pobór eła królewskiego. Wr. gm. Szaty (9 w.). Mają tu: Korgowdowie 58
1581 Andrzejów płaci szosu fl. 96, od 30 kom., dz., Kupczyńscy 36 dz.

Jodagalnie, pow. nowoaleksandrowski, ob.

z

Adamowo 8).
Jodajcie. wś, pow. kowieński, gm. Ejragoła
(10 w.), 9 dm., 176 mk,
Jodańce 1.) dobra, pow. kowieński, gm. Kiejdamy, Baczyżmalskich 310 dz. 2.) J., wś, pow.
nowoaleksandrowski, gm. Abele (7 w.). 3.) J.,
wś, pow. wiłkomierski, gm. Ołoty (4 w.). 4.) J.,

od

20 szewców, 6 kuśn., 4 kraw., 4 kowali, 3 ślu-

sarzy, 3 płócien., 3 sukien., 5 rzeźn., 1 mieczarza, 4 ezapn., 6 prasoł., rymarza, kotlarza, bednarza, aptekarza, balwierza, 10 piekarz., garncarza, 2 przekup., dudy, łan. miej. 21. Ogółem
fl. 169 gr. 9 (Pow. Małop., 158). Obecnie w
budynkach poklasztornych mieści się seminaryum dla nauczycieli elementarnych. Ob. Helcel
A.Z. „O klasztorze jędrzejow.* (Roczn. tow.

lod
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pow. oszmiański. Wchodziła w skład ststwa
Jodłowa, mstko, pow. pilzneński. Podobno
gieranońskiego.
pierwotnie własność bisk. krak., następnie ksiąJodanie, wś, pow. rossieński, gm. Łabardzie żęca, zwrócona biskupom r. 1354 przez Kazi(11 w.).
mierza W., lecz następnie znowu królewska.
Jodanki, chutor, pow. wiłkomierski, gmina Zdaje się, że biskupi założyli tu parafię i wznieSiesiki (10 w.).
Śli kościół zapewne już w XV w. W r. 1581
Jodany, wś, pow. telszewski, gm. Płungiany istnieją dwie wsi: J. niemiecka i J. polska. Płaci

(4 w.).
z nich Strzeżowski. J. niemiecka jest w dzierSalaakke, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. żawie u Josta Romera, ma 27 łan. km., 2 zagr.

Widze (2 w.).
Jodażejmy, zaśc., pow. wileński, gm. i dobra Janiszki (1 w.).
Jodczyki, wś, pow. słonimski, gm. Kossów,

z rolą, 22 bez roli, 12 kom, z bydłem, 32 kom.
bez bydła, 14 rzem., 1 łan sołtysi, J. polska ma

10 łan, km., 9 zagr. bez roli, 16 kom, bez bydła
16 rzem. Już wtedy widocznie miała charakter
51 w. od Słonima, 17 dm., 225 mk, szkoła, targowiska.

435 dz.
Jodłówek 1.) zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Jodegalwie 1.) zaśc., w dobrach Dryświaty, Rogowo (2 w.). 2.) J , ob. Jodłówka,
pow. nowoaleksandrowski. Lewikowych 81 dz.
Jodłowicze, wś, pow. nowoaleksandrowski,
i Bużyńskich 53 dz. 2.) J.. wś, pow. święciań- gm. Opsa (12 w.).
ski, gm. i dobra Melegiany (3 w.); miała 64 dusz
Jodłowiecie, dwór, pow. poniewieski, gmina
rewiz.
Birże (28 w.).
Jodeglinie, wś, pow. wiłkomierski, gm. OłoJodłówka 1.) al. Jodłówek, zaśc., pow. koty (9 w.).
wieński, gm. Rumszyszki (10 w.), Zubryckich
Jodejki, wś, pow. szawelski, gm. Żagory, 24 dz. 2.) J., zaśe., pow. nowoaleksandrowski,
posiada kaplicę katol., par. Żagory Nowe.
gm. Antuzów (14 w.). 3.) J., os., pow. wiłkoJodejsze, wś, pow. poniewieski, gm. Gulbi- mierski, gm. Pupany (4 w.).
,
ny (2 w.).
Jodłówka, wś, pow. bocheński. W dok, z r.
Jodele 1.) wś, pow. kowieński, gm. Kroki 1350 wymieniona jako „libertas Jodłowka*,
(9w.). 2.) J., wś, pow. poniewieski, gm, Bir- a więć świeżo osadzona wola.
że (7 w.).
:
i
Jodmiedzie al. Antomir, zaśc., pow. kowieńJodełungu, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, ski, gm. Kroki (19 w.).
gm. Abele (13 w.).
Jodmyszki dwór, pow. kowieński, gm. WilJodeńce, wś, pow. oszmiański, gm. Subotni- kija (10 w.).,
ki (5 w.); miała 30 dusz rewiz., należała do dóbr
Jodopurwie 1.) zaśc., pow. wiłkomierski,
Kwiatkowcee.

gm. Owanta (7 w.).

2.) J., pow. święciański,

Jodeniszki, zaśc., pow. święciański, gmina gm. Kukueiszki, własność Wojniekich. W pobliZabłociszki (8 w.); miał 11 dusz rewiz., należał żu około 150 kurhanów. 3.) J., zaśe., powiat
do dóbr skarb. Daugieliszki,
wileński, gm. Szyrwinty (11 w.); należał do
Jodgauże al. Podkalnie, dwór, pow. ponie- dóbr skarb. Szeszole.
wieski, gm. Kibury (15 w.).
Jodopurwis, zaść , pow. wiłkomierski, gm.
Jodgiry, os, pow. poniewieski, gm. Kibury Owanta (9 w.).
(15 w.).
Jodowiszki, wś, pow. poniewieski, gmina
Jodgirys 1.) trzy zaść., pow. kowieński, dwa Podbirże (7 w.)
w gm. Ejragoła (15 w.), trzeci w gm. Wilkija
Jodpiaunie, dwór, pow. kowieński, gmina
(23 w.). 2.) J., dwór, pow. wiłkomierski, gmina Średniki (9 w.).
Towiany (7 w.).
Jodraniszki, wś, pow. rossieński, gm. KrżJodkajnie, /otkajnie, wś nad Szuszwą, pow. wiłek (7 w.).
kowieński, gm. Surwiliszki (1 w.), 10 dm.,
Joducie, Juducie, pow. oszmiański. W roku
140 mk.
1765 wchodziło w skład ststwa gieranońskiego.
Jodkany, Jotkany, dobra, pow. poniewieski,
Jodunańce, dwór, pow. wiłkomierski, gmina
gm. Nowe Miasto (7 w.), Butrymów, 500 dz.
Pupany (7 w.), własność hr. Choiseul-de GouJodkiewicze Wielkie i Małe, dwie okolice fier, z okolicą Poże 509 dz.
szlach., pow. grodzieński, gm. Indura, 39 w. od
Jodupie, os., pow. telszewski, gm. GinteliszGrodna. J. Wielkie mają 410 dzies., J. Małe,
ki,
Grudzińskich, 31 dz.
219 dz.
Jodupis
1.) dwór, pow. poniewieski, gmina
Jodkiszki, wś i dobra, pow. kowieński, gm.
Czypiany (14 w.). 2.) J., wś, tamże, gm. RoKiejdany (4 w.), Wędziagolskich 227 dz.
Jodkowicze, powiat oszmiański. Wchodziła zalin (12 w.). 3.) J. Zdle, fol., tamże, gm. Naciuny (3 w.).
w skład ststwa gieranońskiego.
Jodkowszczyzna, chutor, pow. słonimski, |
Joduwie, wś i fol., pow. poniewieski, gmina
gm. Kozłowszczyzna, Śnitków 99 dz.
| Podbirże (7 w.). Fol., bar. Budbergów, 50 dz.
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Jodycze, wś, pow. grodzieński, gm. Hołynka,
640 dz.
Jodyka, zaśc., pow. wileński, gm. Malaty
(8 w.), należał do dóbr skarb. Białodwór.
Jodykany, dobra, pow. poniewieski, gm. Remigoła (4 w.).
Jodyńce, dobra, pow. poniewieski, gm. Czypiany (13 w.), Jeżewskich 210 dz.
Jodynie 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Smołwy (18 w.). 2.) J., dwa dwory i08.,
pow. wiłkomierski, gm. Kowarsk (1 w.).
Jodyniele, wś, pow. poniewieski, gm. Gulbiny (3 w.).

Johanishof, dobra, pow. telszewski, gmina
Szkudy (6 w.), Simbergów 92 dz,

Johaniszkiele, mstko i dobra, pow. poniewieski, gm. Mołdoczany (12 w.), 38 w. od Poniewieża, 400 mk. Dobra należą do Karpiów,
z folw. Zubryszki mają 3629 dz,
Johannesburg, mstko, ob. Sudargi (t. X1).
Johannhof, al. Kubiluny, dobra, pow. poniewieski, gm. Podbirże (10 w.), należały do bar.
Haapen.

Johanówka, mylnie Hannówka al, Annówka
(ob. t. I, 40), wś, pow. lipowiecki, gm. parafia
prawosł. i st. poczt. Lipowiec (7 w.), 36 dm.,
Jodyszki 1.) al. Antoniszki, zaśc., pow. no- 456 mk., szkółka. Niegdyś przy Lipowcu, drowoaleksandrowski, gm. Antuzów (18 w.), Twar- gą wiana Sarneckich, dziś Nemiukowa, 280 dz.
dowskich 44 dz.

2.) J., fol., tamże, gm. Widze

(8 w.). 3.)J., wś, pow. poniewieski, gm. Naciuny (7 w.). 4.) J., dwa zaśc. i os., pow. wił
komierski, gm. Owanta (6i9 w.). 5.) J. Judyszki, zaśc., tamże, gm. Uciany (5 w.), własność Gasperowiczów, 65 dz.

6.) J., Jodziszki,

wś włośc. i fol., pow. święciański, gm. Święciany (10 w.); miała 13 dusz rewiz., należała do
dóbr skarb. Bujwidy-Jodyszki. Folw. należał

Johanowo 1.) Juhanowo, fol. dóbr Pacewi-

cze, pow. wołkowyski.

2.) J, dwór, pow. po-

niewieski, gm. Gulbiny (7 w.).

3.) J., dobra,

pow. rossieński, gm. Botoki (10 w.), Klimaszewskich 188 dz. 4.) J., fol., pow. szawelski, gm.
Poszwityń (10 w.), własność hr. Tyszkiewiczów,
234 dz.
Johanpol, dobra, pow. rossieński, gmina
Wielmy, Grużewskich 657 dz.
Johniszki, dwie wsi, pow. kowieński, gmina

r. 1866 do Swirzewskich.
Jodziany 1.) wś, pow. poniewieski, gmina Jaśwojnie (5 w.).
Jokany, wś, pow. poniewieski, gm. Podbirże
Birże (6 w.). 2.) J., dobra, tamże, gm. Gulbi(5
w.).
ny (2 w.), Sutkiewiczów 262 dz., Miłaszewiczów
Joknie,
dwór, pow. wiłkomierski, gm.i par.
40 dz.
Jodzie 1.) wś i fol., pow. kowieński, gm. Ej- Pogiry (6 w.). W r. 1788 Macieja Gzowskiego,
ragoła (10 w.). Fol. należy do dóbr Sakunele. obecnie Klimowiczów, 40 dz.
Joksty, zaśc. pow. dźwiński (dyneburski),
2.) J, wś, tamże, gm. Kroki (24 w.). 3.) J.,
h 89 dz.
Kononowyc
os, i zaśe., pow. poniewieski, gm. Remigoła
Joksze
1.) .wś, pow. rossieński, gm. Szwekpow.
fol.,
J.,
4.)
dz.
19
Szyllingów
(8i 10 w.),
szawelski, gm. Gruździe (16 w.). 5.) J., WŚ, sznie (6 w.). 2.) J, wś, pow. szawelski, gmina
Łukuiki (4 w.). 3.) J., wś, tamże, gm. Skiemie
pow. wiłkomierski, gm. Kowarsk.
(16 w.).
powiat
szlach.,
okolica
i
wś
ce,
Jodziełow
Jokszedzie, dwór, pow. szawelski, gm. Kilidzki, gm. Zabłoć (3 w.). WŚ miała 15 dusz
rewiz., należała
do dóbr Zabłoć.

Jodziewo, wś, pow. święciański, gm. Ale-

ryanowo, Walmontów 70 dz.

Jokule, Jekule, fol., pow. rossieński, gmina

ksandrowska; miała 25 dusz rewiz., należała do Wewirże (8 w.).

Jołcza, w dok. Jołcze, wś, pow. rzeczycki.
dóbr Stracza.
Jodziewszczyzna, wś, pow. wilejski, gmina Należała do ststwa lubeckiego. W r. 1614 naDołhinów (4 w.); miała 16 dusz rewiz., należała dana wraz z Berezkami i Białowiezami kn. Semenowi Łyko za obronę Putywla i zasługi przy
do dóbr Suchobory.
Jodziszki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. wzięciu Bełstroda i Rylska. W r. 1615 z Berezkami czyniła 208 fi. W r 1622 w posesyi kn.
Opsa (10 w.).
Jodziuny, dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm. Łyczynej, czyniły 487 f. 25gr. Wr. 1636
w posesyi Jana Mikołaja Janiekiego za przywiPupany (2 w.) i Zmujdki (5 w.).
lejem
z r. 1681.
Johalin 1.) al. Gierbielewicze, dobra, powiat
Luszniewo
słonimski, gm. Kozłowszezyzna, Janowiczów 116

dz. 2.) J., tamże, ob. Natalin,
Johalina, wś, pow. trocki, gm. Kronie; miała 6 dusz rewiz.

Johalino, dwór, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Ponedel, Pelińskich 202 dz.
Johałów, dobra, pow. klimowicki, dziedzi-

etwo Kamionków, z Piślatynem 763 dz. (402 dz.

lasu), młyn.

Jołowo, wś, pow. słonimski, gm.

(6 w.), 107 dz. włośc., młyn, tartak.
Jołtuszków, mstko, pow, mohylowski. W r.
1530 i 1542 puste. W r. 1578 do ststwa barskiego, w dzierżeniu Myzinenków, płaci od 1
pługa. W r. 1661 ma 22 dym.,, a w r. 1664 ani
jednego.
Jonajcie 1.) wś i dobra, pow. rossieński, gm.
Konstantynów (8 w.). 2.) J., dobra, pow. szawelski, gm. Kiryanowo (15 w.), Więcewiezów

Jon
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445 dz. 3.) J., okolica, tamże, gm. Łukniki obszar matka Kiblicza. 2.) J., urzęd, Osipowka,
(4 w.). Mają tu Macekiewiczowa i Juszkiewiczo- ferma, pow. hajsyński, gm. Chaszezowata (10 w.),
wa 28 dz., Pietkiewiczowie 78 dz. 4.) J., dwór ma 10 dm.
Jotajnie, wś, dobra, fol., okolica i zaśc., pow.
i zaśc., tamże, gm. Popielany (61 9 w.). 5.) J.,
ki, gm. Remigoła (10 w.), 16 w.od
poniewies
wś, tamże, gm. Poszwityń (11 w.). 6.) J., wś,
pow. telszewski, gm. Gadonów (17 w.). 7.) J., Poniewieża, Mają tu: Ciemnołońsey 70 dz., Kiedobra i okolica, tamże, gm. Tyrkszle (5 w.). cerowie 29 dz., Rogowscy 23 dz., Wiercińscy
Mają tu: Beniuszewiczowie 56 dz., Witkiewi- 75 dz., Zabłocey 4 dz., Zawiszowie 280 dzieś.
czowie 104 dz., Ławcewiczowie 8 dz., Pance- W r. 1598 dobra J. sprzedaje Mikołaj Kasperowiecz Kończa, za 200) kóp gr. litew., Piotrowi
rzyńscy 42 dz.
Szukście.
wiłkomierpow.
wś,
Joniańce,
Jonańce 1.)
Jotajniele, dwór, pow. poniewieski, gm. Reski, gm. Kurkle (3 w.). 2.) J., wś, dobra i zaśc.,
(10 w.).
migoła
tamże, gm. Owanta (7 i 10 w.). 3.) J., wśi doJotaliszki, wś, pow. poniewieski, gm. Krabra, tamże, gm. Wiżuny (9 w.), Jawgielów 492
kinów (8 w.).
dz., kapliea katol. par, Wiżuny.
płoński.
Jotejki, okolica, pow. kowieński, gm. Ejrapow.
wś,
Junecz,
Joniec, w dokum.
Wymieniona w dok. z XIII w., jako własność goła (6 w.). Mają tu: Baniewiczowie 60 dzies.,
kościoła płockiego. W dok. zr. 1398 powiedzia- Dackiewiczowie 32 dz., Dąbrowsey 64 dz., Juszno: „via angularis ducens ad antiquam ecele- kiewieczowie 111 dz., Kolesińsey 25 dz., Leonosiam in Junecz* (Kod. maz., 128). W reg. zr. wiczowie 26 dz., Prysiewiczowie 74 dz., Autow1570 spotykamy kluez junieeki dóbr bisk. płoc- towie 42 dz.
Jotkany, dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm.
kiego. WŚ ma 1576 r. 17 łan., 4 łany wójt.
(6 w.) i Subocze (1 w.).
Ołoty
(Paw. Maz., 131, 316).
, wś, pow. rossieński, gm. Szymgmina
Jotkiany
rossieński,
pow.
wś,
Jonikajcie 1.)
Szweksznie (8 w.). 2.) J., dobra, pow. telszew- kajcie (10 w.).
Jotyszki 1.) wś, pow. wiłkomierski, gmina
ski, gm. Wornie (4 w.), własność MiedzychowOwanta (5 w.). 2.) J., wś, włośc., pow. święskich, 103 dz.
Joniki 1.) wś, pow. rossieński, gm. Szwek- ciański, gm. Hoduciszki; miała 10 dusz rewiz.,
sznie (6 w.). 2.) J., wś, pow. telszewski, gm. należała do dóbr skarb. Mirkliszki.
Jowajsze, wś, pow. poniewieski, gm. RemiBernatów (3 w.).
(8 w.).
goła
Joniłajcie, /onełajcie, okolica, pow. telszewJowcze, zaginiona wś na obszarze obecnego
ski, gm. Wornie (10 w.). Mają tu: Bukentowie
pow. lityńskiego. W r. 1530 należy do Chmiel40 dz., Wojnowiczowie 114 dz.
W r. 1565 do ststwa chmielnickiego. Było
nika.
Jonławki, dwór, pow. szawelski, gm. Popie20 kmieci płacących po 30 gr., jeden zubożały
lany (15 w.).
Jordajcie, Jurdajcie, dobra, pow. szawelski, daje 16 gr., 9 swobodnych płaci 18 gr. Dani
gm. Żagory (20 w.), Komarów 4019 dz. (1947 pszezelnej 45 pni 30 złp., 9 baranów 3 A. 18
gr, 17 wieprzów 17 fi., powołowszczyzny 20 .
dz. lasu).
Jordan, wś, własność klasztoru cystersów wołów (eo 7 rok) 4 4 fl. == 80 fl. a na rok 18
w Paradyzie, leżała już po za granicą zachodnią fl. 10gr. Służkowie jadą z rozkazami i kowal
Polski, miała kościół murowany wzniesiony przez robi do młyna; 10 szewców, karczmarz płaci 5
cystersów r. 1673, filialny do par. w Kalawie. fl. Razem 112 f]. 8 gr. 2 den. Staw daje 100 fl.
Jośki, wś, pow. bielski gub. grodz, gmina rocznie. W r. 1566 królewszczyzna, do ststwa
Orla, ze wsią Grabowiee ma 1191 dz. włośe. barskiego należąca, płaci od 8 pługów, 1 koła
Wś należała do wójtowstwa godziszewskieg, dorocz.
Jewniewicze, zaśc., pow. oszmiański, gmina
włości dworu brańskiego, W r. 1560 i 1568
miała 18 włók gruntu dobrego, z czego 1 na i dobra skarb. Krewo (7 w.); 6 dusz rewiz.
Józefin 1.) fo]. dóbr Ruda, pow. bielski gub.
wójta. Z pozostałych 17 płacili po 21 gr, czynszu, 30 gr. osady, za 2 beczki owsa 10 gr., za grodz , ma 315 dz. 2.) J., fol., pow. kobryński,
odwóz 10 gr., za gwałty 1 beczkę żyta, al. 10 gm. Strzygowo, Łazarewiczów 36 dz. 8.) J.,
gr., wóz siana z odwozem 5 gr., za gęś, kury, fol. dóbr Czuryłowszczyzna, tamże. 4)4., Zajajca 31/, gr., za stacyę 2 gr., za tłoki 12 gr., maniłów, dobra, tamże, Arcybaszewych, 482 dz.
za niewody 2 gr., czyni z włóki 106 gr., wogóle 5.) J., al. Bór, dobra, pow. prużański, gm. Kotra,
Horodeńskich 140 dz. 6.) J., urocz. w dobrach
30 kóp 2 gr.
Josypówka 1 ) (dziś pow. hajsyński?), nie- Nowajelnia, pow, słonimski. 7.) J., al. Klin,
gdyś mstko, w dawnem wojew. bracławskim. fol. dóbr Jundziłowieze, tamże. 8.) J., al BaW r. 1629 z części J. wnosi Stanisław Skór- kunowicze, fol, dóbr Albertyn, tamże. 9.)J,
kowski od 30 dym., Matwej Czarnota (w dzier- fol., pow. święciański, gm. Miehajłowska; 1866
żawie) z 25 dym.i Józef Sokołowski (z części na r., Czechowiczów. 10.) J., ob. Czeweł,
Józefin 1.) wś, pow. radomyski, gm. i paraf.
gruntach Kublicza) od 1 dym. Może weszło w
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praw. Chabne, st. poczt. Radomyśl (88 w.), 44 czowski, gm. Mecherzyńce Dębowe, st. poczt.
dm., 179 mk. 2.) J., kol., tamże, gm. Wysze- Samhorodek (10 w.), 40 w. od Berdyczowa, 142
wicze, st. poczt. Radomyśl (16 w.), 17 dm., 108 dm., 1012 mk., cerkiew, szkoła, 2 młyny, wiamk. 3.) J., kol., pow. łueki, gm. Czaruków, 55 trak, cukrownia wzniesiona r. 1898. Od 1866
dm., 313 mk. 4.) J,, kol., tamże, gm. Szezu- gen. Bezaka, obeenie jego syna, 1127 dz. 2.) J.
rzyn, 24 dm., 136 mk. 5.) J, kol., tamże, gm. Koszorka al. Karolina, wś, pow. czehryński, gm.
Trosteniec, 60 dm., 413 mk.

6.) J, wś nad i st. poczt. Złotopol (4 w.), 89 w. od Czehrynia,

Koreczykiem, właściwie przedmieście Korca, pow.
nowogradwołyński, gm. Korzec, 30 w. od mta
pow., 109 dm., 747 mk. Nazwana od imienia
ks. Józefa Czartoryskiego, ostatniego stolnika

223 dm., 1235 mk., cerkiew, szkółka cerk , 7
wiatraków, Należy do klucza żórawskiego, dóbr

hr. Bobrzyńskich. 3,) J , wś u żródeł Kahorłyka Mokrego, pow. kijowski, gm. i st. pocztowa

litew.

Założoną tu przez niego fabrykę porce- Rzyszczów, par. praw. Zikracze (6 w.), 70 w.
lany i fajansu, Michał Mezer przenosi r, 1795 od Kijowa, 233 dm, 1490 mk., cerkiew filialna,
do Baranówki. 7.) J., kol., tamże, gm. Bara- szkółka, 9 wiatraków, 679 dz. włośc. Założona

nówka, 27 dm., 212 mk.

8.) J.. fol., pow. wło- na początku XVIII w. i nazwana od Józefa Wo-

dzimierski, gmina Chotiaczów, 2 dm., 21 mk, ronicza, podczaszego owruckiego. Obecnie Czer-

9.) J., kol., pow. żytomierski, gm. Horoszki, 50 niawskiego, 568 dz. 4.) J., kol. przy wsi Wilw. od.Żytomierza, 30 dm., 195 mk. 10.) J. , kol., nie, pow. radomyski, gm. Wodotyje, 28 dm.,
tamże, gm. Puliny, 24 w.od Żytomierza, 72 dm., 116 mk. 5.) J., wś, pow. wasylkowski, gmina.
368 mk.
Wasylów, st. poczt. Hermanówka (10 w.), 28 w.
Józefinia, folw., pow. nowoaleksandrowski, od Wasylkowa, 75 dm., 689 mk., cerkiew, szkółgm. Abele (10 w.).
ka cerk., młyn, 2 wiatraki. Obeenie Iwaszczenko
Józefinopol, Józefenopol, wś, pow. święciań- ma tu 399 dz. 6.) J, al. Stupnik (ob. t. XI, 510).
ski, gm. Hoduciszki; miała 23 dusz rewiz., nale- wś, tamże, gm. i par. Rokitna (1 w.), st. poczt,
żała do dóbr skarb. Jankiszki.

Troekie (18 w.), 70 w. od Wasylkowa, 32 dm.,

Józefinowo 1.) dobra, pow. dźwiński (dy- 362 mk. 7.) J., wś, pow. latyczowski, gmina
neburski), par. katol. Ruszona, Popowych 805 Wójtowce (10 w.), st. poczt. Wołkowińce (6 w.).
dz.

2.) J, dobra, tamże, własność Strausów, 8.) J., chutor, pow. mohylowski, okr. pol. i gm.

871 dz.
Szarogród (4 w.), ma 10 dm. 9.) J., ferma, pow.
Józefka, wś, pow. olhopolski, paraf, Cze- winnieki, Ob. Bajkówka. 10.) J., uroez., tamże,
czelnik.
ma 1 dm. 11.) J., wś, pow. nowogradwołyński,
Józefów 1.) os. kośc., pow. radomski, gm. gm. i par. praw. Baranówka (7 w.), 38 w. od
Kuezki, par. Skaryszew. Utworzona z części mta pow., 81 dm., 540 mk., własność Józefa
rozpareelowanego fol. Kuczki. ma 6 morg. Urzą- Potockiege.- 12.) J., urocz., tamże, gm. Roma-

dzono tu r. 1900.z budynku dawnej krochmalni nówka, 13.) J., wś nad Żyłka (dopł. Słuczy)
kaplicę, a przy niej filię par. Skaryszew, obej- i Grabarką, tamże, gm. Ostropol (3 w.), stacya

mującą osady i wsi: Adamów, Budy niemianow- pocztowa Lubar (25 w.), st. dr. żel. Połonne
skie, Cybulówka, Czarny Las, Gozd, Gzance,
Klwatka, Korytka, Kuczki, Lipiny, Niemianowice, Piskornica. 2.) J., kolonia, pow. łaski, ob.
Bechcice,

(35 w.), 108 w. od mta pow., 158 dm., 837 mk.,

cerkiew par. murowana z r. 1856 fundacyi właściciela wsi Dorożyńskiego, uposażona 58 dz.,

przez ks. Kaspra Lubomirskiego r. 1779; szkółJózefów 1.) dobra, pow. czerykowski, od r. ka cerk. od r. 1870. Wchodziła w skład ordy1877 Błochinych, 308 dz. 2.) J., dobra, pow. nacyi ostrogskiej, r. 1753 dostała się Lubomirklimowieki, gm. Miłosławicze (10 w.), Hołyń- skim. Jako wiano córki Kuspra dostała się bryskich, z Adelinem 2708 dz. (1980 lasu); młyn, gadierowi Adamowi Walewskiemu, z Ostropolgorzelnia.
szczyzną, Połońszczyzną
i Miropolszezyzną. Syn

Józefów 1.) chutor, pow. wasylkowski, ob. jego sprzedał Bnińskim, od których J., kupił

Stawy Winnickie (t. XI, 307). 2.) J, kolonia,
pow. nowogradwołyński, gm. IRohaczów, 57 dm.,
283 mk.
Józefówek, fol., pow. wiłkomierski, gm. To-

Dorożyński.

14.) J., tamże, oŁ. Adamówka 13).

15.) J., wś, pow. owrucki, gm. Hładkowicze, 2
w. od Owrucza, 27 dm., 171 mk. 16.) J., wś,
tamże, gm. Tatarnowicze, 52 w. od Owrucza,

wiany (10 w.Ż,

114 dm., 715 mk.

Józefówka 1.) folw. dóbr Byteń, pow. słonimski. 2.) J., fol., pow. kowieński, gm. Kroki
(12 w.) 3.) J , dwór, pow. poniewieski, gmina
Krakinów (3w.). 4.) J.,. wś, pow. klimowieki,

szcze 18).

gm. Berezki, 84 dm., 480 mk.

15 dm., 91 mk.
kowicze

17.) J., folw., ob. Horody-

18.) J., kol., tamże, gm. Derażne,

19.) J., fol., tamże, gm. Dziat-

20.) J., słoboda, tamże, gm. Kustyń,

40 dm , 288 mk.

21.) J., wś, tamże, gm. Tu-

5.) J., dobra, czyn, par. praw. Lubasza Mała, 15 dm, 126

pow. mśeisławski, Stachowskich 824 dz. 6.) J., mk. 22.) J., kol.. pow. włodzimierski, gmina
wś, tamże, gm. Piriany, 15 dm., 80 mk.
Olesk, 5 dm., 38 mk. 23.) J., chutor, pow. za-

Józefówka 1.) wś nad Desną, pow. berdy- sławski, gm. Łabuó.

24.) J., wś, pow. żyto-

ROOCÓAD

Józ

Józ

27

mierski, gm. Puliny, par. praw. Strybież (6 w.), i osada, tamże, gm. Worocewicze, 72 w. od Ko19 dm., 116 mk. 25.) J.. chutor, tamże, gm. brynia. Jeden z urocz. J. i Wygódka należy do
Krasnosiółka, 2 dm., 11 mk.
Badyńskich, 242 dz.; drugi z chutorem Moszki,
Józefowo 1.) fol. dóbr Skrybieze, pow. bia- Bogdańskich, ma 270 dz, 4.) J., fol. dóbr Zelłostocki. 2.) J.i J. Trzychuby, dwa fol. w do- zin, pow. wołkowyski. 5.) J., fol. dóbr Dryświabrach Górki Solniki, tamże. 3.) J., wś, tamże, ty, pow. nowoaleksandrowski. Dziś Klimowiczów,
gm. Gródek, 94 dz. 4.) J., fol. dóbr Grzebienie, 75 dz. 6.) J., zaśc., tamże, gm. Dryświaty, Kopow. sokólski. 5.) J., dobra, pow. wołkowyski, złowskich 20 dz. 7.) J., fol., pow. oszmiański,
gm. Zelzin, Nowickieb 170 dz.

6.) J., Józefów, w pobliżu Lenkowszczyzny

8.) J. al. Uzbłoć,

fol., pow. kowieński, gm. Betygoła (7 w.). 7.) J., fol., pow. oszmiański, ma około 20 włók. Wehodwór, tamże, gm. Jaswojnie, Waądołowskich 117 dził w skład dóbr Zabrzeź, następnie własność
dz. 8.) J., dwa dwory, tamże, gmina Bobty Komarów. Drogą wiana za Tekla Komarówną,
(719 w.), Nartowskich, z fol. Końcepol ma 240 przeszedł do Łappów r. 1805, od r. 1829 Jasiedz. 9.) J., dwór, tamże, gm. Kiejdany (1 w.), wiczów. Po 1863 r. Kiryłowej, dziś jej córki
Kognowiekich 48 dz. 10.) J., dwór, tamże, gm. Mokrzeckiej.
Wilkija (9 w.), Woronowiczów 43 dz. 11.)J.,
Józefpol 1.) al. Zudwinka (ob. t. III, 616
zaśc., powiat nowoaleksandrowski, gmina Abele i V, 475), mstko, pow. bałeki, par. Hołowaniew-

(5w.). 12.) J., zaśc., tamże, gm. Dryświaty skie (nie Sawrań), Gmina obejmuje 8 miejsco(14 w.) 13.) J. al. Józufowo, fol. dóbr Wenuso- wości, 855 dm., 5602 mk. (2019 dusz rewiz.),
wo, tamże. 14.) J., Dubaryszki, fol., tamże, gm. uwłaszczonych na 9293 dz. (8280 roli). Nadto
Antuzów (17 w.), Iliniczów 380 dz. 15.) J., do- w gm. jest 14,981 dz. (12,180 roli) większej

bra, tamże, gm. Smołwy (6 w.), Ejtminowiezów posiadłości i 503 dz. ziemi ceerk, Cała gmina
105 dz. 16.) J. al, Wewieryszki ( Wawieryszki), ma 24,777 dz. (20,851 roli) i 6693 mk. 2.) J.
dobra, tamże, gm. Sołoki (11 w.), Cielewiczów al. Kazawczyńska Słobódka, przys. nad Bohem,
115 dz. 17.) J. al. Z/gabrody, fol., tamże, gm. tamże, gm. Pieszczana (33 w.), 100 w. od BałPopiel (4 w.). 18.) J., dobra, pow. poniewieski, ty, ma 81 dm.
Józefpole 1.) folw. dóbr Bychow nowy, pow.
gm. Krakinów (6 w.), Landsbergów 388 dzies.
19.) J , dobra, tamże, gm. Nowe Miasto (6 w.), bychowski. 2.) J., fol., pow. orszański, gmina
Towginów, z fol. Memenczówka 520 dz. 20.) J., Tołoczyn Stary (1w.), Jasinowiczów 163 dz.
dobra, tamże, gm. Remigoła (6 w.), Woroniczów 8.) J., fol. dóbr Kuźmin, pow. sieński. 4.) J.,
230 dz. 21.) J., dwór i dobra, pow. rossieński, wś, tamże, ob. Wielkie Sioło.
gm. Kielmy. Dwór należy do Klonowskich, 149
Józefpolska Słobódka, w pobliżu rz. Sidz.; dobra Staniewiczów, z folw. mają 3312 dz. niuchy, pow. bałeki, gm. i par. praw. Józefpol
22.) J., fol., pow. szawelski, gm. Kurszany (8 w.). (Ludwinka), ma 8 dm.
Kościół filialny par. Rawdziany, p. w. św. SzyJózekowo, dobra, powiat mohylewski. Demona i Judy, z drzewa, wzniesiony r. 1825 przez szezyńskich, 380 dz.

właściciela Nagórskiego. 23.) J., zaśc., pow.
Jozenajcie, wś, pow. szawelski, gm. Szawle
wiłkomierski, gm. Androniszki (10 w.), Rymowiezów 20 dz. 24) J., fol., tamże, gm. Kupiszki
Jozieliszki, dwa zaśc., pow. poniewieski, gm.
(9 w.). 25.) J., fol. i zaśe., tamże, gm. Owanta Birże (12i 15 w.).
(318 w.). 26.) J., zaśe., tamże, gm. Rogowo
Józin 1.) Juzin, dobra, pow. bychowski, od r.
(2 w.). 27.) J., trzy folw., tamże, gm. Szaty 1881 Rykliekich, p dz. (2,919 lasu), stacya

(9 w.)

(2,415 w.). Jeden należy do Gintowtów, ma poczt, w miejseu. 2.) J. al. Krute, dobra, pow.
87 dz. 28.) J., dwa zaśe., tamże, gm. Uciany rohaczewski, Żukowskich 1130 dz. (638 lasn).
(1i12 w.). 29.) J., fol., tamże, gm. WojtkuszJózin, chutor, pow. mohylowski, gm. Serby
ki (3 w.). 30.) J., chutor, tamże, gm. Żmujdki (4 w.), st. poczt. Berezówka (15 w.), 20 w. od
(12 w.). 31.) J. al. Józefo- Telsze, dobra, pow. Mohylowa, ma 21 dm.
telszewski, gm. Gadonów (10 w.), hr. Czapskich
Józinbór 1.) osada
i urocz., pow. stóiinik,
1512 dz. 32.) J., dobra, pow. mohylewski, od gm. Pacowszczyzna, 40 w. od Słonima. Osada,

r. 1876 Wilamowskich, z Łotwą 1130 dz. (880 własność Krupowiezów, 20 dz.; uroczysko, wraz
lasu). 33.) J., fol., pow. sieński, Dyszlewskich, z urocz. Rusaki i Żyborty ma 358 dz. 2.) J.,
z Komarówką 117 dz. 34.) J., zaśc., powiat urocz., tamże, gm. Rohotna, z urocz. Wołownik,
święciański, gm. Komaje (12 w.), należał do dóbr 98 dz. 3.) J., urocz., tamże, gm. Zdzięciół, 286
Serenczany. 35.) J. al. Murakt, dobra, powiat dzies.
połoeki, Zarakowskich 426 dz.
Józinowo 1.) dobra, pow. wiłkomierski, gm.
Józefpol 1.) al. Puchaczewo, dobra, powiat Rogowo (5 w.). 2.) J., dobra i zaśe., tamże,
brzeski gub. grodz., gm. Kamienica Żyrowieka, gm. Traszkuny (15 w.), Straszewiczów 100 dz.
10 w. od Brześcia. Żabkiewiezów, 374 dzies.
Józinpol 1.) chutor, pow. słonimski, gmina
2.) J.al. Józefin, fol. w dobrach Otezyzna (Ate- Kozłowszczyzna, 50 dz. 2.) J., chutor w doczyzna), pow. kobryński. 3.) J., dwa fol., urocz. brach Dąbrówka, tamże,
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Jóżwin 1.) wś nad rzką Szapowa, przy linii 12 w. od Białegostoku, Lebediewych, z folw.
dr. żel. humańskiej, pow. berdyczowski, gmina Wólka 334 dz. W r. 1560 Stanisława Włoszka,
Białołówka, st. poczt. i dr. żel. Koziatyn (13w.), podskarbiego król. 2.) J., wś, pow. oszmiań-

36 w. od Berdyczowa, 58 dm., 378 mk., kaplica, młyn. Przed r. 1830 należała zBiałołówka
do Potockiego. 2.) J., mstko, pow. winnieki,
20 w. od Winnicy. Gmina obejmuje 22 miejseowości, 1773 dm, 12,485 mk. (5547 dusz
rewiz.), uwłaszezonych na 14,576 dz. (9397 roli).
Nadto w gm. jest 14,084 dz. (5594 roli) większej posiadłości i 936 dz. ziemi cerk. Cała
gmina ma 29,596 dz. (15,480 roli) i 13,453 mk.

Jucajcie 1.) wś, pow. rossieński, gm. Botoki
(13w.).

2.)J, dwóri dobra, tamże, gm. Ła-

bardzie (2 i 4 w.), 182 dz. 8.) J , dobra, tamże,
gm. Pojurze (4 w.). 4.)J., wś, tamże, gmina
Szweksznie (13 w.). 5.) J., wś, pow. szawelski,
gm. Błagowieszczeńsk (4 w.).
Juchanie, obręb leśny, pow. kobryński, gm.
Iłosk.
Juchimówka, przys.. pow. bałeki, gmina
Daniłowa Bałka (7 w.).
Juchnajcie 1.) dobra, pow. szawelski, gm.

ski. Wchodziła w skład dóbr Subotniki.

Juchny, wś, pow. kaniowski, gm. Pustowój-

ty, st. poczt. Bohusław (5 w.), 46 w. od Kaniowa, 147 dm., 1630 mk., cerkiew, szkółka eerkiewna.

Juchowicze, podane dwukrotnie (t. III, 685)
p. n. Juchowiczei Juchnowicze, mstko nad rzką
Niszczą, pow. drysieński, gm. Juchowicze, 55w.
od Dryssy, 7 dm., 80 mk., zarząd gminny, cerkiew paraf., kaplica, dom modl. żyd., szkoła.
Przed r. 1569 nadane Korsakom. W r. 1727
Jan Stanisławowicz Hołubicki Korsak sprzedaje
J., Józefowi i Petroneli z Wołodkowiczów Szczyttom, kaszt. mścisławskim. Syn ich Krzysztof,
generał wojsk francuzkich, zapisuje siostrzeńcowi swemu, Józefowi Chrapowiekiemu, insty gato-

rowi lit., którego wnuk Ignacy, marszałek gub.
witebskiej, sprzedaje Maciejowi Kuźniecowowi.
Jucie 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.

Abele (7 w.). 2.)J, wś, pow. szawelski, gm.
DISUMY (U w.), bar. von der Ropp, 2220 dz. Łukniki (4 w.).
Juciszki 1.) ws, pow. nowoaleksandrowski,
2.) J., wś, pow. telszewski, gm. Szkudy (14 w.).
2.)J., fol., pow. telJuchniańce, wś, pow. wiłkomierski, gmina gm. Brasław (16 w.).

Żmujdki (5 w.).

szewski, gm. Wornie, Wejdmontów75 dz. 3.) J.,

Juchniany, wś, pow. nowoaleksandrowski, zaścianek, pow. wiłkomierski, gm. Traszkuny
gm, Tauroginie (7 w.).
Juciuny 1.) zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Juchniszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Smołwy (4w.). 2.) J., dwa dwory, Szaty (10 w.). 2.) J., pow. lidzki. Ślady emenpow. poniewieski, gm. Birże (6 w.)i Podbirże tarzyska, z mnóstwem kości ludzkich.
Jucuny 1.) wś, pow. kowieński, gm. Kiejda(9 w.). 3.) J, wś, pow. rossieński, gm. i par.
Kielmy, 28 w. od Rossień, kaplica katol. drew- ny (16 w.). 2.) J, folw., tamże, gmina Żejmy
niana p. w. N. M.P. 4.) J., wś, pow. szawel- (Pw). EJ), dwór, pow. poniewieski, gmina
ski, gm. Radziwiliszki (5 w.). 5.) J., zaśe., pow. Krakinów (6 w.).
Juczany, wś, pow. kowieński, gm. Krasne
wileński, gm. i dobra skarb. Bystrzyca, 6.) J.,
wś, pow. wileński, gm. Janiszki (11 w.); miała (9 w.).
Jucze, wś i dobra, pow. kowieński, gm. Ej34 dusz rewiz. należała do dóbr Żejmiany.
Juchnowicze 1.) wś, pow. prużański, gmina ragoła (6 w.), Chrząstowskich 228 dz.
Juczkampie, zaśc., pow. rossieński, gmina
Wielkie Sioło, 212 dz. 2.) J., wś, pow. słonimski, gm. Miżewicze, 19 w. od Słonima, 626 dz. Mańkuny (6 w.).
Juczyn, kol., pow. rówieński, gm. Tuczyn,
Pod wsią nasyp mający średnicy 9 sąż. a obwo35 dm., 291 mk.
du 37 sąż. Dawniej był otoczony rowem.
Judajcie, dwór, pow. szawelski, gm. PoduJuchnowiec 1.) (ob. t. III, 617 /uchnowicze),
wś i dobra, pow. białostocki, gm. Juchnowiee, bis (3 w.).
Judańce, wś, pow. kowieński, gm. Bobty
13 w. od Białegostoku. Wś ma 35 dm., 287

(20 w...

mk., 340 dz, włośce., 38 kośc.; dobra, Lachnie-

(6 w.).

Judanicze, fol. dóbr Kiezyn, pow. sieński.
kich, mają 845 dz. Gmina obejmuje 70 miejJudeje al. Judejkiele, os. i dobra, pow. szascowości, 660 dm., włośe. (obok 127 innych),
4579 mk. włościan, uwłaszczonych na 5478 dz. welski, gm. Tryszki (5 w.). Osada należy do
Nadto w gminie jest 6752 dz. większej posia- Małachowskich, dobra (66 dz.) do Sawiekich.
Judejki 1.) fol. dóbr Kielmy, pow. rossieński.
dłości i 72 dz, kościelnych. 2.) J, Poduchowny,
2) J., wś, tamże, gm. Kroże (8 w.). 3.) J, dowś, tamże, 73 dz.
Juchnówka, też Uchnówka, chutor, powiat bra, pow. szawelski, gmina Błagowieszczeńsk
(24 w.). 4.) J, dwórii dobra, tamże, gm. Krawołkowyski, gm. Samarowicze.
Juchnowo, wś, pow. wieliski, gm. Cerko- ki (5 w.), Bergów 177 dz. 5.) J, wśi zaśc.,
tamże, gm. Okmiana (11 w.). 6. ) J, wś, tamże.
wiszeze.

Juchnowszczyzna 1.) w dok. Jachnowszcząy- gm. Żagory (12 w.).

7.)J, wś, pow. telszew-

zna, dobra, pow. białostocki, gm, Juchnowiec, ski, gm. Bernatów (8 w.). 8.) J., wś, tamże, gm
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Judziany Giedrymsy, wś, pow. telszewski,
Płangiany (8 w.), 31 dm., 558 mk. 9.) J., wś
i dobra, J/. Małe, fol. i J. Wielkie, wś, tamże, gm. Olsiady (8 w.).
Judzie, dwie wsi, pow. rossieński, gm. Aleom. Żydyki (18119 w.). J. Małe, własność
Galenkinych, 108 dzies.; J. Wielkie należy do ksandrowo (3 w.) i Kołtyniany (1 w.).
Judzieniszki, zaśc., pow. wileński, gm. JaSwirtunów, mają 879 dz.
Judejkiszki, cztery fol., pow. szawelski, gm. niszki (17 w.); miał 7 dusz rewiz., należał do
Tryszki (6 w.). Posiadają je: Butkiewiczowie, dóbr Baranowo.
Jugaryszki, zaśc., pow. święciański, gmina
Miłaszewiczowie, Przespolewsey i Racewicze.
Judenki, wś i dobra, pow. telszewski, gmina Daugieliszki (5 w.); miał 6 dnsz rewiz., należał
Gadonów (5 w.), 11 w. od Telsz, Giedgowdów do dóbr skarb, Sieniszki.
Jugowice, w dok. Zługowicze i Ugovicze, wś,
440 dz.
Judgalwis, wś, pow. telszewski, gm. Ber- pow. bocheński (Kod. mał., t. III, 256, 261, 265,
306, 353). Ob. Drogtnia.
natów (9 w.).
Juhanowo, pow. wołkowyski, ob. Johanowo.
Judino 1.) fol., pow. połocki. 2.) J., wś, pow.
wieliski, gm. Krest. W r. 1765 w ławnietwie
Jujany, wś, pow. poniewieski, gm. Stumbryszki (6 w.).
zadoroskiem, wójtowstwa chrestowskiego.
Jukary, zaśc., pow. wilejski, gm. Horodek
Judkie, wś, pow. rossieński, gmina Kielmy
(12 w.); 5 dusz rewiz.
(6 w.).
Jukiewicze, wś i dobra, pow. słonimski, gm.
Judków, chutor nad rzką Poprawką, pow.
Borki, 45 w. od Słonima. WŚ ma 174 dz.; dowasylkowski, gm. Ostrów, 7 dm., 69 mk.
Judie, dwór, pow. szawelski, gm. Szawkiany bra, własność Farmasiewiczów, z osadą Ładenica 240 dz. Dawniej ststwo niegrodowe, potem
(9 w.).
Judówka, dobra, pow. czerykowski, Borej- Machwieów. Pod folwarkiem w uroczysku Soroczyno trzy kurhany.
szów 1574 dz. (1085 lasu).
Jukiszki 1.) wś, pow. poniewieski, gm. PoJudpietry, wś, pow. rossieński, gm. Botoki
kroje (13 w.). 2.) J. al. Juszkiszki, dobra, tam(11 w.).
Judrany 1.) wś i dobra, pow. rossieński, gm. że, gm. Smilgie (7 w.), Bażeńskich 630 dzies.
Konstantynów (14 w.), 96w. od Rossień, 210 3.) J., zaśc., pow. Święciański, gm. Zabłociszki
mk. Własność Bucewiczów, 1000 dz. 2.) J., (9 w.), z zaśe. Taboryszki miał 14 dusz rewiz.
Należał do dóbr Stanisławowo (Chaleekich).
wś, pow. telszewski, gm. Gadonów (15 w.).
Juknie, dwór, pow. szawelski, gm. Krupie
Judrele, wś, pow. szawelski, gm. Okmiana
(7 w.).
(3 w.).
Jukniszki, wś, pow. poniewieski, gm. Naciu
Judsodzie, wś i dobra, pow. telszewski, gm.

Gadonów (22 w.), 10 w. od Telsz.

W środku ny (8 w.).

Jukojnie, wśi dobra, pow. rossieński, gm.
wsi ementarzysko przedhistoryczne zw. „Garążdi-Kałnas*. Badał takowe i opisał Michał Bren- Rossienie (14 w.), Konarskich 868 dz.
Jukowce, pow. oszmiański, gm. Wiszniów.
sztein (Materyały antrop. archeol. i etnogr.,
wydaw. Kom. Antropolog. Akad. Umiej., t. V, Pomiędzy wsiami: J., Zacisze i Nowosiołki śród
pola stoi 24 kurhanów, mających od 10 do 50
Kraków, 1901 r.).
Judszoki, wś, pow. rossieński, gm. Pojurze arsz. obwodu. W r. 1858 rozkopywał je Odyniee, zarządzający dobrami Wiszniew, przyczem
(10 w.).
Judupiany, wś, pow. telszewski, gm. Sałan- znalazł ostrze kopii, toporek i wiele kości.
Julenfeld, kol., pow. łucki, gm. Torczyn,
ty (6 w.).
10
dm, 41 mk.
Judupie 1.) wś, pow. rossieński, gm. WewirJuleniepol al. Beresno, dobra, pow. orszańżany (3 w.). 2.) J, wś, pow. szawelski, gmina
ski, od r. 1868 Kellerów, 336 dz.
Kiryanowo (12 w.).
Jułian Malewna, kol., pow. dubieński, gm.
Judycyu, dobra, pow. dzisieński, Zm. PepłoMłynów,
37 w. od Dubna, 40 dm., 206 mk.
wa czyt. Tepłowa, od którego przechodzi do AnJulianica, kol., pow. kowelski, gm. Powursk,
ny Łopacińskiej, dziś jej syna. Mają 1044 dz.
Judycze, wś, pow. rohaczewski, gm. Dowsk 6 dm., 40 mk,
Julianka al. Głęboki Kąt, dobra, pow. biało(4 w.), 72 dm., 421 mk.
Judyki, dwór
i dobra, pow. szawelski, gmina stocki, gm. Gródek, 400 w. od Białegostoku,
Błagowieszczeńsk (12i 14 w.), własność Klo- Włodkowskich 1029 dz.
Julianów 1.) fol., pow. kowieński, gm. Żejnowskich, 72 dz.
my
(6 w.). 2.) J., fol., pow. nowoaleksandrowJudyszki 1.) tol., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Popiel (12 w.). 2.)J, dobra, pow. ponie- ski, gm. Antuzów (18 w.). 3.)J., fol., powiat
wieski, gm. Linkowo (8 w.). 3) J., folw., pow. dryzieński. Nie Grzymałowej lecz Adeli Grzy=
szawelski, gm. Tryszki (5 w.) 4.) J, powiat majłowskiej i zam Pandy czytaj Pundy.
Julianów 1.) kol., pow. łucki, gm. Torczyn,
wiłkomierski, ob. Jodyszki.
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2.) J., kol., pow. żytomierski, Dziuńków, st. poczt. Bosybród (6 w.), parafia
praw. Sarażyńce, 82 w. od Berdyczowa, 98 dm.,
Julianówka i.) wś nad Sobkiem, dopł. So- 616 mk., kaplica, szkółka, młyn. Obecnie Sufbu, pow. lipowiecki, gm.i st. poczt. Lipowiec czyńskiego, 464 dz.
8 dm., 63 mk.

gm. Horoszki, 25 dm., 102 mk.

(4 w.), 20 dm., 253 mk., szkółka.

Nazwana od

Juliana Strutyńskiego, niegdyś właściciela Lipowca, później Niesiołowskich, obeenie Barto
szewiekich. 2.) J , wś nad stawem, pow. skwirski, gm. Worobiówka, st. poczt. Skwira (16 w.),

Juncewo, r. 1339 Juncewo, r. 1520 Janyczewo i yanczewo, wś, pow. wągrowiecki. Daw
na własność arcyb. gnieźn. w kasztelanii żniń-

skiej (K. W., n. 1192 i 1354), miała już w XIV
w. kościół par. p. w. św. Małgorzaty. Pleban

21 dm., 125 mk. Abramczuk ma 118 dz. 3.) J., Tomasz występuje w dok. z r. 1418. Łany km.
kol. czeska, pow. dubieński, gm. Malin, 44 dm,., w liczbie 271/, dawały plebanowi tylko meszne
195 mk. 4.) J., kol., pow. kowelski, gm. Tu- po mierze owsa. Obecny kościół drewniany,
rzysk, 22 dm., 109 mk. 5.) J, kol., pow. wło- wzniesiony w roku 1687 był kilkakrotnie odnadzimierski, gm. Nowydwór, 12 dm., 73 mk. wiany.
6.) J., kol. niem., pow. żytomierski, gm. UszoJunczany, wś, pow. wiłkomierski, gm. Owanmierz (8 w.). 7.) J., kolonia, tamże, gm. Puli- ta (10 w.).
ny, 68 dm., 342 mk.
Junduły, wś, pow. telszewski, gm. Masiady
Julianowo 1.) fol., pow. brzeski gub. grodz., (17 w.).
gm. Łyszczyce, Horbaczewskich 43 dz. 2.) J.
Jundziłowicze 1.) wś i dobra, pow. słonim-

al. Długi Las, folw. dóbr Ruda, pow. słonimski. ski, gm. Różana, 31 w. od Słonima, Wś ma 379
3.) J., dobra, pow. wołkowyski, gm. Czemery, dz.; dobra, Golezów (poprzednio hr. Zamojskich)

Pietraszewskich 132 dz. 4.) J., dwór, powiat
poniewieski, gm. Birże (15 w.). 5.) J., dobra,
pow. bychowski, Wilezyńskich 756 dz. 6.) J.,
dobra, pow. orszański, Hurków 441 dz. 7.)J,
fol. dóbr Kiezyn, pow. sieński, 8.) J., fol., pow.
oszmiański, własność Rodkiewiezów. 9.) J.,
wś, pow. połoeki, przed r. 1865 własność Mu-

5632 dz. (4283 lasu). 2.) J. al. Jundziłowszczyzna, 0s., pow. wołkowyski, gm. Krzemienica,
44 dz.

Jungiry, wś, dwa dwory, trzy fo]., pow. szawelski, gm. Błagowieszczeńsk (2 do 4 w.), 55
w. od Szawel. Jeden z dworów należy do Win-

klerów, ma 98 dz., drugi do Juśkiewiczów, 154
dz. We wsi Pawłowsey i Mukontowie mają
Julianpol, fol. pow. święciański, gm. Kobyl- 54 dz.
nik; r. 1866 Hałków, 125 dz.
Juniańce, wś, pow. kowieński, gm. Żejmy
drewicza.

Juliszew, w dok. Yułyszów, wś w par. Stara (4 w.).
Rawa. Wydawca Lib. Ben. Łaskiego mylnie odJunikowo, r. 1287 Zanicovo, wś, pow. poczytał tę nazwę z rękopisu (t. II, 288), winno znański. Włość kapituły pozn, według dokum.
być: Suliszów.
z q. 1287 (K. W., n. 583).

Junaczki Wielkie, pow. zasławski, ob. Ju-

Junkile, Junkiły, wś, pow. wiłkomierski, gm.

naczyńce Wielkie,
:
Wojtkuszki (5 w.).
Junaszków, r. 1565 Z/naskow, wś, pow. ro:
Junkuny 1.) wś, pow. kowieński, gm. Żejmy
hatyński. Wr. 15656 wśta w ststwie halic- (5 w.). 2.)J., dobra, pow. nowoaleksandrow-

kiem miała 10 kmieci, 10 podsadków, 5 komorn., ski, gm Abele (5 w.). W r. 1788 Jana Szukszty,
pop. Dochód wynosił zł. 39 gr. 18 den. 6.
obeenie Ćhojnowskich, 258 dz.
Junaczyńce 1.) wś, pow. latyczowski. W r.
Junodary, zaśc., pow. Święciański, gmina
1578i 1588 z części Sieniawskich płaci od 1 Święciany (15 w.), należał do dóbr skarb. Wójpługa i tyleż z części Paskowej. W r. 1661— towstwo Sudaty.
1 dym., r. 1668 spalona przez Kozaków i TataJunoszewo, dobra, pow. bychowski, Szarów, ma 2 dym. 2.) J. Małe, wś nad lew. dopł. niawskich 449 dz.

Ikopoci, pow. zasławski, gm. Antoniny, st. poczt.
Junoszyńce, ferma, pow. olhopolski, ma 873
St. Konstantynów (18 w.), 78 dm., 512 mk., dz. ziemi i 30 dz. lasu. Własność Sobańskich.
eerkiew drewn. z r. 1786, szkółka cerk. od roku
Jurałowo, wś, pow. dryzieński, par. Rosica.
1872. Do par. praw. należą wsi: Podlaszczyki,
Juranowo, wś, pow. dryzieński, należała do
Salicha Wielka. 3.) J. al. Junaczki Wielkie, dóbr Sarya.
wś, tamże, 40 w. od Zasławia, 107 dm., 614
Jurany 1.) wś, pow. dźwiński (dyneburski),
mk., cerkiew drewn. zr. 1774, szkółka cerk.

Do par. praw. należy wś Medey. par. Krasław. 2.) J., fol., pow. lucyński, właNiegdyś ks. Zasławskich, Sanguszków, obecnie sność, Kołnasza, 134 dz.
Jurasze, wś, pow. sokólski, gm. Makowlauy,
hr. Józefa Potockiego.
_
Junajcie, okolica, pow. kowieński, gm. Be- 12 w. od Sokółki, 554 dz.
od r. 1871.

tygoła (5 w.).

Mają tu Junowiczowie 20 dz.,

Juraszki 1.) wś, pow. białostocki, gm. Ju-

chnowiec, 111 dz. 2.) J.. wś, pow. słonimski,
Chodorowiczowie 40 dz.
Junaszki, wś, pow. berdyczowski, gmina gm. Kossów, 361 dz.

lur

-
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Juraszele, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. 138 dz., Kutkiewiczowie 21 dz., Mikulscy 60 dz.
Miłaszewiczowie 21 dz., Olechnowiczowie 33 dz.,
Jurborg, mstko i dobra, pow. rossieński, gm. Paszkiewiczowie 16 dz. 2.) J., fol.i zaśc., pow.
Jurborg, 47 w. od Rosień. Mstko ma 4160 mk. rossieński, gm, Szydłów (4 w.), 22 w. od RosDobra stanowia majorat ks. Wasilczykowych sień, Sznabowiczów 132 dz. 3.) J , wś, tamże,
i mają 18,931 dz. (10,971 lasu). W r. 1557 gm. Szweksznie (4 w.). 4.) J , dwie wsi. pow.
pieban miejscowy Marcin Hermanowicz, założył szawelski, gm. Gruździe (14 w.) i Szawle (7 w.).
szkołę przy kościele, z funduszu plebańsk. Ste- 5.) J., wś, pow. telszewski, gm. Olsiady (5 w.).
Jurganiszki, wś, pow. szawelski, gm. Podufan Batory dał przywilej na 2 jarmarki. Zygmunt III, oprócz potwierdzenia prawa magde- bis (16 w.).
burskiego i herbu, zaprowadził targi co niedzieJurgiance 1.) dobra, pow. nowoaleksandrowDukszty (7 w.).

lę i 4 jarmarki na rok.

Władysław IV r. 1633 ski, gm. Sołoki (13 w.).

Kasperowiczów i Rou-

pozwolił pobierać mostowe na rz. Mitwie i Im- bów 180 dz. 2.) J., okolica, pow. wiłkomierstrze. August III r. 1736 nadał targi niedzielne ski, gm. Rogów (15 w.). Mają tu: Ankudowiczo
i 4 jarmarki. Stanisław Poniatowski potwierdził wie 27 dz , Durasiewiczowie 24 dz., Mieszkowcy
te przywileje r. 1792. W r. 1788 istniała tu 25 dz., Prościewiczowie 40 dz., Ratowtowie 15
komora celna od Prus. Gmina obecnie należy do dz., Śnieżkowie 22 dz., Wilkańcowie 24 dzies.
3 okr. pol., obejmuje 52 miejscowości, 1022 3.) J., dwór, tamże, gm. Konstantynów.
dym. włośe. (obok 46 innych), 7644 mk. włoJurgianowo, dobra, pow. nowoaleksandrowski, gm. Smołwy (4 w.), Podbereskich 98 dz.
ścian, uwłaszczonych na 12,472 dz.
Jurgiany, wś, pow. poniewieski, gm. PomJurburg, fol., pow. połocki, własność Jurewiczów, 140 dz.
piany (6 w.), Jankiewiezów 81 dz.
Jurgielańce, dwie osady, pow. wiłkomierski,
Jurburszczyzna, zaśc., pow. rossieński, gm.
gm. Siesiki (8 i 10 w.).
Kołtyniany, własność Wismontów, 22 dz.
Jurgiele, dwór, pow. poniewieski, gm. Birże
Jurcewicze, wś, pow. orszański, gm. Rudnia,
(14 w.).
20 dm., 144 mk.
Jurgieliszki 1.) dwie wsi, pow. rossieński,
Jurcowo 1.) pow. orszański, ob. Kateszyno,
2.) J., wś nad rzką Michalewo, tamże, gm. Wy- gm. Jurborg (14 w ). 2.) J, dwa dwory, powiat
sokie (7 w.), 22 dm., 182 mk., cerkiew.
szawelski, gm. Tryszki (4 w.). 3.) J., wieś
Jurczenki, dobra, pow. rzeżycki, Senkowych i przys., pow. wiłkomierski, gm. Pupany (5 w.).

Jurgieniszki, wś, pow. poniewieski, gmina
228 dz.
Jurczenki, wś, pow. latyczowski, 78 dm., Mołdoczany (10 w.).
Jurgiszki 1.) dwór, pow. kowieński, gmina
493 mk., cerkiew. W r. 1578 do Sieniawy,
w posesyi Czaplińskich, płaci od 1 pługa. W r. Ejragoła (6 w.). 2.) J., wś, pow. nowoaleksan1661 zupełnie zniszczona. W r. 1770 w dzier- drowski, gm. Jużynty (4 w.). 3.) J., dobra
żeniu Feliksa Wielhorskiego, płaci kwarty 736 i zaśc., pow. wiłkomierski, gmina Androniszki
(15 w.). Dobra, Downarowiczów 375 dz. Kaplizłp. 18 gr.
Jurczuny, wś, pow. wileński, gm. i dobra ea, p. w. św. Stanisława. 4.) J., wś, pow. lidzki, gm. Ejszyszki (9 w.); miała 27 dusz rewiz.,
Worniany (3 w.); miała 36 dusz rewiz.
Jurczycha, wś, pow. czehryński, gm. i st. należała do dóbr Poturz. Pod wsią stare emenpoczt. Kamionka (3 w.), 2538 dm., 1259 mk., tarzysko.
Jurgławki, dwór, pow. rossieński, gmina
szkółka, cegielnia, 12 wiatraków.
Skawdwile (28 w.).
Jurdajcie, pow. szawelski, ob, Jordajcie,
Jurgoliszki, fol., pow. szawelski, gm. SzawJurdyszki, dwór i dobra, pow. kowieński,

gm. Średniki (5 i 9 w.). Mają tu: Bohdanowiczowie 17 i Millerowie 41 dz,
Jureliszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Antolepty (5 w.). 2.) J., dwór i zaśc.,
pow. wiłkomierski, gm. Kupiszki (9 w.).
Jurewicze 1.) okolica szlach., pow. grodzieński, gm. Żydoma, 23 w. od Grodna, 259 dzies.
2.) J., wś, pow. słonimski, gm. Zdzięciół, 624
dz. 3. ) J., wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Opsa (5w.). 4.) J., wś, pow. połoeki. W roku
1760 Ludwik Stabrowski, eześnik połocki, zapisuje J., Aleksandrowi
i Katarzynie ze Stabrow-

le (9 w.).
Jurgowo, dobra, pow. wołkowyski, gm. Izabelin. Wiercińskich 157 dz.
Juriewa Słobódka, okolica, pow. witebski,
gm, Miszkowo (7 w.), cerkiew.
Jurkajcie 1.) wś, pow. rossieński, gmina
Szweksznie (8 w.). 2.) J, trzy fol., pow. szawelski, gm. Błagowieszczeńsk (8 i 12 w.). Jeden

należy do Żylewiczów, 34 dz., drugi do Juchniewiczów, 33 dz.

Jurkańce, kol. starow., pow. wiłkomierski,
gm. Wieprze (11 w.). Siedzą tu starowiercy.
skich Fedorowiczom, mostowniczym połoekim.
Jurkaszyszki, wś, pow. poniewieski, gmina
Jurgajcie 1.) okolica, pow. kowieński, gm. Pompiany (6 w.).
Kroki (5 w.). Mają tu: Bohdanowiczowie 15 dz.,
Jurki, dawniej Wola Ulinieckich, wś, powiat
Ilinowie 40 dz., Kiełczewscy 10 dz., Krasowscy grójecki. W r. 1580 Wola Ulinieckich w parafii
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Jeziora, ma w 4 działach 1'/, łan, km. i 2 zagr.
z rolą.
Jurkiszki 1.) dwa zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Antolepty (3 i 12 w.). Jeden należy do Ordów, ma 59 dz. 2.) .J., wś, tamże,
gm. Ponedel (6 w.). 3.) J., wś, pow. rossieński, gm. Szweksznie (4 w.). 4.) J., fol., pow.
wiłkomierski, gm. Dobejki (8 w.). 5.)J., folw.,
tamże, gm. Owanta (22 w.), Mirskich 58 dz.
6.) J., dwór, tamże, gm. Uszpole (14 w.). 7.) J.,
fol. i wś, pow. wileński, gm. Mejszagoła (9 w.).
Fol. należy do Tepliekich; wś miała 12 dusz
rewiz,
Jurkokalnie, Jurkalnie, fol., pow. nowoaleksapdrowski, gm. Smołwy (5 w.), Makowskich

części Polanowskich. W r. 1661 Gołyńskiego,
ma 4 dym. Wr. 1664 Mateusz Czaplieki wnosi od 3 dym. i młyna.

3.) J., wś, pow. winnie-

ki. Niegdyś Czerlenkowskich. W r. 1629 Jan
Czerlenkowski wnosi od 26 dym. W r. 1664
Skopowski wnosi od 15 dym. i młyna. Wś ta
nie należała nigdy do Seroczyńskich (Soroczyńskich), dziedziców J., w pow. lipowieckim.
Jurkowicze 1.) Stare, wś, pow. homelski,
gm. Jurkowicze Stare, 70 w. od Homla, 284 dm.,
1673 mk., cerkiew, szkoła, 5 wiatraków. 2.) J.
Nowe, wś, tamże, 4 w. od gminy, 254 dm.,
1487 mk., cerkiew, szkoła, 3 wiatraki.
fol. dóbr Kamelin, pow. rohaczewski.

3.)J.,
4.) J.,

wś, tamże, gm. Rzeczki (10 w.). 5.) J., folw.,
pow. oszmiański. Niegdyś wchodziły w skład
Jurków, w dok. z r. 1136 Jurevict, wś, pow. ststwa dudzkiego.
Jarkówka, wś, pow. czerykowski, gm. Kopińczowski. Akt zr. 1136 wymienia śród posiadłości arcyb. gnieźn. „Jurevici cum villa marowicze, 27 dm., 147 mk.
Jurkówka 1.) wś, pow. humański, gm. Poeorum* (K. W., n. 7). W r. 1579 dział Zofii
'Ligęziny, w dzierżawie Ostafia Grabowskiego, suchówka, st. poczt. Ternówka (7 w.), 20 w. od
37 dz.

płaci od 10 os., 5 łan., 4 zagr., 2 kom., 4 ubog.,
3 rzem. Teodor Ligęza (dzierżawca królewski
od 12 os., 6 łan., 3 zagr., 9 ubog., 1 kom., 1 rybaka, 2 rzem.

Jurków, wś, pow. tarnowski. Kościół par.
w J. wspomniany w dokum. z r. 1381 (Kod.
dypl. pol. III, 324), tudzież w akcie uposażenia
kościoła w Ruszczy r. 1417. W połowie XV w.
dziedzicem wsi Słanka h. Kopaszyna. Kościół
drewniany zniszczony był kilkakrotnie przez

Humania, 109 dm., 1270 mk., cerkiew, szkoła

cerk., młyn. 2.)J, wś, pow. taraszezański,
gm. Stawiszcze, st. poczt. Taraszeza (40 w.),
194 dm., 1095 mk., cerkiew, szkółka cerkiewna,

2 wiatraki.

3.) J., wś, pow. zwinogródzki, gm,

Bohaczówka, st. poczt. Zwinogródka (10:w.),

287 dm., 3541 mk,, cerkiew, szkoła, 2 młyny,
2 deptaki, 18 wiatraków. 4.) J, ferma, powiat
bałcki, gm. Nestoita (2 w.). 5.) J., wś, powiat
jampolski, gm. Tomaszpol. Niegdyś braeławwylewy Dunajca, co zmusiło ludność do prze- skiej gałęzi Zabokrzyckich, z Zabokrzyczem,
niesienia go na miejsce więcej oddalone od rze- Torkowem i in. Przed r. 1602 ks. Ostrogskich,
ki. Łany kmiecie i 2 karczmy dawały dziesięci
- następnie Zamojskich (Tomaszpol, Krasne), a ponę prepozyturze w Ruszczy (L. B., II, 135). tem Konieepolskich. Obeenie jedna część 678
dz. Emeryka Mańkowskiego, druga 526 dz. Ma-

W r. 1536 właścicielami J. są Wacław Słupski
i Piotr Gruszczyński. Płacą od 8 kmieci, 4 zagrodn. Ogół dochodów 8 grzyw. 16gr., 39
korcy owsa. Z młyna do 3 grzyw. Przewóz na
Dunajcu należacy do plebana daje w dzierżawie
1 grzyw. 6 gr. Wś oceniona na 400 grzyw.
Jurkowa Stiiena, wś, nad jez. Lepelskiem,

ryi Kociejowskiej, trzecia z fermą Zacisze, 205
dz. do Witolda Zielińskiego.

Jurkowlany (ob. t. III, 635 Jurkowniany),
zaśc., pow. wilejski, gm. Chotenczyce (5w.);
6 dusz rewiz.
Jurkowszczyzna 1.) urocz., pow. kobryńpow. lepelski, gm. Franopol, 7 w. od Lepla, 48 ski, gm. Odryżyn. 2.) J., dobra, pow. prużański, gm. Murawiewska, 41 w. od Prużany, Badm., 520 mk., zarząd gm.
Jurkowce 1.) wś, pow. lipowiecki, gm. Jur- bińskich 138 dz. 3.) J.. dobra, pow. mścisławkowce, st. poczt. Lińce (20 w.), 40 w. od Li- ski, Hurków 1325 dz. (979 lasu). 4.) J, wś,
powca, 225 dm., 1351 mk., cerkiew, szkółka tamże, gm. Soino, 34 dm., 250 mk.

cerk., młyn. Gmina obejmuje 12 miejscowości
(9 siół, 3 wsi), mających 12,824 mk. (172 katolików, 4 ewang., 186 żydów) i 18,834 dzies.
(11,613 większej posiadłości, 6384 włościańsk.,
465 cerk.). Nadane wraz z Dżuryńcami przez

pow. mścisławski, Kurków 165 dz.

4.) J,fol,

5)4., do-

bra, tamże, Połubińskich 224 dz. 6.) J, folw.,
tamże, od r. 1858 Rajewskich, 146 dz. 7.) J.,
pow. sieński, ob. Szabunino, 8.) J , wś, tamże,
gm. Zameczek, 9 dm., 56 mk. 9.1 J., fol., pow.
Kazimierza Jagielloń., Iwanowi Ilinkowiezowi. lepelski. Mają tu Różnowsey w dwóch dziaa
Następnie z Sitkoweami należały do kn. Czet- łach 68 dz.
Jurkowszczyzna, wś i chutor, pow. nowertyńskich, od których z Niemirowem i innemi
przeszły do kn. Zbaraskich. W r. 1664 ks. wogradwołyński, gm. Żołobne, par. praw. Jaruń
Konstanty Wiszniowiecki wnosi pobór z 9 dym. (1 w.), 9 w. od mta pow. Wś ma 101 dm., 370
i młyna. Obecnie mają tu: Soroczyńscy 1635 dz. mk., chutor 5 dm., 22 mk. We wsi cerkiew
i Lnbieniecki 107 dz. 2.) J., wś, pow. kamie- filialna drewn. z r. 1784 fundacyi właściciela
niecki, W r. 1578 w części Wasilkowskich, w Wilnera, Niegdyś ks. Ostrogskich, w połowie
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XVILw, Anny.Alojzy.Z Ostrogskich. Chodkiewi- szkółka, 2 młyny. 2.) J.. wś nad rzką Oczeezowej, która w r. 1648 wnosi od 28,w 1650 r. retną, dopł. Irpenia, pow. kijowski, gm.. Byszów,
od 22, a r.1651 tylko od 5 dym. Z kolei ks. st. poczt. Chwasowa (22 w.), 65w. od,Kijowa,
Lubomirskich. Ób. Rokossowska Zofia: „ Wese- 94 dm., 567: mk,, cerkiew, szkóła.cerk., 411 dz.
le i pieśni ludu ruskiego ze wsi J.* (Zbiór wiad. włośc. Osadzona około 1746 T.; WT, 1843 nado antrop. kraj., t. VII, 150—243). Taż: „O świe- byta od Charlęskich przez Józefa Błockiego, któ-

cie roślinnym, wyobrażenia wierzenia i podania rego spadkobiercy r. 1856
' sprzedali prof. uniw.
ludu we wsi J.* (tamże, t, XIII, 163, 199), Taż: kijowskiego Ed» ardowiMirjatm, ."obecnie Soko„Bajki ze wsi J.* (Materyały antrop. archeol. łówskiego, 1056 dz. 3.)3., wś nad rzką Syetnogr. t, I i II).
wierką, tamże, gm. Hlewacha, par. praw. KruJurkszty 1.) dwór
i zaśe., pow. wiłkomier- kowszczyzna (3 w.), stacya pocztowa, Wasylków
ski, gm. Ołoty (12 w.). 2.)J.„wś, tamże, gm. (17.w.),16 w. od Kijowa, 116 dm., 694 mk.,
Pupany. (2 w.). Mają tu; Bernatowiczowie szkółka, młyn, 2 wiatraki, 788dz. Niegdyś
56 dz.
Bohdana Stefanowicza Dublańskiego, od którego
Jurkupie, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina nabywa za 50 kóp, mieszczanin kijowski Semen
Qłoty (14 w.).
„Mieleszkowicz i zapisuje * monasterowi św. MiJurocze, wś, pow.wieliski, gm. Kazakowo, chała w Kijowie r. 1563. W r. 1628 monaster
— Jurów, r. 1578 Juryow, wś, pow. tomaszow- wnosi ztąd od 1 dym. 4.) J,, wś nad rzka Myk,
ski. Wspom..w dok.'z r. 1453, W r.1531 na- pow. radomyski, gm. Kiezkiry. (2 w.), par. praw.
leży do par. rz.-kat. w Chodywanicach; r. 1578 Stawki (5 w,), 8 w. od Radómyśla, 88 dm., 509
własność, wojew. bełzkiego.
mk., szkółka, młyn, 945 dz. Dó r. 1882 WąsoJurów, Jurowo, wś, pow.kijowski, (nie :rado-| -wicza, potem skatbowa. -5.) J., wś, właściwie
myski), na pograniczu pow. radomyskiego,, gm. przedmieścić Lubaru, oddzielone, SZ pow.
Makarów, par. praw. Sitniaki, st. poczt. Chwą- nowogradwołyński, gm. Lubar, 90 w. od mta

sowa (4 w.), 54 w. od Kijowa, 34 dm., 348 mk.,
młyn, 370 dz, Po śmierci Jeremiejewa, 1880, r.
nabył J., Orest Sokołowski, który ma 1097 dz.
Jurowa, al. Jurowo,. wś nad Uborcią, pow.
owrucki, gm. Jurowa, par. praw. Żurżawicze

pow., 270 dm., 1600.mk. Jest ta cerkiew par.
drewn. Z r. 1791; uposażóńa65 dz. ziemi przez

ks, Marcina: Lubomirskiego. „Do par. praw. nażleży
wś Kutyszeze. 6.) J., wś nad rzką Zahad-

ką, pow. ostrogski, gm. dnijów, par. prawosł.

(12.w.), 70 w. odOwrucza, 151 dm., 909 mk., Szuńki (2 w), 40 w.od Ostroga, 74 dm., 473
cerkiew filialna, drewniana, zarząd gmińny, młyn. mk.,cerkiew drewn. zr. 1884.

Cerkiew ta do
Gm. obejmuje 17 miejscowości, 285 dm, włośc.Ę r. 1887. była. parafialną, a szuniecka filialią.
5139 mk. włościan (1913. dusz rewiz.), uwła- WŚ pierwotnie należała do Sieniutów.
szczonych na 25,793 dz. (16,401 roli). ,Nadto
Jurowiany, wś nad rzką Popławą, pow. sow ginie jest 29,199 dz. ; większej posiadłości kólski, gm. Zubrzyca, 20 w. od Sokółki, 43 dm.,
(522 roli), 37751 dz, ziemi skarb., 443 cerk, 331 mk., cerkiew par., 587 dz. włośc. i 82 ŻĘ.
Cala. gm. ma 93,186 dz, (17,186roli) i 5904 mk. 'cerk.
Jurowa Niwa, wś, pow. wieliski, „gmina , Jurowsk, zaśc., pow. oszmiański, gm. i FE
świat. | Śród wyrąbanego lasu, grupa kurha- bra skarb. Bakszty (3 w.).
nów
Jurowszczyzna, wś, pow. lidzki, gm. SzczuJurowce, wś, dobra
i kol., pow. białostącki, czyn, należała do dóbr Andruszowce.
gm. Białostoczek, 8 w.od Białegostoku. „Wś| Jurpol, wś nad Tykiczem Uhorskim, powiat
ma 225 dz., kol. 60dz. „dobra, Trachimowskich, humański (nie zwinogródzki), gm. Szawulicha.
620 dz.
,
st. poczt. Talne (10 w.), 37 w. od Humania, 120
Jurowce, w -dokum. z XVI,w. Jurgyovcze, dm.,642 mk., cerkiew, szkółka, 3 młyny.
Jurcovicze, wś, pow. sanocki. Wspom. w dot.
Jurszany, pow. oszmiański. Fol. należy do
zr. 1424. „W r. 1508 Auetus z Paniową, h. Ejników; w okolicy mają Wasilewscy 5 włók,
Godziemba „płaci ZJ. Zbzogaw, . Popiel ii Rako- Gabryałowieze 2 włóki,
wej woli 3 grzyw.:21, gr. ;Wr. 1515. należą
Jursze, zaść., pow. nowoaleksandrowski, gm.
do Humniekich z Humnisk. „W r."1589 ciż sa- Widze'(8 w.).
mi są dziedzieami J., wtaz z Popielami ii SrogoJurszyszki 1.) wś, pow. nowoaleksandrowwem płacą 0d.:4 lap.„1 łanu PoJR, ,4 zagrodn., ski, gm. Poniemuń (3 w.). 2.) J, zaśc., tamże,
młyna.
gm. Sołoki (6 w.). 3.) J., pow. lidzki. w lesie
Jurowicze, wś nadPołotą,, ow. połoeki, gm. grupa karhanów.
Jurowicze, 18 w. od Pałocka,k dm., 54 mk,,
Jurwany, wś, pow. telszewski, gm. Gorżdy
zarząd gm., cerkiew, szkoła, 2 jarmarki.
(11 w.).
Jurówka 1.) wś nad stawem Wołczyńca,
Jurydyka 1.) Chabeńska, przys. nad Uszą,
dopł. Hnyłopiatu, „pow. berdyczowski, gmina pow. radomyski, gm. i par. praw. Chabne, st.
i st. poczt. Machnówka (i8 w.) 20 w. od Berdy- poczt. Radomyśl (90 w.), 15 dm., 114 mk.2,)3.
czowa, 203 dm., 1313 mk., eerkiew, kaplica, Cearnobylska, przys.nad Prypecią il Uszą, tamże,
Słownik Geograficzny,

T.XY.— Zoszyt 177,
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gm. i st. poczt. Czarnobyl, 140 w. od Radomyśla, 36 dm., 255 mk. 3.) J. Zwinogródzka, wś
nad Tykiczem, pow. zwinogródzki, gm. Bohaczówka, pod Zwinogródką, 5 dm., 43 mk, 4.) J.,
chutor, pow. kowelski, gm. Koszary Stare, 7
dm., 25 mk. 5.) J., os., pow. łucki, gm. Rożyszcze, 25 dm., 113 mk. 6.) J., wś, pow. owrueki, gm. Norzyńsk, par. praw. Wieledniki. 7.) J.,
wś, pow. żytomierski, gm. i par. praw. Cudnów
(2 w.), 59 w. od Żytomierza, 15 dm , 264 mk.
Jurydywka, wś, pow. bałeki, okr. pol., gm.,

Jusiszki, Juszkiszki, dobra, pow. telszewski,
gm. Wornie (7 w.), Płatuściów 200 dz.
Juśkowce 1.) wś nad Horyniem, przy ujściu
od lew. brzegu Kotówki al. Horynki, pow. krzemieniecki, gm. i st. poezt. Jampol (12 w.), 39
w. od Krzemieńca, 218 dm., 1124 mk., eerkiew
drewn. z r. 1760, szkółka cerk. od r. 1882. Do
par. praw. należy wś Krasnołuka. WŚ należała

do dóbr Andrzeja Kuniewskiego, horodniezego
i jego żony Bohdany Deniskówny.

W r. 1545

Kuniewski z J.i Tatarzyniee miał opatrywać
st. poczt. i par. Hołowaniewskie (1 w.), 92 w. jedną horodnię zamku krzemienieckiego. Zięcio-

od Bałty, ma 42 dm.

wie jego Kiryk Rużyński i Lew Wojniez pozwa-

Juryłowo, wś, pow. dryzieński, należała do ni byli o te dobra przez trzeciego zięcia Piaso-

dóbr Sarya.

Ś

Juryńce, wś nad rzką Sożawką, dopł, Zbrucza, pow. proskurowski, 60 w. od Proskurowa,
Gmina obejmuje 24 miejscowości, 1808 dm,,
7707 mk. (5341 dusz rewiz.), uwłaszezonych na

czyńskiego.

Wr. 1588 wnosi Ławryn Piaso-

czyński z J. i Zahorec od 17 dym., 1 koła waln.,
1 stępn. i 1 popa. Następnie Błędowskich (w
XVII w.), Drzewieckich (szefa Józefa), obeenie

inżyniera Stefana Drzewieckiego. 2.) J. al. Jusz10,086 dz. (8056 roli). Nadto w gm. jest 11,550 | kowce (ob. t. III, 645 Jużkowce), wś, pow. ostrogdz. (7080 roli) większej posiadłości i 917 dz. ski, gm. Pererosłe (4 w.), st. poczt. Ostróg
ziemi cerk, Cała gmina ma 22,553 dz. (15,846 (20 w.), 65 dm., 466 mk., cerkiew drewn. z r.
1770, uposażona 51 dz. przez Hieronima Walewroli) i 16,759 mk.
Juryniszki 1.) wś, pow. kowieński, gmina skiego r. 1810. Do par. praw. należy wś HurBobty (14 w.). 2.) J., zaść., pow. wileński, gm. szczyzna (3 w.). (Cerkiew filialna we wsi Za-

Malaty (9 w.); miał 7 dusz rewiz.; należał do horee.

W r. 1570 Wasila Juszkowskiego, któ-

ry wnosi od 26 dym., 3 ogr. po 4 gr., 1 ogr.
2
Juryszki, dwa zaśc., pow. wiłkomierski, gm. $r., 1 karcz., ar. 1577 od 5 dym. po 20gr., 4
ogr. po 4 gr. W r. 1588 płaci z J, Patrykij
Owanta (3 i 10 w.).
Juryzdyka 1.) os., pow. słonimski, gm. Bor- Okorski z 6 dym., 3 ogr., 1 kom., 1 koła waln.
Just-Johanowo, al. Justynowo, dwór, pow.
ki. 2.) J , wś, pow. nowoaleksandrowski, gmina
dóbr Kierszaniszki.

Ponedel (22 w.). 3.) J. Przykościelna
i Zarzeczna, nowoaleksandrowski, gm. Smołwy (4 w.), Pa-

przedmieście mstka Onikszty, pow. wiłkomierski. płońskich 138 dz, i Roubów 116 dz.
Justinburg, słoboda, pow. owrucki, gmina
4.) J., wś włośe., pow. lidzki, gm. i dobra skarb.
Ejszyszki ("/ą w.); miała 53 dusz rewiz. 5.) J., Jurowa, par. praw. Zamysłowicze (12 w.).
Justyanów, wś, pow. lucyński.
wś, pow. lueyński, gm. Małachowo, 21 dm., 125
Justyanowo, wś, pow. dzisieński, gm. Leonmk., kościół katol., kaplica, szkoła.
Juryzdyki, wś, pow. rossieński, gm. Szwek- pol (6 w.); miała 12 dusz rewiz.
Justyanpol, zaśc., pow. połocki, Budkiewisznie (l w.).
czów
38 dz.
Jurzec, wś nad rzką Jurą, pow. kolneński.
Justynhrad al. Zahajpol al, Sokołówka (ob.
W r. 1436 Władysław, ks. mazow., sprzedaje
w Wilamowie, Janowi ze Skarzyna wś. Jurzee t. III, 640 Justyn i t. XIV, 278 Zakajpole), mstko
z brzegami rzeki t. n. za 100 kóp groszy. Tenże nad Konełką, pow. lipowiecki. gm. Konelska Po

Jan ze Skarzyna sprzedaje zaraz tenże Jurzee pówka, st. poczt. Monastyrzyszcze (19w.), 101
z obydwoma -brzegami rzeki Mikołajowi Woduna w. od Lipowca, 301 dm., 2782 mk., cerkiew,
z Chrzanowa za 100 kóp groszy (Kapica, Her- szkółka, 3 domy modl. żydow.
Justynianówka, os., pow. drysieński, gm.
_barz, 51, 369).
Jusajcie 1.) okolica, pow. szawelski, gmina |Justynianówka, kościół katol., kaplica, młyn,

2.) J. al. Błuszgawis, dwór, Zarząd gm. we wsi Tiasty.
Justyniki, dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm.
Jusianiszki, zaścć., pow. wileński, gm. Ja- Rogowo (11 w.).
Justynówka 1.) al. Ustinówka, wś u wierzniszki (18 w.); miał 18 dusz rewiz., należał do
Kamionki, dopł, Teterowa, pow. żytochowin
dóbr skarb. Inturki.
Jusieliszki, zaśc., pow. wileński, gm. Sole- mierski, gm. Puliny, par. praw. Strybież (12 w.),
ezniki (6 w.); miał 17 dusz rewiz., należał do 53 dm., 229 mk. 2.) J., kol., tamże, gm. Trojanów, 58 dm , 431 mk.
dóbr Onżadowo.
Justynowo 1.) dobra, pow. kowieński, gmina
Jusigicys, Jusegiry, dwór, pow. nowoaleksanKiejdany (7 w.). 2.) J., pow. nowoaleksandrowdrowski, gm. Kwietki (10 w.).
Jusinie, Jusienie, wś, pow. poniewieski, gm. ski, ob. Just-Johanowo. 3.) J., dobra, pow. rosjsieński, gm. Rossienie (7 w.), Rennenkampfów
Mołdoczany (10 w.).
Podubis (3 w.).

Gia

tamże.

lut

juś
728 dz.
komierski.
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4.) J, fol. dóbr Maciejuny, pow. wił- 29,102 dz. (14,356 dz. większej posiadłości,
5.) J., dobra, tamże, gm. Rogowo 11,519 włośc., 2559 skarb., 435 eerk.).

(10 w.).
Juszkowce, wś nad Tykiczem Gniłym, pow.
Juświcze, wś, pow. brzeski gub. grodz., gm. lipowiecki, gm. Łukaszówka, st. poczt. MonasteWierzchowicze, 46 w. od Brześcia, 483 dz.
rzyszeze (22 w.), 48 w. od Lipowca, 222 dm.,
Jusypczyce, r. 1515 Jozipczicze, r. 1578 1903 mk., cerkiew, szkółka cerk., młyn, 3 wia-

Jussipczicze, wś, pow, żydaczowski. W r. 1578
należą do Daniłowiczów h, Sas.
Juszewo al. Zszewo, wś nad Bugiem, powiat
włodzimierski, gm. Korytnica, 14 dm., 119 mk.
Juszkajcie 1.) dwór, pow. kowieński, gmina
Betygoła (7 w.). 2.) J., dobra, tamże, gmina
Wilkija (15 w.), Jankowskich 100 dz. 3.)J.,

traki.

Do dóbr należała wś Sabarówka (3 w.).

Niegdyś gniazdo Juszkowskich (już r. 1569),

w ich ręku jeszcze r. 1629. Część dóbr odstąpili oni około r. 1612, Żurowskim, a ci Bałabanom, którzy założyli Juszkowee Nowe,

Bałabanówką zwane.

od nich

W r. 1629 wnoszą z J.:

Iwan
i Hrehory Juszkowscy od 138 dym., Morwś, pow. rossieński, gm. Aleksandrowo (7 w.). nisz od części w dzierżawie z 49 dym, Ostafia

4.) J., dwór, tamże, gm. Kołtyniany, Bilewiczów
120 dz. 5)J., wś, dwór i dobra, tamże, gmina
Skawdwile (8 w.), Sawiekich 160 dz. 6.) J.,
wś, tamże, gm. Szydłów (6 w.). 7.) J., wś i dobra, pow. szawelski, gm. Podubis (3 w.). 8.) J.,
wś i dwa dwory, tamże, gm. Żagory (9 w.).
Juszkańce, dwór, pow. wiłkomierski, gmina
Szaty (4 w.). '
Juszkany 1.) wś, pow. poniewieski, gmina
Birże (25 w.). 2.) J., wśi dobra, tamże, gm.
Rozalin (6 w.), Korabiewiczów 306 dz.

Hlibkowa od 1 dym., Iwan Tałałaj z J. al. Sabrówki od 20 dym., Wasyli Juszkowski z 50
dym, i Bohdan Juszkowski z 39 dym. W r. 1664
w dzierżawie Stanisława Suchodolskiego, łow-

czego czernih. i rotmistrza, płaci z 30 dym., 2
młyn., 2 kamieni młyń.

W r. 1738 należała

jeszeze do Jana i Łukasza Juszkowskich. W r.
1834 J. darowane zostały przez ks. Radziwiłła,
Stanisławowi Sirotko.

Juszkowicze al. Juszków, zaginiona wieś,

3.) J., w dawnym pow. łuckim, na pograniezu obecne-

dwie wsi, pow. wiłkomierski, gmina Onikszty go pow. łuekiego i dubieńskiego, na płd. od Łu(15 w.). 4.) J., ob, Juszkiany.
cka. Zdaje się, że wś ta r. 1650 należała do ofiJuszki 1.) al. Juszkowo, wś, pow. grodzień- cyała łuckiego, Aleksandra Ramułta i miała 21
ski, gm. Kamionka, 70 dz. 2.)J., fol., powiat dym., w r. 1651 już tylko 3 dym., a w r. 1653

telszewski, gm. Wornie, Wejdmanów 73 dzies,

spustoszona.

3.) J., wś, pow. orszański, cerkiew.

Juszkowo 1.) pow. grodzieński, ob. Juszkź,
Juszki, wś, pow. kijowski, gm. i st. poczt. 2.) J., dobra, pow. orszański, własność BrzozowRzyszczów, 72 w. od Kijowa, 163 dm., 1164 skich 327 dz.
mk., cerkiew, szkółka, 8 wiatraków, 674 dz,
Juszkowszczyzna, fol. dóbr Czerlona, pow.
włośe., 498 dwor.
grodzieński.
Juszkiany 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
Juszkowy Gród, wś, pow. wołkowyski, gm.
gm. Antuzów (15 w.). Mają tu: Jakimowiezo- Juszkowy Gród, 53 w. od Wołkowyska, 494 dz.

wie 20 dz., Kostyezowowie 20 dz., Oznańscy 10 Gmina obejmuje 20 miejscowości, 525 dm. włoś.

dz., Pawłowiczowie 10 dz., Szantyrowie 67 dz., (obok 7 innych), 4465 mk, włościan, uwłaszezoSieleccy 80 dz. 2.) J., wś, pow. wiłkomierski, nych na 7549 dz. Nadto w gminie jest 489 dz.
gm. Uciany (7 w.). Wilkowsey mają 34 dzies. większej posiadłości.
3.) J., zaśc,, tamże, gm. Uszpol (3 w.). 4.) J.,
Jutańce, wś włośc., pow. wileński, gm. Jaob. Juszkany.
niszki (5 w.); miała 24 dusz rewiz., należała do
Juszkiewicze 1.) wś, pow. wołkowyski, gm. dóbr skarb. [nturki. Pod wsią śród lasu stoi
wisłocz, 28 w. od Wołkowyska, 316 dzies. 12 kurhanów.

2.) J., dobra, pow, kowieński, gmina SŚredniki
(5 w.), Skirgajłów 120 dz.

Jutaniszki, zaśc., pow. wileński, gm. Janiszki (6 w.); miał 5 dusz rewiz,, należał do dóbr

Juszkiszki 1.) wś, pow. rossieński, gmina skarb. Inturki.
Szweksznie (6 w.). 2.) J., wś, pow, wiłkomierJutkajcie, ob. /uszkajcie, wś, pow. telszewski, gm. Kowarsk (10 w.). 3.) J., też Juczy- ski, gm. Iłłoki (9 w.).
kiszki, zaść., tamże, gm. Towiany (7 w.), NowoJutkańce 1.) osada karcz , pow. telszewski,
szyńskich 45 dz. i Matulianisów 40 dz.
gm. Żydyki (5 w.). 2.)J., zaśc., pow. wileńJuszków-Roh (ob. t. III, 642), wś, powiat ski, gm. Szyrwinty (21 w.), należał do dóbr Potaraszezański, gm. Juszków-Roh, st. poczt. Ta- szyrwińcie,
raszcza (14 w.), 512 dm., 2556 mk., cerkiew,
Jutkiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
szkółka, 12 wiatraków. Hr. Aleksander Bra- gm. Rakiszki (16 w.).
nieki sprzedał J. z Bohusławszczyzbą, apanażom
Jutrosin, miasto, pow, krobski. W r. 1578
(Udiełom). Gminą obejmuje 14 miejscowości płaci szosu dwojakiego 12 zł., od 5 ślad. miej.,
(9 siół, 3 wsi, 2 słobody), mających 21,279 mk. 12 kom., 3 szeweów, 3 krawców, 3 kowali. Po(62 katol., 37 sztund., 8 ewang. i 195 żyd.); łowa miasta (zapewne jako dzierżawa od Sieniu-

_
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1

ut.

tów otrzymana) zostawała w latach 1659 i 1660|

w ręku znanego poety Samuela Twardowskiego.
Biskup: pozn. Tholibowski, wyrzucał listownie
poecie, iż będąc katolikiem protegował Floryana
Boehma ministra luterańskiego w J. (Łukaszewiez, Opis kościołów, t. II, 95). Staraniem ks.

Zdz. Czartoryskiego i parafian wznosi się tu od
r. 1900 nowy kościół, okazały, w: stylu romańskim, którego przyozdobienie powierzono gronu
wybitnych malarzów krakowskich.

Jutryłów, ob. Witryłów.
Jutyszki 1.) wś, pow. poniewieski, gm. Gałbiny (10 w.). 2.)J., fol., tamże, gm. Pompiany (10 w.).
Juwdupie, wś, pow. telszewski, gm. Gadónów: (18:w.):<— |
+ d4ćGyd

Juwkowce, wś nad lew. dopł. Horynia, pow.
ostrogski, gm. Pererosłe, par. praw. Dobryń
(3 w.), 22 w. od Ostroga, 114 dm., 545 mk.

(1886 r. 233 machomet.). Prawdopodobnie J.
jako „Jakowce* należały po Ostrogskiej do Anny:'Chodkiewiczowej, w r. 1648. miały 33, a r.
1650 tylko 6 dym. Potem przeszły só Koniecpolskich.
Juzmaryanów, al. Krowińcej fol., «pow. nowoaleksandrówski, gm. Antuzów
(9 w. ) własność
Blossfeldów, 101 dz. i Saeewiczów 130 dz, |

Jużynty, mstko i dobra' nad jeziorem t. n.,
pow. nowoaleksandrowski, gm. Jużynty, 50 w.
od mta pow., 320 mk., st. poczt. i dr. żel. Rakiszki (24 w.).

fów, 848 dz.

%

; 3

+

Dobra, własność Weyssenho-
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Kabociek, zaścianek, pow. połocki, własność nowicze (4w.), st. poczt. Radómyśl Bu ».),
142-dm., 761 mk., 2027:dz.
Reuttów, 17 dz.
Kabak, wś nad jez. Niehryż, pow. satyr „zkabałda, fol., pow. pO. gm. Krakigm. Kamień, 8 dm., 52 mk., cerkiew.

(5*w.).

Kabaki 1.) w dok. Kobaki, wś
i dobra, pow. -Kabanykki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
prużański, gm. Malecz, 22 w. od Prużany. „WŚ gm. Taurogi (7 w.).
Kabatnia, wś nad rzkąSzarawerówką,. pow.
ma 51 dm., 624 mk., szkołę, 805 dz.; * dobra
własność Włodków, z"fol. Kamienica 1399 dz. lipowiecki, gm. Jurkowce, st. poczt. Ilińce, :par.
Cegielnia, gorzelnia, wiatrak. WŚ należała do praw. Wasylówka, 30 w. od Lipowca, 73 dm.,
wójtowstwa kobakowskiego, w ekonomii kobryń- 453 mk., kaplica, szkółka.
skiej. Podług rewizyi D. Sapiehy zr. 1568we Kabiele, Kabiale, dwór, pow. poniewieski
wsi było 24 włóki gruntu średniego, z tego 1 gm. Poniewież (11 w.).
'Kabiszcze, os. nad rzką Kabidżojąiką, pow.
włóka wolna na wójtowstwo a 23 za opłatą.
Z włóki płacili 97 gr. Wogóle z 23 włók 37: witebski, gm. Chrapowicze, cerkiew.
kóp i 11 gr., z naddatków zaś 3 kopy 18 gr.|' Kabosze, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
j 31/, den., razem 40 kóp, 24 gr. 37/, "den. Krasnagórka (7 w.).
Kacewieze, folw., pow. sieński, dziedzictwo
W skład wójtowstwa wchodziły wsi: K., S9z0-;
nowicze, Dubów Chlew, Parthiońowidżeć Łiko- Aduekiewiezów, 164 dz., wiatrak.
mił, Sosnówka i' Piszczankó.

Suma dochodu

Kacice, r. 1381 Coczicze, wś, pow. pułtuski.

Zwójtowstwa 175 kóp
7 gr.i 3'/, den. 2.) K,, Wspom. w dokum. z XIII w. śród włości kościo
urocz, w dobrach Choroszewieze, pow. słonim- ła płockiego. Jan z K. r. 1381 w Płocku, w otoski. 38.) K., wś, pow. słonimski, gm:* Kozłow-. czeniu Ziemowita, ks. mazow. (K: W., n. 1785
szczyzna, 17 w. od Słonima, 14 "dm., 206 mk., i 1797).

246 dz.

R.1576 wś Kaczycze, wś "pisk, „pło-

4.) K., wś, pow. słonimski, gm. Stara ckich w okręgu nowomiejskim płci od' 14 łan.
Wieś, 27 w. od Słonimi; 320 dz.
km..Obecnie K, mają 40 osad, 37 morg. 00.
Kabaliszki, dwór, pow. szawelski, „gm,. Li-. Górki (t. II, 715).
gumy (8 w.).
Kaciekanie, wś, pow. hoiędstągi SB: HoKabanowka 1.) fol, pow. rzęczycki, gmina duciszki; miała 92 dusz dusz rewiz..
Jakimowska Słoboda (15 w.). 2.) K., wś, pow. /Kacieniszki 1.) Kateniszki, zaśc., pow. święrohaczewski, gm. Łuki, 30 dm., 210 mk..
ciański, gm.idobra skarb, Łyngmiany (5 w.);
Kabany 1.) wś włośc., pow. wilejski, gmina miał 28 dusz rewiz. 2.) K., zaśc., tamże, naleHorodek'(11 w.); miała
7 dusz rewiz.. -2.) K., ży do dóbr.skarb. Kiemesz.
wś, pow. lepelski, cerkiew.
On. wś i-fol., pow. wileński, gm.
Kabany, wś i kol. żyd. nad jez. Ósowskiem, Worniany (8 w.); miała 38 dusz rewiz,, fol. ńaŁ .
pow. radomyski, gm., par. praw.
i dobra-Marty- leżał do-Krassowskich.
j

Kad
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Kacnie, wś, pow. bychówski, gm. Horody- | Pierwszą wsią będą zapewne Czesławice, dawniej w par. Grylewo leżące, które mogły; się

szcze, 41 dm., 284 mk.

Kacowszczyzna, wś nad Norykią,

powiat

zwać Gościsławice pierwotnie. «

Kaczorówka, Kaczurówka, słobodaprzyQyowrucki, gm. Narodycze, par. prawosł. Łaski
(1w.), 14 w. od Owrucza, '97 dm., 541 mk., bulowie, pow. lipowieeki, 10 dm., 51.mk.
cerkiew filialna drewn. z r. 1719. W pierwszej
połowie XVIII w. własność Trypolskich.
.
Kaczaj-Błoto al. Słobódka Kaczajska; w$
i fol., pow. bobrujski, gm. Czernin, 67 w. od'Bobrujska. Wś ma 11 osad. Dobra, niegdyś królewszczyzna,' około r. 1880«Bucharyna, dziś
Stepeńki, mają 5272 dz.
, kaczały, wś, pow. kijowski, gm. 2aa
ka, st. poczt. Chwasowa (32 w.); 58 w. od'Kijo-

Kaczowa. Jestto dawna nazwa wsi Chodaczków w pow. tarnopolskim. Wedle lustra-

cyi z r. 1565 wś Kączowa. „rzeczona Chodeczków*, w ststwie trembowelskiem miała 21 km,,

dawała dochodu zł. 74 gr. 7, den. 9.

Ź0

Kaczowice, w dok. Katowice, w reg, pob.

Kathczowicze, wś, pow. miechowski. Odstąpione
drogą' zamiany przez Jana z Tęczyna,, kasztel.

krak., klasztorowi w Staniatkach; później wła4a, 67 dm., 730 mk., 694 dz., szkółka, *3 'wia- sność bisk. krak.. Długosz wymienia Kaczowice
traki. W r. 1628 w zastawie u Krzysztofa
Ma-| w liezbie wsi nadanych klasztorowi - Qystersów
karowieza, który wnosi z 2 ogr. Obecnie należy w Mogile przy: pierwotnej fundacyi w Prandoci-

do dóbr Borodzianka, dawniej . Lamberta. Ponia- nie. (Qb. Gnatowice t.-II, 619).
Kaczuny,pow. święciański, gm.Kukucisski.
towskiego, potem Józefa Szembeka.
Kaczan, urocz., pow. rówieński, gmina Sie- O !/ą w. na zachód od, wsl, horodyszeze (itak
liszeze.

nis).

Kaczuryno, wś, pow. mohylewski, gmina
- Kaczanowo 1.) fol., pow. orszański, Aleksandrowiczów 274 dz. .2.) K., zaśc., pow. le- Wiejna, 25 dm., 166 mk.
Kaczuszki, "Kaciuszki, fol., pow. SzAWOlSKI,
pelski, Tarasiewiczów 26 dz.
„Kaczanowo. wś, pow.. wrzesiński. „ Andrzej gm. Żagory (15 w.).
Kaczyce 1.) WŚ, pow« zasdówi Ga W roku
bisk. : pozn. daje r. 1308.kustoszowi pozn. wieś
biskupią niemiecką (theutoniealem) K.,: wzamian 1191 dają dziesięcinę kołęgiacie saudomierskiej.
za miasto Buk należące do kustodyi (K. W., W: dok. zr. 1339 Tawor,: dziedzie K;, (Kod. kat.
n. 871). W r. 1578 wś ma kościół paraf., płaci krakow., I, 215). 2.) K.s, pow. pułtuski. , b.
z niej paca poźnański od. 9 ślad., 3::zagrodn., Kacice.
6 kom., 44 łana wójt., 2 Br. i
„Kaczyn, wś w Sobiżu Taryi, pow. kowelski,
Kaczanowszczyzna i K. Nowa, dwie wsi, gm. Soszyczno, 30 w. od Kowła. 220 dm., 1335
pow. święciański, gm. a miały 32 dusz! mk.,'cerkiew. « W r. 1577 wnoszą: Iwan „Hule|wicz od 4 dym. dworz., 5 ogr. po 2 gr., Wasili
rewiz., należały do dóbr skarb. Dzisna. ,; :*
Kaczany, wś i dwór, pow. poniewieski, :gm. Hulewicz od 5 -dym. służebn.; 2 półsłużbn., 4
Podbirże (13 w.)..- dwór, własność Tarnowskich, ogr. po 4 gr. i Hawryło Hulewiez od 3 dym., 3
ogr.; a r. 1583 Hawryłowa Hulewiczowa Sernie117 dz.
Kaczeniszki 1.)folky pow. kowieński,' gmina ka od 7 dym., 4 ogr., '/, popa i Iwan Hulewicz
Krasne'(6 w.).:' 2.) K., zaśc., pow. wiłkomierski, od 10 dym., 9 ogr.; */, koła dor., 1/4 popa»
Kadagi, wś, i fol., pow. szawelski, gm. Okgm. Owanta'(9-w.). 3.R K., wś, tanike, gmińa
miana (2 w.).
Konstantynowo (10 w.).
Kaczenowskiszki, dwór, pow: szawolski. -Kadagieniszki, wś, pow. szawelski, gd
Szawkiany (11 w.).
gm. Szawkiany (3 w.): . :
Won
„Kadaginie' 1.) dwie wsi, pow. rossieński, gm.
Kaczesze, dobra, pow. wiłkomierski, gmida
Kielmy (10i-.13 w.). 2.) K., wś, tamże, gmina
Szaty (7ww
i
Kaczkady, os. młyn: w Studenicą, powiat Konstantynowo (Chwej dany; myli podanaChwauszyeki, gm. i'par. Dunajowce, należy do Bron. łojnie, 5 w.).
Kadaginis, wś, pow. talazewakó gm. DorSkibniewskiego.
Kaczki, wś, pow. wołkowyski, gm. Dobro- biany (4 w.).
Kadajcie; wś, -pow. telszewski, gm. Giatcse 43 w. od Wołkowyska, 391 dz. :
3
| qKaczków, wś, pow. błoński. .Wśp. w dok. liszki (6 w.).
Kadasznie, dwór, pow. szawelski, gm. Raz r. 1368 (K. W.; n. 1602). Wymieniona tam
Wola Smarkowska podaną jest wreg. peb.z r. dziwiliszki (6 w.
Kadłubicka al. Kadlubica, kol. żydowska,
1579 w par. Mszczonów jako Wola Markowska,
pow. wasylkowski, gm. Wepryk, st. poczt. i dr.
dziś nieznana. ' *
Kaczkowo, r. 1153 Kasckóv, wś, pow.-wą- żel. Chwastów (3 w.), 60 dm., 824 mk., dom
growiecki (dziś żniński). W 'akcie fandacyi modl. żydow., młyn, garbatnia.- a e
Kadłubówka, w dok. Kadłubowska; tok
klasztoru w Łeknie r. 1153 przeż Zbiluda, podano; iż na uposażenie takowego żona Zbiluda.da- it osada, pow.bielski gub. grodz.,* gm. *Małósze,
ławsi: » „Gostislave et Kasekoy* (K. W., n. 18). 16 w. od Bielska. Okolica ma: 166, os. 21 dz.

dni
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Kad

Kaj

Podług reg. pomiar. miast Brańska i Suraża z r.
1560, wś należała do wójtowstwa chojewskiego.
Miała 8 włók. Poddani pełnili służbę „słażkowską*, z listami jeździli.
Kadłubowo, wś, pow. płoński. W dokum.
z XIII w. śród włości bisk. płockich. W r. 1576
wś K. w par. Daniszewo ma 51/, łan., 13 zagr.

Mokrym, pow. kijowski, gm. i st. poczt. Kahorlik (5 w.), 85 w. od Kijowa, 540 dm., 2934 mk.
(r. 1792 było 70 dm., 794 mk.), cerkiew murowana z r. 1852 fundacyi właściciela gen. Trosz-

Kahorlicka Słoboda, wś nad Kahorlikiem

czyńskiego, na miejsce dawnej z r. 1751. Włościanie, w liczbie 830 dusz rewiz., uwłaszczeni

Siedzi tu szlachta zagrodowa.

na 2178 dz. Własność większa należy do KaKadłuby, fol. w dobrach Proskirów, powiat horlika.
uszycki.
Kahorlik, mstko, pow. kijowski, gm. KahorKadory, wś, pow. poniewieski, gm. Czypia- lik, 90 w. od Kijowa, 986 dm., 4403 mk., cer-

ny (7 w.).
kiew, 3 domy modl. żydow., szkoła dwuklasowa,
Kaduszki 1.) wś, pow. wilejski, gm. Mańko- cukrownia, st. poczt, W r. 1740 było 103 dm.,
wicze (10 w.); miała 17 dusz rewiz., należała do a w 1792 r. 240 dm.i 2392 mk, Włościanie,

dóbr Radźki. 2.) K., fol., pow. rzeżycki, wła- w liczbie 1644 dusz rewiz., uwłaszczeni na
sność Łobanowych, 80 dz.
4649 dz. Dobra, od r. 1868 własność generała

Kadyjowce, wś, pow. kamieniecki.

Żwań- Czertkowa, oprócz K. obejmują Kahorlieką Sło-

czyk dzieli wś na kilka części: Burabówka, Ło- bodę, Janówkę, Horochowatkę i Ternowkę
i mają
bok, Bałki i Krogulec. Władysław Jagiełło na- 8481 dz. (269 lasu). W r. 1628 Fedor Bohuszedał K. z innemi dobrami r. 1410, Fredrze z Ple- wiez wnosi z K. od 2 dym., 1 ogr. Gmina obejszowie. Około r. 1529 władają tu Sroczyccy. muje 7 miejscowości (1 mstko, 4 sioła, 2 wsi),
W r.1530 płacono od 4 pługów, ar. 1588 od 9218 mk. (27 katol., 2 ewang., 1148 żydów),
8 pługów. Od Sroczyekich przeszły w XVII 20790 dz. (9683 większej posiadłości, 10,883
w. do Koniecpolskich. W końcu władali tu Rze- włośc., 224 cerk.

wuscy, następnie skarbowe.
Kaim, u Dług. Kaym, przys. Bierzanowa,
Kadyszcze, os., pow. dubieński, gm. Ołyka 1 pow. wielieki. Już w XV w. złączoną była
52 w. od Dubna, 22 dm., 303 mk.
z Rierzanowem, stanowiące posiadłość prebendy
Kadzidło, wś, pow. ostrołęcki. Nowy ko- bierzanowskiej, w katedrze krakow., miała 5 łan.
ściół par. murowany wzniół tu proboszcz, ks. km, i '/, łana karcz.
Rajchel, w ostatnich latach.
Kainka, al. Kajanka, urocz., pow. bielski
Kadzie 1.) wś, pow. telszewski, gm. Ginte- gub. grodz., gm. Aleksandrowska (Radziłówka),
liszki (1w.). 2.) K., dwór, tamże, gm. Iłłoki par. Siemiatycze, Zaleskich 40 dz. Powstało po

(1w.).

3.) K, trzy zaśc., tamże, gm. Żydyki 1870 r.

(9i 10 w.).
Kajaty, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Kadzino 1.) dobra i urocz., pow. czauski. Widze (8 w.).
Dobra od r. 1872 Szaciłłów, z fol. Kisielki 1369
Kajecienięta, Kajacienięta al. Kojacienięta,
dz. (1217 lasu), młyn; urocz. od r. 1879 Andre- (ob. t. III, 670 iTV, 246), wśi fol., pow. oszjewych, 303 dz. (285 lasu). 2.) K., mstko nad miański. Nadane przez w. ks. litew. Tatarom.
rzką Horodnią, pow. mścisławski, na pograniczu W r. 1629 własność Abrabima Jahicza Zawadzkraśnińskiego gub. smoleńskiej, gm. Bochot, 35 kiego, chorążego tatarskiego mereszlańskiego
od Mścisławia, 147 dm., 879 mk. (407 prawosł,, i żony jego Chaty Bohdanówny. Następnie sie472 żyd.), cerkiew, dom. modl. żydow., 2 gar- dzą tu Arazowiczowie, Glińscy, Ułanowie i Mobarnie, Jako mstko wymienione pod r. 1708. szyńscy. Gdy w 1718 r., dziedzie K., Mostafa
Dobra, dziedzietwo Hołyńskich, 5106 dz. (2587 Moszyński i Daniel Radecki wraz z rodzinami
lasu), 3 młyny, 2 folusze. 3.) K, fol., powiat wynieśli się za granice Rzpltej, August II roku
sieński, gm. Łatyhowo, 3 dm., 17 mk.; dziedzi- 1719 osadził tu rodzinę tatarską, Achmatowietwo Baranowskich, 245 dz.
ezów. W r. 1802 własność Achmatowiezowej,
Kadziszki, zaśc., pow. lidzki, gm. i dobra która Da utrzymanie meczetu doubuciskiego płaMyto.
ci z K., Bergeliszek i Kut od 12 soch. W r. 1838
Kadziupie, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina Józefa Jusewicza.
Wiżuny (6 w.).
Kajeliszki, zaśc., pow. wileński, gm. GieKadżyga, wś, pow. rossieński, gm. Konstan- drojcie (6 w.). Należał do dóbr Ambrożyszki.
tynowo (Chwejdany, 11 w.).
Kajeniowce, mylnie Kaśniowce, w dokum.
Kafenhauz, zaśc., pow. wileński, gm. Mala- Kojeniewicze, wś, pow. grodzieński, gm. Bohoty (10 w.); miał 5 dusz rewiz., należał do dóbr rodziecka, 40 w. od Grodna, 301 dz. Wś naleskarb. Czywile.
żała do wójtowstwa weretejskiego, we włości
, Kagie, Kiegie, dobra, pow. telszewski, gmina kraśniekiej, ekonomii grodzieńskiej. W r. 1558
Zorany (8 w.).
miała 10 włók gruntu dobrego, z tego 2 służKagierginie, zaśc., pow. nowoaleksandrow- kowskie, 1 ciesielska
i 7 na służbę ciągłą. Podśki, gm. Smołwy (12 w.).
dani mieli 30 wołów i 23 koni, z włók ciągłych

Kał

Kaj
winni wnosić 3 kopy 58 gr., nadto za owies
z odwozem 1 kopę 10 gr.
Kajetanówka 1.) wś, pow. radomyski, gm.
i st. poczt. Korostyszów (18 w.), par. prawosł.
i dobra Berezówka (5 w.), 34 dm., 189 mk. samej szlachty. 2.) K., wś i ferma, pow. zwinogrodzki, gm. Ekaterynopol, st. poczt. Zwinogród-
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sprzedają K. „honesto viro Beloni* (Kod. mał.,
t.1, 377). Helena ks. cieszyńska, przełożona
klasztoru św. Andrzeja w Krakowie nadała tę
wś klasztorowi przed r. 1403 (Kod. kat. krak.,
II, 281). Wedle Długosza (L. B., III, 334) było
tu 6łan. km., a dziesięcinę dawano kościołowi
w Borownie.

Kakowczyn, wś i dobra, pow. sieński, gm.
Kakowczyn,
6 dm., 46 mk., cerkiew, szkoła.
Łodo
należała
Wś
wiatraki.
2
młyn,
cerk.,
ka
puchinych, od r. 1857 z Kapustinem do Anny Dobra, dziedzietwo Zanów, z fol. Szyrkowszczy-

ka (25 w.), 193 dm., 1017 mk., cerkiew, szkół-

Isakowej.

3.) K., wś, pow. olhopolski, gmina zna 589 dz. (269 lasu).

Gmina obejmuje 119

4.) K., wś, miejscowości, 940 dm., 3909 mk. (1713 dusz
gminie
pow., kowelski, gm. Lubitów, 19 w. od Kowla, rewiz.), uwłaszezonych na 10,724 dz. W
i 219
własności
większej
lasów
dz.
5478
jest
owrupow.
słoboda,
5.)K.,
mk.
15 dm., 149
i par. Miastkówka (12 w.), 7 dm.

eki, gm. Noryńsk, 16 w. od Owrucza, 46 dm., dz. włośe.

Kakówka, wś, pow. witebski, Januszkow208 mk. 6) K., wś, pow. starokonstantynowski, gm. Kołki, 48 w. od mta pow., 16 dm., skiej 36 dz.
Kaktynie, dwa dwory, pow. poniewieski,
163 mk.
gm.
Birże (3 i 17 w.).
j
pleszewpow.
wś,
Kajew, r. 1520 Kayewo,
Kakujewicze, wś nad rzką Świdą, powiat
ski. Dawna własność arcyb. gnieźn., posiadała
kościół par. p. w. św. Katarzyny, nazywany rzeczycki, gm. Jakimowska Słoboda, 54 dm., 270
dawnym w dok. z połowy XV w. Dla braku fun- mk., cerkiew.
Kakuńce, fol., pow. poniewieski, gm, Pnieduszów w początku zeszłego wieku wcielono pawo
(17 w.), Karpiów 81 dz.
od
.
Kościół zaś zniszezał bez
rafią do Gołuchowa
Kalana, ob. Kaleja.
śladu,

Kaława, wś, pow. międzyrzecki. Dziedzice
Kajmele 1.) wś i dobra, pow. rossieński, gm.
częściowi
tej wsi wspomniani w aktach uposatamże,
fol.,
wśi
K.,
2.)
w.)
(6i8
Ressienie
żenia klasztoru paradyzkiego w r. 1236. W dok.
gm. Szydłów (8 w.).

Kajmińce, wś, pow. wileński. gm. Muśniki zr. 1257 wymieniona w liczbie włości klasztor-

(11/4 w.); miała 32 dusz rewiz., należała do dóbr nych (K. W., n. 193, 198, 351i in.).

Kalbornia, ob. Kombornia,

Narwidziszki.

Kajmino, wś i zaśc., pow. święciański, gm.

Aleksandrowska; miały 11 dusz rewiz.

Kajminy, wś, pow. wiłkomierski, gm. Usz-

pol (3w..

*

Kajmiszki (ob. t. III, 671 Kajmele), wś,

pow. rossieński, gm. Kielmy (13 w.).

Kalcze, dwa dwory i os. młyń., pów. telszew-

ski, gm, Iłłoki (8 i 10 w.).
Kaleja, r. 1404 Calie, wś, pow. częstochowski. Z pewnem prawdopodobieństwem można do
tej wsi odnieść akt, którym Kazimierz król, roku 1349 pozwala Mateuszowi i jego synom osadzić na prawie Średzkiem wś, w miejscu zw. Kalana (Kod. mał., III, 75), Władysław Jagiełło
nadaje r. 1417 klasztorowi ezęstochowskiemu
dziesięciny ze wsi K., w okręgu krzepiekim
(Kod. dypl. pol., III, 372). Za Długosza wś królewska „Kalyeya*, w par. Kłobueko, miała 20
łan. km. Za dziesięcinę dawano klasztorowi po

Kajpie, może Kajnie, wś, pow. rossieński,
gm. Botoki (5 w.).
Kajrany, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Dusiaty (6 w.).
Kajre, wś, pow. telszewski, gm. Wornie
(3 w.).
Kajrele 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
|
gm. Rakiszki (16 w.). 2.) K., wś, pow. ponie- 6 gr. z łanu (L. B., III, 170).
Kaleje, w dokum. Kalik, wś, pow. szremski.
wieski, gm. Naciuny (3 w.).
Kajrowo 1.) wś, pow. rossieński, gm. Kiel- Mikołaj z Kobylina, wsi swe: Głuszyna, Babki
my (14 w.). 2.) K., dobra, tamże, gm. Rossie- iK. zamienia r. 1369 z Janem, bisk. pozn., na
dobra kościelne Witaszyce, Górka i Czarnotki
nie (21 w.), Świechowskich 240 dz.
Kajry 1.) (ob. t. III, 672 Kajre), okolica, pow. (K. W., n. 754, 1511, 1518, 1514).
Kalejczyce, dobra, pow. bielski gub. grodz.,
kowieński (nie rossieński), gm. Betygoła (7 w.).
Mają tu Kuszlejkowie 20 dz. 2.) K., wś, tam- gm. Dubiażyn, 20 w. od Bielska, Bobrowniekich
(poprzednio Zaleskich), z fol. Gruzki, 561 dz.
że, gm. Wilkija (12 w.).
Kaleki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Wiżuny
Kajryszki 1.) wś. pow. poniewieski, gmina
Mołdoczany (8 w.). 2.) K., dwór, pow. wiłko- (8 w.).
Kalekiemia, wś, pow. trocki, gm. Jewie
mierski, gm. Uszpol (15 w.). 3.) K.. wś, pow.
święciański, gmina Hoduciszki; miała 6 dusz (7 w.); miała 29 dusz rewiz., należała do dóbr

Kurkliszki.
Kalekiszki, wś, pow. wiłkomierski,
1373 Benieo de Seofronezicz z synem Marcinem, bejki (17 w.).

rewiz.

Kakawa, wś, pow. częstochowski.

W roku

|

gm. Do-
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Kal

„ Kalenica, r: 1359 Xalimicee,wś, pow, łówiz 8335 włośc., 565 cerk.): 2.)-K. Sucha al. Mała,

ck. Wymieniofia wliczbie włości arcyb. ghieźn. wś, tamże, gm. i st. poczt. Kalihorka Mokra

wdok. zr. 1359 (K. W.,'n. 1404).

Wr. 1579 (5 w.), 35 w. od Zwinogródki, -253 dm.,. 1018
wśKalinice, w kasztelanii łowiekiej płaci od 15 mk., cerkiew, szkoła cerk, 7 wiatraków, Obie
łan. 4 kom., 2 rzem.
K. należały dawniej do Smilańszcżyzny:
Kalenicze Wielkie
i Małe, dwie wsi, powiat
Kaliły. wś, pow. kobryński, gm. Motol, 77
zasławski, gm.ist. dr. żel. Chrolin (10 w.), w. od Kobrynia, 936 dz.
st. poczt. Połonne (12 w,), 46 w. ód Zasławia,
Kalimowo, fol., pow. kowieński, gm. Kiej218 dm., 1060 mk. WewsiK. Wielkie, cer- dany (10 w.).
kiew drówń. SYTECLIGIC "7
Kalina Mała, wś pow. miechowski. Wisław
Kaleniki1.) wś, pow. grodzieński, gm. Bo- bisk. krakow. nadaje r. 1236 klasztorowi w Miehorodzićka, 42 w. od Gródna, 162 dz. 2.) K., chowie dziesięcinę ze wsi Kalina, oznaczoną na
wś, tamże, gm. Łasza, 170 dz. włyść, _'3:) K., 10 grz. Dokument ten zaginął (Kod. mał. II,
wói fol;, pow. prażański, gm. Sucliopol, 18 w. XXXVII). W dok. z r. 1262 właśność klasztood.Prużany. WŚ ma 71 dz.; fol. należydo dóbr ru miechowskiego. W r. 1349 klasztor mieJanowszczyzna. 4.) K., wś nad Prypecią, pów. chowski ma tu dochodu 5 grzyw. z czynszu,
3
mozyrski, gm. Petryków, 13 dm., 16 mk., eer- z dziesięciny i '/ą grzyw. z pługa (Kod. mał.,
kiew, szkoła,
III, 77).
Kaleników, ob. Kalników (t. III).
Kaliniki 1.) wś, pów. prużański, gm. Biało. Kaleńki, wś, pow. orszański, gm. Seroko- wieża, 32 w. od Prużany, z wsiami wchodzącemi
rotnia, 28 dm., 130 mk,
w skład okr. wiejskiego ma 984 dz. 2.) K., wś,
Kalenkowice, Kolenkowicze, wś, pow. brze- pow. rossieński, gm. Aleksandrowska (Nowe
ski gub. grodz., gm. Wierzchowice, 44 w. od Miasto, 8 w.).
Brześcia, 64 dm., 543 mk., szkoła, 983 dz.
Kalino, al. Kalno, w dok. Kałno, wś, pow.
Kalenna, wś nad rzką Śtruhą, pow. skwir- łódzki, par. Rzgów. Kazimierz Sprawiedliwy
ski, gm. Babin, st. póczt. Skwira (22 w.), 154 nadał około r: 1190 kanon. krakow., prawo polodm., 867 mk.,cerkiew, szkółka cerk., 2 młyny. wanła na obszarze Chrop i Kalna(Kod. kat. krak.,
W r. 1628 ks. Jerzy Zbaraski, kasżt. krakowski I,9). Wr. 1552 „Kalno major i minor* włości
wnosi ód 2 dym., 1 ogr.

-

kapituły krak., w par. Tuszyn, płaciły od 49kol.

Kaleńskie, wś, pow. ówrueki, gm. Tatarno- na 28 łan. i 2 karczóm z rolą i 4 kolon.
wicze, st. poczt. Iskorość (12w.), 40 w.' od
Kalinów Stary, ob. Stary Kalinów (t. XI).
Owrucza, 276 dm. „1566 mk., eerkiew z roku " Kalinowa, wś, pow. kaliski. .Według Ła1791. Do par, praw. należa wsi: Liplany, Me- skiego (L. B., II, 63), wś na początku XVI w.
dynowa Słoboda i Henryehówka. W XVII w. | miała piękny kościół p. w. św. Maryi Magdalenależała do Isajewiczów Kaleńskich.

ny, murowany, dachówką kryty.

Ludność wsi

Kałetyńce 1.) wś, pow. ostrogski, gm.Płiż- składała się wedle relacyi kościelnej ze „złych,
ne, par. praw. Bielczyn (5 w.), 36 dm., 168 upartych, nie chodzących do spowiedzi, śród
mk.- Własność Eustachego Ślizińskiego, 2.) K. nich wielu było wyklętych*.-- W dok. z r.'1417
Małe, wś, tamże, gm. Unijów, par. praw. Cho- i 1418 występuje Marcin z K., kaszt. sieradzki,
rókzów”e w.),48 dm., 299 mk., cerkiew filialna stśta wieluński (Ulanów., Dok. kujaw.). : *
drewn. z r. 1856, nadana ziemią przez ks. Mik.
Kalinowa, wś przy linii dr. żel. chwastowJabłonowskiego r. 1791. 3.)
K. Wielkie, wś, skiej, pow. czerkaski, gm. i st. poczt. Rotmitamżć, par. praw. Szuńki (2 w.), 40w. odOstro - strzówka (8 w.), 49 w. od Czerkas, 222 dm.,
ga, 59 dm., 435 mk,, cerkiew filialna drewn. 2126 mk.. cerkiew, szkółka eerk., 17 wiatrawzniesiona f. 1734 przez ks.
m Jabłonow- ków. Należała do klucza orłowieckiego, hr.
skiego.”
Mniszchów.
.
Kalewiszcze, chutor, pow. Kowolaki, gmina
Kalinowce, wś, pow. orszański, gm. WysoHłusza Wielka, 8 dm., 34 mk.
kie, 4 dm., 27 mk.
-Kaliczenka, WŚ, pów. bychowski, gm. HoroKalinowicze 1.) urocz., pów. grodzieński,
dypzeze, 54 dm., 355 mk.
gm. Wiercieliszki, dawniej własność klasztoru
Kaliczyce, wś nad Wisiejką, pow. słucki, brygidek w Grodnie, 150 dz. 2.) K., fol., pow.
gm. Hresk, 21 dm., 214 mk., cerkiew.
orszański, Kuczyńskich 110 dz.
Kalihorka 1.) Mokra, al. Wielka, mstko nad
Kalinowiec, folw., pow. bielski gub. grodz.,
rzką
t. n.,pow. zwinogródzki, gm. Kalihorka gm, Aleksin, hr. Pótockich 273:dz.
*
Mokra, 35 w.od Zwinogródki, 471 dm., 2288|
Kalinówka 1.) Poduchownai K. Królewska,
mk,, cerkiew, 2 domy modl. żyd , szkółka cerk., dwie wsi, pow. białostocki, gm. Jaświły, 42 w.
szpital ;miejski,

st. poczt. -tel..

Gmina obejmuje 13miejscowości

16 wiatraków.

od Białegostoku.

Wś K. Królewska ma 1314

(1 mstko, '10 dz., K. Poduchowna 14 dm., 102 mk., kościół,

siół, 2 wsi), 14,521 mk. (53 kat., 10 ewangel., 265 dz. włośc. i 43 kośc. ' 2,).K., dwa folwarki
949 żyd.), 25, 790 dz. (16,613 większej własn, i K, Wójtowce, fol., tamże, gm. Obrębniki, 31 w.

Kal

Kal
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od Białegostoku.
Jedennależy
do"Szyszków, ma za pierwszych Piastów, nie prędko pojawia się
150 dz., drugi do Siedlińskich, 69 dz.; K. Wój- na kartagh roczników i kronik, O większem zatowce, Szyszków, 77 dz. W lesie znajdują się ludnieniu i pewnem życiu kulturalnem, świadczy
starożytne okópy, a obok nich kurhany. 3.) K., tylko wczesne pojawienie się fandacyi kościel(ob. t. III, 682 X, Sasżny), okolica, pow. bielski nych w okolicy K.- Późniejszy Kalisz rozwinie
gub. grodz., gm. Malesze, 36 dz. 4.) K., wś, się przez skoneentrowanie na suchszym, dogodpow. wiłkomierski, gm. Wiżuny (8 w.). 5.) K., niej położonym miejseu, targowisk pierwotnych
okolica, pow. orszański, gm. Starosiele (5 w.), w błotnistych nizinach nad Prosną rozmieszczodom modl. ewang.* 6.) K., fol., tamże, Zalkin- nych. -Nadanie areybiskupom gnieźnieńskim wsi
dów 350 dz. 7.) K., wś, pow. sieński, gmina pod K. położonych: Rajsko i Ilmie, wpłynęło zaŁukomi, 23 'dm., 96 mk. 8.) K., fol., powiat pewne na rozwój kultury w tych stronach. Zbirzeżycki, Rosławowych 132 dz.
w.
gniew .w zatargach z bratem Bolesławem szuka
- Kalinówka 1.) wś, pow. taraszczański, gm. schronienia w . grodzie kaliskim. Jako kasztóŻywotów Stary, st. poczt: Tetyjów (16 w.), 73 lania wymieniony jest K. w dok. z roku 1136
w. od Taraszczy, 60 dm., 359 mk., kaplica, 11154 (K. W; n. 7 i 586). Politycznego i kul-

szkółka, wiatrak.

2 ) K., fol., puw. dubieński, turalnego znaczenia nabiera K. dopiero za rza-

gm. Ołyka, 3 dm., 40 mk. 3.) K., dwa chutory, dów . Mieszka Starego, który tworzy ta kilka
pow. nowogradwołyński, gm. Ostropol, 13 dm., fundacyj kościelnych, a mianowicie: kościół św.
57 mk. 4.) K., chutor, pow. ostrogski, gmina Pawła z kamienia i kilka prebend przy nim
Lachowce, 4 dm., 25 mk. .5,) K., chutor, tamże, (około r. 1167), tudzież klasztor św. Wawrzyńgm. Pererosłe, 1 dm., 17 mk. *6.) K., wś, pow. ca, w Kościelnej-wsi, w. której już Piotr * Dunin
oewrueki, gm. Bazar, st. poczt. Owrucz (40 w.), miał założyć kościół na początku XII w. Za
198 dm,, 1163 mk., cerkiew drewn. z r. 1883, Władysława Laskonogiego powstanie odrębna
szkółka cerk. Wś należała do Jezuitów w Owru- dzielnica książęca kaliska i zorganizuje się kolezu. 7,) K., kol., pow. włodzimierski, gm. Wer- legiata, Mieszko Stary uposażająe kościół i klaba, 32-dm., 168 mk. :8.) K, wś nad stawem, sztor św. Wawrzyńca: „ante Calis*, nadaje mu
pow. żytomierski, gm. Lewków (3 w.), 9 w. od między innemi: wś Kościół (dziś Kościelna wieś),
Zytomierza, st. poczt., 36 w. od Berdyczowa, karczmę wolną 'przed grodem (ante eastrum)

(st. dr. żel.), 64 dm., 969'mk., cerkiew drewniana z ełem w mieście (in civitate).. Wspomina też
zr. 1870, młyn. W całej par. praw. 164 dm., w'akcie o powiecie (distrietus) kaliskim (K. W.,
1316 mk,

n« 35 ix712). « Targowisko przy: grodzie książę-

"Kalinowo, wś, pow. mazowiecki, R. 1439 cym istniało tu zapewne jeszcze w epoce przedWładysław ks. mazów., nadaje Piotrowi Żuczko- dziejowej na obszarze dzisiejszej wsi zw. Stare
wi z Kurzeszyna wójtowstwo z 4 łan. we wsi K. Miasto. Tu powstały też pierwsze kaplice i ko=
(Kapiea, Herbarz 233).
ścioły. Por. Stare: Mtasto (t. XI, 236) i Zawodzie

Kalinowszczyzna 1.) chutor, pow. biało- (t. XIV). Władysław, syn Odona'' „dux de Ka-stocki, gm. Zabłudów, należy do dóbr Górki Sol- lis*, włada grodem tym od r. 1207 jak o tem
niki. 2.) K., chutor, pow. wołkowyski, gmina świadczy dok. zr. 1213 (K. W., n. 64 i 81).
Podorosk, Łaszkiewieczów 40 dz.
Papież -Honoryusz .poleca. mu w r. 1217 oddać
Kalisz nad Prosna, miasto. Mniemanie
o wiel- gród kaliski Henrykowi, ks. szląskiemu (ib. 93,
kiej starożytności i dawnem znaczeniu *K. opar- 94, 99). «Kaplica i zgromadzenie braci w K.
te na świadectwie Ptolomeusza,. który wymienia wspomniane w dok. zr. 1211, Jeden z kanoni-

tej nazwy gród, będący wówczas centrem ple- ków poznańskich miał objąć zarząd kaplicy i nadmienia Ligów, nie znajduje potwierdzenia w na- zór nad braćmi « „eapellam et fratrum regimen
zwach: osad okolicznych, ani w odkryciach ar- obtinet* (K. W., n. 74). Będzie to zapewne kocheologicznych, ani też w jakichkolwiek zabyt- ściołek św. Gotarda. W» dok. z'r. 1213 wystę-

kach.

Odwieczne nagromadzenie większej licz- pują przy boku Władysława, ks. kaliskiego, Bo-

by mieszkańców i skoncentrowanie ich działal- do, prepozyt kaliski i Vitus dziekan (K. W.,
ności kulturalnej, musiałoby zostawić liczniejsze n. 81).. „Bozo prepositus de Kalis* w tnkum.

pamiątki w ziemi i ponad ziemią: cmentarze, zr. 1221 przy boku Wincentego, arcyb. gnieźn,
grodziska, skarby pieniężne, śmietniki wreszcie. (Kod. mał,, H. 29). Gozwin arehidyakon w dok.
Nazwy miejscowe również przechowałyby jakieś z r. 1234. Mwiadezy to o istnieniu kolegiaty
echo tej odwiecznej świetności i pracy. Tym- utworzonej zapewne przy końcu XII w. za:przyczasem większość osad nosi nazwy pochodzące kłademń Sandomierza i Łęczycy. Oprócz kościojuż z ezasów historycznych, «chrześcijańskich, ła w grodzie na-obszarze Zawodzia, na początku
jak: Biskupice, Kościelna Wieś (Kościół), już też XII w. powstaje kościołek św. Gotarda, przy
pospolite takie miana jak: Zawodzie, Nosków, którym zapewne osadzeni "byli owi „bracia*.
Zduny, Dobrzee, Winiary. Jedynie nazwy: Qza- Kościołek ten był uposażony 6 łanami z części

szki, Tyniec, Szale (Żale?), noszą starsze piętno. Małego Dobrcza,: zw. Podgórze (dziś Zawodzie).
Położony zdała od eentrów życia politycznego Inne eżęści Dohrcza Małego osadzał wójt Hen-
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ryk. Książę Przemysław nadał tu r. 1285 łań.
18 Jaskowi, podczaszemu księżny (K. W,, n.553).
Honoryusz III papież, przyjmuje na prośbę W.
(Władysława) ks, kaliskiego, fundatora kościoła
św. Pawła w K., takowy pod swą opiekę. W zmian-

Bolesław sprzedaje miastu za 12 grzyw. 10 łan.
pastwiska pomiędzy drogą toruńską a traktem
do Kokanina (K. W., n. 389i 411). Bolesław
pobożny, ks. wielkopolski wydał przywilej na

czyni akt Bolesława ks. szląskiego i polskiego
zr. 1249, odnosi wydawca Kod. Wielk. do kościoła św. Pawła (K. W., n. 103, 598). Z aktu,
którym r. 1303 Jakób arcyb. gnieźn. dzieli Kalisz na dwie parafie, dowiadujemy się ciekawych
szczegółów 0 kościołach. Kościół p. w. N. P.

r. 1282 Przemysław ks. polski, na prośbę Henryka (Heynrici) wójta kaliskiego. Istnieją wte-

lokacyę nowego miasta w K. na prawie nowokę o reparacyi spalonego kościoła w K., jaką tarskim. Przywilej ten potwierdza i rozszerza
dy dwa miasta Stare i Nowe z kościołami i targowiskami odrębnemi. Zamiast targowego da-

wać będą kasztelanom po 12 grzyw. rocznie.
Wójt Nowego miasta mieć będzie pod swą juryz-

Maryi świeżo wtedy zbudowany (na miejscu dykcyą Stare miasto i okoliczne wsi: Tłokinia,
dawnego), stanowi uposażenie archidyakona ka- Tyniee, Borkowo, Russowo, Kokanino, Majkowo,

Piwonice, Dobrzec. Sądzić”będzie wszelkie sprawy wielkie i małe. Uposażenie mieć będzie w 3
łamach ziemi, pół czynszu z młyna książęcego,
trzy łaźnie, rzeżnię, jatki, rybaka, szóstą grzyw-

nę z dochodów od osadników, jakich osadzi w
promieniu dwu staj (dua miliaria) od Kalisza,
trzeci denar z kar sądowych. Na staję od miasta nie wolno zakładać karczem prócz kościelnych (K. W., n. 51)). Przemysław, ks. poznański i kaliski r. 1283 stanowi dla poprawienia
stanu

wiernych

mu

mieszczan kaliskich. by

wszystkie miasta
i osady („civitates et oppida*)
okręgit kaliskiego otrzymywały od Kalisza swe
ne między archidyakonem kaliskim a kanonikiem prawa sądowe, t. j. podlegały juryzdykcyi sądu
poznańskim, rektorem kościoła św. Mikołaja. miejskiego kaliskiego. Wydaniu tego aktu obeeArcybiskup rozstrzygnął spór dzieląc korytem ni byli rajey, delegaci miast całego okręgu.
Prosny, Kalisz na dwie parafie (K. W., n. 876). Sród miast wymieniono: „Civitatem novam quam
W dok. z r. 1266 przy boku ks. Bolesława, wy- Nieolaus construxit* (K. W., nu. 528). Tenże
stępuje gwardyan i lektor z klasztoru minory- ks. Przemysław nadaje r. 1289 miastu „omnes
tów w Kaliszu (K. W., n. 421). R. 1280 dnia apotecas institorias*, które „in cireulo fori pos18 paźdz., wydaje tu Przemysław ks. Polski, sunt aedificari*. Wójt Henryk otrzymuje prapotwierdzenie nadania Mieszka dla Lędu. Asy- wem dziedzicznym szóstą z tych aptek. Imiona
stują mu: Aadrzej, archidyakon i kanclerz kali- rajców wyliczonych w akcie świadczą, iż niemski, komes Żegota, łowczy kaliski, Phalisius pro- ey przeważali w ławie miejskiej (K. W.,n. 640).
kurator kaliski. Z tych świadectw widzimy, iż R. 1292 uwalnia tenże książę mieszczan udająw K. istniały w ciągu XIIi XIII w. nastąpne ko- cych się z towarami drogą na Ołobok od eła.
ścioły: św. Pawła w grodzie z pierwotną parafia W dok. zr. 1258 mowa jest o ele u mostu mnieji zawiązkiem kollegiaty, św. Gotarda (w Rypin- szego („eum theloneo pontis minoris*). R. 1298
ku) z osadzonymi tamże „braćmi* i szpitalem Władysław król, wkłada na pół ziemi kaliskiej
zapewne, św, Mikołaja obsługujący targowisko daninę w życie, na reparacyę mostu miejskiego
z drugiej strony rzeki, kościół z klasztorem św. w Kaliszu, zaś w drugim akcie przeznacza króWawrzyńca (Kościelna wś) i klasztor francisz- lewski pobór od soli przywożonej do miasta na
kański (minorytów) istniejący już r. 1266. Po tenże cel (K. W., n. 368, 800, 802). R. 1282
założeniu Nowego Miasta i wzniesieniu kościoła ks. Przemysław, potwierdza nadanie siedmiu
P. Maryi, utworzono r. 1303 dwie parafie przy łanów szpitalowi św. Ducha, pozwala korzystać
kościołach św. Mikołaja i P. Maryi. Kościół św. z lasów i pastw. (K. W., n. 509). Konrad „magister
Pawła spłonął i nie został odbudowany, a para- pistorum* mieszczanin kaliski oddał szpitalowi
fię przeniesiono widocznie do kościołka św. Mi- 3 łany we wsi Tyniec r. 1299. Szpital obsłukołaja. Prócz tego istnieje kościołek św. Woj- guja „fratres* (K.W., n. 530, 828), zapewne
ciecha pod zamkiem starym i szpital św. Ducha. ci, o których wspomina akt z r. 1211. R. 1287
Tak znaczna ilość instytueyj kościelnych, świad- gmina żydowska nabywa w Hypinku górę na
czy o wzroście ludności i znaczeniu kulturalnem swój ementatrz (K. W., n, 574). Roku 1294
szybko rozwijającego się ogniska życia dla całej Przemyśl II, ks. polski, na prośbę komesa Janudzielnicy. Targowisko kaliskie wcześnie uzy- sza, patrona kościoła św. Wojciecha pod Kaliskało prawo niemieckie. W dok. z r. 1264 spo- szem, pozwala wś Sierzchowo, własność tegoź
tykamy Rytwina wójta kaliskiego. R. 1260 ks. kościoła osadzić na prawie niemieekiem (K. W.,

e JE adamo oaóńiaci

liskiego. Jest on widocznie pierwotnym kościołem parafialnym, istniejącym w grodzie kaliskim
p. w. św. Pawła, przy którym powstała kollegiata. Po przeniesieniu na inne miejsce, zmieniono zapewne wezwanie kościoła. Akt twierdzi,
że kościół ten był parafialnym „ab initio loeationis civitatis kalisiensis*, a kościół św. Mikołaja
jest względem niego filialny. Ten ostatni powstał widoeznie przy zakładaniu Nowego Miasta
w połowie XIII w. i z powodu ruiny kościołka
św. Pawła, obsługiwał zarówno Stare jak i Nowe Miasto. Po wzniesieniu nowego kościoła P.
Maryi powstał spór o prawa
i dochedy parafial-

Kal
n. 714). W r. 1299 Jaśko wojski kaliski, dla
wspomożenia kościoła św. Wojciecha pod starym
zamkiem („apud antiquum castrum*), daje do
osadzenia Swiętosławowi przyległe grunta z warunkiem, iż zagrodnicy dawać będą kościołowi
po pół fertona srebra i trzy kury na św. Marein
(K. W., n. 2062). Kościół św. Mikołaja wraz
z prawem patronatu i wsią królewską Kuchary,
zamienia Kazimierz W. r. 1358 z klasztorem P.
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karzów 4 fi, 12, od piekarzów 13 fi. 26, od ubog.
wdowy fi. 1, od szafranników 5 A. 10, od szew-

ców 11 fi. 11, od ubogiego gr. 15, od kuśnierzów
7. 7, od ślusarzów 4 fi. 4, od siodlarzów 8
f. 3, od mieczników 6 fl. 6, od rymarzów 4 fl. 4,
od stolarzów 4 fi. 4, od tokarzów 2 fi. 2, od ma-

larzów 2 f. 2, od czapników 7 fl. 5, od eyrulików 4 fi. 8, od kraweów 8 fl. 8, od 5 ubogieh

f. 2 gr. 15, od płócienników 9 fi. 9, od bedna-

Maryi na Piasku we Wrocławiu na wsi klasztor- rzów 3 f. 3, od kowalów 7 fi, 7, od kołodziejów

ne: Męka, Polków, Wągłezew, Luboraczyce (2), 2 A. 2, od iglarza f. 1, od konwisarza, falbierza,
z prawem patronatu kościołów w Męce i Wagł- kotlarza, złotnika, stelmacha, szklarza, macowniczewie (K. W., n. 2050). W dok.z r. 1359 Ja- ka, postrzygacza po fi. 1, fi. 8, od powroźników
rosław, arcyb. gnieźn., mówi o kościele św. Woj- 3 f. 3, od garncarzów 10 f. 10, od patenników

ciecha, pod Starym Kaliszem. Zagrodnicy z Raj- 2 f. 2, od komorników 10 po gr. 12 A. 4 gr. 24,
ska i Noskowa dawali czynsz rektorowi tegoż od 10 po gr. 6 fi. 2, od 18 po gr. 4, fi. 2gr. 12,

kościoła. Arcybiskup wciela wsi: Noskowo i Raj- od wolniezanek 15 po gr. 15 fl. 7 gr. 15, od
skowo do parafii P. Maryi w Kaliszu (K. W., przekupek 14 po gr. 6 fl. 2 gr. 24. Suma z Kan. 2067). W r. 1294 Przemysław przenosi za- lisza fl. 373 gr. 1. Od 2 młynów o 8 kołach po

grodników (hortulanos) książęcych w Starym gr. 24i 1 koła zw, stępnik gr. 15, fl. 6 gr. 27.
mieście Kaliszu siedzących, na prawo niemiec- Młyn staromiejski od 2 kół po 24 gr., fl. gr. 18.
kie, poddaje ich joryzdykcyi włodarza książęce- Do miasta należały w obrębie parafii wsi: Czago i oznacza czynsz z ogrodu na 4 skojee rocz- szki, Tyniee, Rajsków. Do kościoła św. Mikonie (K. W., n. 723.), Władysław Łokietek bawi łaja, wś Ogrody, do grodu kaliskiego Stare Miaw K. we wrześniu i grudniu r. 1298 i wydaje sto a do kolegium jezuickiego, Siedliska i do
tu akty w sprawach Pomorzai kupców z Lubeki arcyb. gnieźn., Noskowo.
A:
(Perlbach, Pom. Urkund.).

R. 1302 mieszcza- scy najdawniejsi, znani z

dokum. są: lwanus

nie kalisey tworzą związek z mieszezanami Po- (1212), Potree (około roku 1230), Zandivogus
znania, Gniezną i Pyzdr, celem wspólnej obrony (1233), Predpelk (1246), Cesantha (1246?), Herprzed bandami rozbójniczymi i podpalaczami canboldus (1246 — 12583), Johannes (1253—
(K. W., n. 858). Henryk „haeres regni Polonie 1265), Janco (1266 — 1273), Mathya (1278—
r. 1308 bawiąc w Kaliszu, nadaje miastu wsi: 1284), Zawisza (1288), Ubislaus (1301—1308).
Dobrzec Wielki i Mały i Tyniec. W r. 1314 Wojewodowie najdawniejsi: Jaroslaus (1178),
bawi tu ks. Władysław (Łokietek) i potwierdza Stephanus (1212), Janech magnus palatinus
przywileje miasta. Kazimierz W, postanowił (1236), Petrus (1238—1242), Bogufalus (1246)
r. 1365 w Pyzdrach, iż w sprawach sądowych Jaroslaus al. Jarostius (1247), Cesenta (1250),
mieszczanie kaliscy nie mogą apelować do in- Janie (? 1250), Hereanboldus (1253 — 1284),
nych sądów, prócz sądu wyższego niemieckiego Albrechtus (1291), Nieolaus Jancoviez (1299—_|
w grodzie królewskim kaliskim (K. W.,n. 1549). 1301), Dobrogostius (1309). Co się tyczy obecW maju r. 1367 król bawi w K. Odebrał on nego stanu miasta, to brak połączeń kolejowych
miastu wś Dobrzec, o która toczyły się poprzed- utrudnia dotąd rozwój pomyślny. Otwarcie bunio spory; Elżbieta na prośbę mieszczan zwraca dującej się obecnie kolei warszawsko-kaliskiej,
im r. 1372 w Pyzdrach (n. 1661). Burmistrz połączy K. zarówno z Warszawą jak Łodzią,
i rajey kaliscy fundują r. 1379 ołtarz w koście- tworząe przez to przyjaźniejsze warunki dla żyle P. Maryi, przeznaczając procent od 100 grz. cia duchowego i działalności przemysłowej. Lu-

w ratach kwartalnych po 1!/, grz. dla altarysty
(K. W., n. 1760 i 1769). Wedle reg. pob. z r.
1579 mieszezańie zapłacili szosu dwojakiego
f. 230 gr. 22. Od 130 żydów, z wyłączeniem
40 ubogich, zapłacono f. 130. Domy szlacheekie powinny były dać szosu fi. 25 gr. 8. Do płaeenia podatku naliczono 264 rzemieśln. i przemysłoweów, 52 komorników. Ogółem wpłynęło
f. 683 gr. 4. Śród nich spotykamy między innemi: 23 rzeźników, 2 szewców robiących z safianu, 19 zwyczajnych szeweów, 17 kraweów,
13 kuśnierzy, 3 golarzy, 3 aptekarzy, 2 złotni-

dność miasta w r. 1890 wynosiła 20,060, w tem
niestałej 3440.

W ogólnej ludności było: 8748

mężczyzn i 11,312 kobiet. SŚród zapisanych do
ksiąg stałej ludności było: 8574 katol.. 1448
prot., 298 praw., 7887 żydów. W r. 1897 ludność wynosiła 21,680. Powiat kaliski miał w r.

1890—128,160 mk.,
wtem 61,764 męż. i 66,396
kob. Śród stałej ludności było 91,825 katol.,
12,087 prot., 390 praw.i 12,680 żydów. Guber-

nia kaliska miała 823,640 mk. (390,839 męż.,
432,801 kobiet). Śród stałej ludności było:
106,281 katol., 82.901 prot, 1196 prawosł,,

ków, 35 bań gorzałez., 19 szynkarzy, 10 szko- i 76,914 żydów.

W r. 1897 liczono 846,719

tów (jeden z wozem). W r. 1616 K. dał szosu mk. Podana przez czasopisma warszawskie cyf. 166 gr. 16. Od rzeżników 12 fi. 24, od apte- fra ludności z r. 1901 mająca wynosić 1,005,760
/
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jest wątpliwą jako zbyt' wysoka, -Produkcyę fabryczną gubernii w r.:1897: przedstawiaja”eyf=
ry: 353 zakładów, 9481 robotników
i 13,504,900
rub. wartości produktów. Ws'tej liezbie 93 fabryk wełnianych z 3441 robot. i 5,673,000 rub.
prod., 4 cukrownie'z 1424 robot. i 2,115,000
rub., 44 gorzelnie .(410,000 rub.), 18 garbarni,
16 tartaków,: 24 browary małe, 9 fabr. machin

gm. Jarosławicze, par. praw. Stawrów,
| bieński,
38 w. od Dubna, 32'dm., 220 mk. Nadana
z Krasnem, Balezem, Stawrowem i Perekładowiczami przez Zygmunta Starego; Wasilowi Jen-

kowiczowi.

W'1545 ks. Czartoryskich. **W ro-

ku 1588 kn. Bołuszowa Korecka wnosi z 5 dym
6 ogr., 7 ogr., 5 kół dor.
|

Kalnica 1.) wś włośc. i dobra; pow. + bielski

Uzupełniające spis gub. grodz., gm. Ałeksin, 17-w, od Bielska. Wś
-w 'ezęści (219. dz.) do
opracowań odnoszących się:do K. dodajemy: Wł. ma 147 dźzy dobra:' należą
Łuszkiewicz: „Kościoły franciszkańskie w Pol- spadkobierców Jefremowskiego, b. prof: uniw.
sce* (Spraw. kom. hist.'sztuki, IV). A. Idz.: warszawskiego, w drugiej (140 dz.) do Zaręb„Szkoła kaliska — szkoła wyższa realna
—gim- skich.- Ludność wst polska. 2.) Ks przy8.;
z 295,000 rub. produkeyi.

ńazyum, 1850 — 1900, Kalisz, r. 1900, str. 156.

Chodyński Adam: -„Kieszonkowa kroniezka mia-

pow. kowieński, gm. Krasne (10 w.). *
Kalnie, zaśc., htelszewski, gmina Sia-

sta K.*, Kalisz, 1885. 'W. rękopisie znajdują dy (1 w.).
Kalniec, dwie wsi,, pow. nowośleksandrowśki,
się jeszcze prace tegoż autora: „Dzieje kościoła św. Mikołaja i kanóników lateraneńskich wK.*, gm. Czadosy '(9 w.) i<Ponedel (15 w.).
Kalnik, w dokum. Kałnyk Kałniuk, wś .przy
„Dzieje korpusu kadetów w K.* i „Cmentarze
K.* - Prócz tego liczne drobniejsze opracowania ujściu Kalniczki dó Sobu, pow. lipowieeki, gmina
o K.'i okolicznych osadach w „Kaliszaninie*, ist. poczt. Daszów (6 w.), 35 w. od Lipowea,
pomieszezane, «Tymieniecki S8.: ' „Wiadomość 204 dm., 2152 mk., cerkiew, szkoła, cukrownia,
o ementarzyskach przedhist. w kałiskiem* (Zb. młyn. Kazimierz Jagiellończyk nadał K., SzemWiad. do Antrop. Kraj., t. II, r. 1878). Ulanow- borowi.

Pod koniee XVI w. należy do Jaczyń-

ski B.: „Wybór zapisek sądowych kaliskich z lat skich, ma» początku XVII w. do ich spadkobier1409—1416*, Kraków, 1885. . Parezewski'A.: ców: Płoskich, Podhorodeńskich, Bajbuzów, Fa+
„Analekta wielkopolskie
*, t. I, Rejestr poborowy
wojew. kaliskiego; r. 1618 — 1620,0Warszawa,
r. 1879. - Kolberg O.: „Kaliskieobraz etnografiezny*, Kraków,str. 271.
Br. Ch.

słczów; Tuzów; których począwszy od 1600 po
1625 r., skupują ks. Koreecy. Włość kalnieka
obejmowała 4.63 mil. kw., Koreccy r. 1607 biorą z dóbr 200 wieprzów „dziesięcinnych”, W r.

Kalisz, niem. Kalies, miasto w Brandenbur- 1629 ks. Kar. Koreęki, kaszt. wołyński wnosi
gii na obszarze między Drawą a Notecią. W dok. z K. Starego od 654, a z K. Nowego z 504 dym.
Kalnis, wś, reż kopa. gmina Krasńć
zr. 1251 na pograniczu Nowej Marchii (K. W.,
n.297i 959). Istnieje tu kościół par. nałeżący (12w.x :

do dyecezyi poznańskiej; W r. 1349 domiasta
należało 100 łanów (K. W., n. 1284).
Kaliszańka, kol,, pow. włodzimierski, ginina
Poryck, 8 dm., 47mk:
*Kaliszany, wś, pów. wągrowiecki. W roku
12538 Przemyśl, książę "polski daje klasztorowi
w Łeknie wsi: Kaliszany i Toniszewo, w zamian
za Wierzenieę i pół wsi Sienno w zamian za Ło-

skuń (K.'W., n.'315). .W r. 1579 podana św
włość klasztoru wągrowieckiego. * Kalisze, fol., pow. bychowski, dziedzictwo
'Monkiewiczów. 133 dz. *'
i

'Kaliszkowice Ołobockie, wś, pow.ostrze-

szowski. Wdok. zr. 1213 wymieniono śród wło-

Kalniszki 1.y*wś; pow. kowieński, gm. Ejra+
goła (2'w.). * 2.) K., dwór, tamże,. gmina Kroki
(8 w.).

3.)'K,, ośm ZAŚĆ., „pow. nowoaleksan-

drowski,, gm. Abełe (8 'w.). Antolepty (7 w.),
Dusiaty (4), Rakiszki (19), dwa w gm. Smołwy
2 i-14 w.) i dwa w gm. Widze (3i:10w.).
4.) K. (ob. t. III, 708), wś, pow. a
gm. Aleksandrowo (NoweMiasto; 22 w.).- 5.)K
wś, tamże, gm. Erżwiłek (4 w.).* 6.) K., wś,
tamże, gm. Kielmy,(12 w.). 7.) K., dwiewsi,
tamże, gm. Kołtyniany- (5 w.). 8.) K., wś, tamże, gm. Mańkuny (11 w.). 9.)K., wś, tamże,
gm. Pojurze (14 w.). - 10.) K., wś
i dwór, tamże, gm. Skawdwile (416 w.). Mają tu Miece-

ści nadanych- klasztorowi w Ołoboku „Raclavi wiczowie 63 dz. 11.) K.,folw., tamże, gmina
Szweksznie (7 w.). 12.) K., dwie wsi, tamże,
villa iuxta Caliseoviez* (K. W., n. 81).
-" Kality, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. gm. Szydłów (9 w.). -13.)4K., wś, tamże, gm.
Dryświaty (9:w.).- Należała do ="
po: Taurogi (5 w.). 14.) K., cztery wsi, pow. tel||szewski, gm. Bernatów (6 w.), gm. Płangiany
NI do Nowego Dworu.
Kalityszki, zaśc., pow. święciański, gmina (£ w.)..gm. Sałanty (4'w.), gm. komy: (14 w.).
15.) K., dwór, tamże, gm. Siady (7 w.)
i dobra skatb. Łyngmieny (8 w.).'
Kałno, wśi dobra, pow. .sokólski, ;gm: Ka'Kaljany, wś, pow. rega: gm. Jrorógi
-mienna, 32 w. od Sokółki. Wś -stanówi przys.
' Kałnialis al. Rakkokikę, dwór, pow. ponie- wsi Grabowa; dobra mają*w' części Suchanowych 141 dz. 'i_ Afanasiewych 141 dz.; Milewi' Wieski; gm. Pompiany (6 w.).
|
2%
|
" Kalniatycze, wś w pobliżu Styru, pow. da- ezów 20 dz. -*

(2 w..

Kal
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1 dm.,
w pow. zwinogródzkim,: Podorożne,.st.. poezt.. Czehryń (30 w.),.23
Kainobłotka,: rzka
8 wiąna,
cerkiew
szkółka
cerkiew,
mk.,
1311
pod
ujście
ma
Gniłego,
pr. dopływ Tykicza
czehzyńststwą?
skłąd
w,
a
Wehodził
|traków.
i
mstkiem Kalnibłoto (Ekaterynopol).
| skiego.
Kalnoechwosty, ob. Kanafosty.

,. gmina
Kalnois, dwór, pow. telszewski, gm. Siady, Kałakutyszki, wś, pow. rossieński
szkoła.
mk.,
47
dm.,
4
w.),
(8
Łabardzie
śą
j
(2 w.).
- . . 4.
Kalpiele, dwór, pow. rossieński, ;gm..Kiel- , Kałamanówka, ob. Buszka.
IV,. 282),
(t.
nka
Kołomary
Kałamarynka,
AKT
my (10 w.).
we
stantyno
starokon
pow.
Słuczy,
brz,
pr.
nad
wś
JIr,
4.
Kalsdorf, właściwie. Kartsdorf . (ob.
15
w.),
(4
Holunki
praw.
par.
Krasiłów,
gm.
ski,
Ro-.
gm.
sokólski,
pow.
.kol.;
a,
843) al. Połomińsk
manówka, 309 dz.

EJ|w; od mta:pow., 42 dm. 280 mk., cerkiew fil.

%ó

;.

ks. Janusza SanKalsko, wś, pow. międzychodzki. Już w roku: drewniana,z r. 1756, fundacyi
i ostrogordynacj
skład
w
a
wehodził
WŚ
guszki.
Cyster;:.
Bledzewie
w
klasztoru
do
1390 należy

Karolowi Szydłowskiesi założyli tu kościół, który wedle wizyty z r. skiej, r. 1753 dostała się
kich, obecnie
Przeeławs
czasach
nowszych
w
'mu,
a„Odbąydow
spłonął,
1640 podupadł,a r. 1688,
bar.
de
Szoduar.
k
:
ny z drzewa r. 1693.
nowoaleksandrowpow.
zaśc.,
„Kałamiszki,
dm.,
7
Kalaka, kol., pow. łucki, gm. Torczyn,,
ski, gm. Taurogi (13 w.).
57 mk.
)
5
Kałapiszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
Kalus, mstko, pow. uszycki, 25 w.d,U8zy-

wić
cy. Pierwotnie należało do tak zw, Ponizia (ob- gm. Dryświaty (8.w.).
nowoalęksąndrowski,
pow.
wś,
Kałbuciszki,
Wsp.
Bakocie).
w
.centrem
z
m
szar nad Dniestre
ę.UF5A84
w kronice Ipatiewskiej podr 1240. Zostawało gm. Dusiaty (7 w.).
gm.
wiłkomierski,
pow.
przys.,
pod
Kałdaniszki,
Witolda..
wo
Zwycięst
pod władzą Tatarów.

„Sinemi Wodami r. 1366 uwolniło „Podołe ad:Ta-

"ke

Onikszty (4 w.).

id

Kałdyki, wś, pow. oszmiański, gm. Horodźki
tarów.
»
Należała do dóbr Wiszniew.(9.w.).
mk:
24692
dm,
390
ma
ma-3068 dz: Miasto
Dorgm.
telszewski,
pow.
wś,
Kałgrauże,
Kaluty, wś, pow. dryzieński, należała do dóbr

Obecnie obszar dwor. (pułk. Szeich- Ali)

Sarya,

,

daza$

GI]

AE

dy

. „Kałutyńce, dawna nazwa wsi Kalniszówki
al. Kalipiszówki, w pow; bracławskim.|
'Kalwajcie, wś, pow. telszewski, gm. lłoki
(3 w.).
Kalwarya 1.) mstko, pow.. telszewski, gm.
Olsiady (7 w.), 22 w..od: Telsz.. Pierwotnie bi-

|

biany (9 -w.).

w

„ddnajswiks

Kałków, wś, pow. iłżecki.- Włość bisk. krak.
w dok. z r. 1368:(Kod.. kat. krak,, II,.29). W r.
1578 bisk. krakowski płaci: tu od 13 osadn.,

61/, łan., 2.zagrodn., 1 komorn., 1 ubog:; 3 smolarzy.

ź

Bi

REBRZAĆ

JE

i

Kałkuniszki, dwór, pow. wiłkomierski, gm.

wa
skup żmujdzki, Stan. Kiszka, . założył tu kaplicę Kowarsk (2 w.). *« " "
Kałnas
Choim,
dobra,
pow.
poniewieski,
|
em
kościoł
zrobił
p. w. św. Jana, którą wkrótee
244.dzies.
paraf, i oznaczył granice nowej parafii. Biskup gm. Pompiany (3.w.), Kaszyrynych.
Tarchowych
100
dz.
domiJerzy Tyszkiewicz oddał kościół i parafię
Sanikanóm i urządził Kalwaryę, wystawiwszy 10| Kałnele 1.) mstko, pow. telszewski, gm. tu
ma.
kaplic. Odtąd osada Gordy przybrała nazwę Kal- łanty (6 w.). Hr. 'Choisewl-de Goufier
gm.
waryi. 2.) K., pod Wilnem. Ob. Pamiętnik relig. 43 dz. 2.) K:, dwór, pow. „wiłkomierski,
dz.
44.
Korkuzów
w.),
(7
ka*,
Towiany
„werkows
a
„Kalwary
1858
r.
moralny, z:
Kałnelis, zaśc., pow. nowoalękgandrowski,
Emma Jeleńska w „Tyg. Illustr.* z r. 1901. gm.
Oknista.(9 w.).* ::
hi
;
gm.
ski,
Kalwele, trzy wsi, pow. wiłkomier
nowoaleksandrowski,
pow.
wś,
Onikszty
Kałneraupie,
gminie
dwie:w
i
w.)
(7
ynowo
Konstant
gm.'Oknista (3 w.).
a
(10i 18 w.).
Wielogm.
i,
kowieńsk
Kałnie, fol., pow. poniewieski, gm. Podbirże
_Kalwie 1.) wś, pow.
wa R
na (3 w.), 2) K. wś, pow. nowoaleksandrow- (13 w.).
rospow.
wś,
ski, gm. Taurogi (9 w.). 3.) K.,
Kałnoberże, pow. kowieński. Dawni własieński, gm. Szydłów (10 w.). 4.) K., dwie wsi, ściciele ks. Radziwiłłowie fundowali tu zbór kal|
pow. wiłkomierski, gm. Ołoty (4 w.) i Owanta wiński, który wkrótce zanikł.
(5 w.).
Kałnocie 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
Kalwińszczyzna, 0s., pow. sokólski; glina) gm. Abele (4 w.). 2.) K., wś, pow. poniewie|
Makowlany, 20 w. od Sokółki, 7 dz.
ski, gm. Czypiany (15. w.). 3.) K,, -Kołnócie,
ksannowoale
pow.
wsi,
Kalwiszki 1.) dwie
wś, pow. wiłkomierski, gm. Traszkuny (8 w.). |
drowski, gm. Dukszty (6 w.) i Sołoki (9 w.).
Mi
Mają tu Syrwidowie 21 dz. ;
2.) K., dwa zaśc., tamże, gm. Dryświaty (8. w.)
rowski,
eksand
nowoal
pow.
| "Kałnogole, wś,
|
i Smołwy (15 w.).
Jało1865
rokiem
Przed
:
w).
(16
del
gm.Pone
- Kałabarka, mylnie Kaładorka (t. IV, 717),
.
z
.
ieckich.
gmina|w
ki,
czehryńs
w$ skarb. nad Taśminą, pow.
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Kałnogrykszty, wś, pow. telszewski, gmina pierwotna pozostała przy eentrze, który otrzyKorciany (8 w.).
Kałnugały, dwór, pow. szawelski, gm. Szawlany (3 w.).
Kałoncze, wś, pow. szawelski, gm. Kirya-

mał prawo miejskie w r. 1418, lecz już w XVI
w. jest targowiskiem tylko. W r. 1563 siedzi
tu 2 rzeźn., 3 garncarzy, 2 przekupniów, 2 kraw-

ców, 4 szewców. Dziś ludność przechodzi 10
tysięcy, w tem do 900/ żydów.
Kałwan, dwór, pow. poniewieski, gm, Birże
Kałów, wś, pow. łęczycki. Na początku XVI

nów (8 w.).

w. jestto miasteczko szlacheckie, własność Ka- (17 w.).

łowskich h. Korab. Przy mieście jest i wieś
t. n. Kościół par. p. w. św. Mikołaja istniał już
w XV w. Dziesięciny ze wsi i łanów miejskich
dawano kolegiacie łęczyckiej, a plebanowi tylko
kolędę i meszne po 2 korce żyta z łanu. W sąsiedztwie K. leży wś Góra, dawna własność klasztoru sulejowskiego. W reg. pob. zr. 1576
nie podano K. w liczbie miast. Płaci tu Kałowski od 31/, łan., 2 zagr., 2 rzem. po 2 gr., z po-

Kałwele, al. Kalwele, dwie wsi, pow. nowoaleksandrowski, gm. Antuzów (14 w.).
Kałyczy, folw., pow. lucyński, Jupatowych,
225 dz.
Kamasze, wś, pow. sieradzki, w spisie z r.

1827 Kamaszew, są to zapewne: Komasze.
Kambaremie, dwór, pow. szawelski, gmina
Szawkiany (18 w.).
Kamborele, dobra, pow. rossieński, gm. Kołłowy młyna 12 gr., karczma pusta, wyszynk tyuiany (13 w.).
i wyrób wodki pusty. Prócz tego
w 2 działach, 1 zagr., pół młyna.

3 łany km.

Kałpinia, dwór, pow. poniewieski, gm. Podbirże (9 w.).
Kałpota, w spisie z r. 1886 Kalnita, dwór,
pow. poniewieski, gm. Poniewież (14 w.).
Kałtupiewka, wś włośc., pow. oszmiański,
gm. Polany, należała do dóbr skarbowych Dau-

Kambornia al. Kalbornia, wś w dawnej zie-

mi sanockiej. W r. 1515 należała do Kamieniec-

kich, dziedzieów Korczyny i Odrzykonia. Daje
pobór od 26 łan., dwu młynów, karezmy. Ob.
Kombornia (t. IV).
Kamczatka al. Nowosiołki, wś, pow. grodzieński, gm. Jeziory, 128 dz.
Kameduły al. Erem margrabski, w dokum.

Eremus Marchionalis, fol., pow. stopnieki, paraf.
Kałuciszki, wś, pow. nowoaleksandrowski, Szaniec. Wznies. 119.36 mt. n. p. m., wśród

kszyszki.

gm. Jużynty (8 w.).

Kałujnie, dwór, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Skopiszki (28 w.).
Kałusów, wś, pow. włodzimierski, gmina
Hrybowiea, 16 w. na płd.-zchd. od Wiodzimie-

wyniosłości gipsowych, pokrytych niegdyś pu-

szczą. Pod koniec XVII w, osiedli tu Kameduli
sprowadzeni z Bielan pod Krakowem przez Józefa margrabię Myszkowskiego, óstatniego z tej
rodziny ordynata pińezowskiego. Wzniósł on

rza, 55 dm., 405 mk., cerkiew. W r. 1545 Piotr Kamedułom klasztor i kościołek drewniany i tam

Kałusowski, miał ztąd opatrywać 2 horodnie kazał się pochować (+ 1727 r.). Fundacya ta
zamkowe. W r. 1570 należy do Gniewosza, przetrwała do r. 1849, w którym ostatni zakonIwana i Wasyla Kałusowskich, W r. 1577 [wan nik przeniesiony został na Bielany pod WarszaWoryski (trzyma
w zastawie) z3 dym., 8ogr., po wą. Jedyną pamiątką eremu pozostały złożone
2 gr., Piotr Kałusowski wnosi z 4 dym. dworz., w kościele szanieckim: ołtarz w kaplicy N.P.M.
5 ogr. po 2 gr., Wasili Kałusowski z 3 ogr. po oraz dwa dzwony z datami 1723 i 1724 r. Por.
M. R. Witan.
2 gr., Chwiedor Kałusowski od 3 dym. łan. i 8 Szaniec (t. XI).
ogr. ilwan Kałusowski z 3 dym. półdworz.i 5
Kamelin, dobra, pow. rohaczewski, od 1869
ogr. po Żgr. W r. 1588 płaci Iwanowa Wo- r. Szuleów, z Jurkowiezami, 1754 dz. (1228
ryska z 4 dym. i 4 ogr., Bohusz Łukowiecki z 4 dz. lasu).

dym., 3 ogr., oraz Iwan i Gniewosz Kałusowscy.

Kamer-Bor, folw., pow. sieński, Serdakow-

W XIX w. K. władał Franciszek Stecki, a obec- skich 366 dz.
nie syn jego.
Kamerezy (ob. t. IV, 43, Kiemerozy), dwa
Kałusz, r. 1515 Kalusza, miasto pow. w Ga- zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Dryświaty
licyi. W r. 1578 daje szosu fl. 6 gr. 12, pop L, (9 w.). Mają tu: Ejtminowiczowie 80 dz., Bur-

pług. 5, rozwożących sól 21, przekup. soli 2, dyńscy 14 dz., Siemaszkowie 14 dz. i Wróblerzem. 4. Czopowe za pół roku f, 22 gr. 25. wiezowie 20 dz.
Ob. „Pokłady soli potasowych w K. i przerabiaKamianecze, wś, pow. humański, gm. Talnie tychże* (Przegląd Techn., t. III, r. 1876).
Kałuszyn,r. 1476 Caluschyno, miasto, powiat nianka, st. poczt. Nowoarchangielsk (10 w.), 40
nowomiński. Była to rozległa okolica szlachec- w. od Humania, 790 dm., 3695 mk., cerkiew,
ka gęsto zaludniona przez drobną szlachtę. Sie- szkółka cerk., 7 młynów, 7 wiatraków.
dzą tu r. 1476: Olszowsey, Potocey, Milewscey,

Kamianka, rzeczka, pow. bieiski, gub. gro-

- Dobrożanowicze, Żebrowsey, Klukowsey, Chrćś- dzień., prawy dopł. Bugu. Bierze początek pod
ciecy, Sulkowscy. Siedziby ich przybrały od- wsińmi: Czartajew i Kułygi, płynie pod Siemiadzielne nazwy i utworzyły oddzielne wsi, Nazwa tycze, dążąc na zachód, uchodzi do Bugu przy
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Długa przeszło 7 w., obraca pięć tysa i dwu synów Lamberta, trzecią część nabył
drogą zamiany od kościoła sandomierskiego. ByKamianka 1.) ws nad Sobem i Kamianką. ło 8 łan. km., 2 zagr., folwark i winnica klaszpow. lipowiecki, gm. Iwańka, st. poczt. Lipowiee torna, Przy końcu opisu Długosz dodaje, że
(4 w.), 169 dm., 916 mk., cerkiew, szkółka ceer- część wsi (kilka działów) dał klasztorowi komes
kiewna. 2.) K., wś, pow. radomyski, gm. Malin, Marek h. Gryf, ks. Leszek Biały dodał 12 działst. poczt. Radomyśl (55 w.), 102 dm., 652 mk., ków, opat Marcin nadał pewien dział, a Bolecerkiew, szkółka cerk., 2 wiatraki, 736 dzies. sław Wstydliwy dwa działki podarował (L. B.,
Własność większa (przeszło 1200 dz.) nabyta III, 409, 410). Położenie tuż pod miastem i nad
r. 1881 przez Hryhoraszów, którzy rozprzedali Wisłą nadawało ziemi wielką wartość i ztąd to
młynów.

około 70 eząstek:

Skuratowskim, Czopowskim, rozdrobnienie na liczne działki.

Jędrzejowskim, Białoszyckim i in. 3.) K., mylnie Kamienna (t. III, 768), wś nad Kamianką,
pow. skwirski, gm., st. poczt. i dr. żel. Popielnia (3 w.), 25 w. od Skwiry, 114 dm., 834 mk.,
cerkiew, szkóła, 3 wiatraki. Należała do klucza
pawołockiego. 4.) K., ferma nad Rosią, powiat

W r. 1578 po-

dano w K. klasztornym 7 kol. na 1!/, łan,
i6
kom. ubogich. Zdaje sie, że został wcielony do
dóbr Mściów. W spisie z r. 1827 podano te
dobra jako w części duchowne, w części prywatne.

Kamień, w dok. Kamon, wś nad Wisłą, pow.

wasylkowski, gmina Ostrów, 70 w. od Wasyl- krakowski, par. Czernichów. W r. 1319 dziedzic

kowa, 10 dm., 87 mk. Należy do Białocerkiewszezyzny.
Kamianki, Kamianka, wś włośe. polska, powiat bielski gub. grodz., gm. Narojki, par. kat.

Kamice, wś, pow. wilejski, gm. Mańkowicze
(6 w.); miała 80 dusz rewiz,, należała do dóbr
Dołża.
Kamicze, wś, pow. słucki, gm. Cimkowicze,
par. praw. Sawicze, 41 dm., 256 mk., cerkiew

wsi Adam, syn Piotra, nadaje Hulmannowi, mieszczaninowi krakow., wójtowstwo w tej wsi dla
lokaczi jej na prawie średzkiem, Ma obejmować 50 łan. frankon, Osadniey po 20 latach
wolności płacić będą po fertonie czynszu i po 6
miar zboża z łanu (Kod. małop., I, 187 i 289).
Najstarsza część osady leżąca nad brzegami Wisły, miała kilku częściowych właścicieli. Pietrasz z K. z żoną sprzedają r. 1408 swój dział
w tej wsi, prepozytowi kościoła Bożego Ciała
w Krakowie (Kod, kat. krak., II, 331), Wedle
Długosza, Grzegorz prepozyt klasztoru kanoników Bożego Ciała, kupił tu części od współdziedziców wsi r. 1408 za 500 grz. groszy praskich.

filialna, młyn.

Resztę nabył tenże Grzegorz r. 1429 za 100

Ostrożany, 46 w. od Bielska, 230 dz.

Przed r.

1865 wchodziła w skład dóbr ostrożańskich.
Kamianki, wś, pow. hajsyński, gm. Teplik,
88 w. od Hajsyna, 90 dm., 857 mk.
ma tu 220 dz.

Kamieliszki,
(13 w.); miała 28
skarb. Kowieńska
Kamień 1.) w

Michnow

wś, pow. troeki, gm. Troki grz. i dwa fatra zajęcze. Dziesięcinę wartości
dusz rewiz., należała do dóbr do 10 grz. dawała wś kościołowi w CzernichoWaka.
wie (L. B., III, 143). Por. Brodła.
dok, Kamion, wś nad Wisła
Kamień, wś, pow. złotowski. Wspomniany
z praw. brzegu, naprzeciw Solca warszawskiego, w dok. z r. 1225 i 1233 jako punkt pograniczob. Kamion 1). 2.)K., r. 1520 Camyon, wś, ny kasztelanii nakielskiej (K. W., n. 116, 152
pow. kaliski. W r. 1271 odbywa się tu „eollo- i 156).
quium* duchowne, na którym areyb., gnieźn.
Kamień, wś, pow. bytomski. Paweł bisk.
wydaje ustawy dla kościoła polskiego (K. W., krakow. r. 1277 wsi: Orzech, Piekary, Odół, Bon. 445). Kościół par. p. w. św. Mikołaja wspom- browniki, Żychcice, Dąbrowka i Brzozowice naniany w pierwszej połowie XV w., istniał już leżące do par. w Bytomiu, odłącza
i wciela. do
wcześniej zapewne. 3.) K, wś, pow. słupecki. nowo założonej parafii w Kamieniu (Kod. mał.,
W dok. z r. 1232 czytamy: „usque od vallem li, str. XLV). Za Długosza posiadała kościół
que est inter Lapidem et Polieseo, cum lacu par. murowany, w dekanacie sławkowskim (L, B.,
adiacente* (K. W., n. 137). 4.) K, Duży, wś, II, 198).
pow. opoczyński. W dok. z r. 1234 wymienioKamień, w dok. Camin, miasto na Pomorzu
ny w liezbie wsi, z których dochody arcyk. Ful- (Pomeranii). Było ezas jakiś centrem kościelko nadał klasztorowi sulejowskiemu. W r. 1569 nym biskupstwa pomorskiego utworzonego okoistnieją: K. Episcopi, z którego biskup krakow- ło r. 1140 i mającego pierwotnie siedzibę w Woski płaci od 5 łan. i K. nobilium mający trzy linie, zależnego od metropolii w Gnieźnie.. Po
działy szlach. i w nich 53/, łan., 3 kom, 2 zagr. spustoszeniu Pomorza przez Duńczyków, biskup
5.) K. Mściowski, wś nad Wisła, pow. sandomier- pomorski Konrad, przeniósł się r. 1170 z Wolina
ski. W dok. z r. 1275 własność klasztoru wą- do Kamienia. W r. 1266 Gwido, legat papieski
choekiego. Za Długosza należał do par. św. potwierdza rozgraniczenie dyecezyi lubuskiej
Piotra w Sandomierzu.

Wedle Długosza, część i kamińskiej, dokonane przez arcybiskupa liwoń-

wsi dał klasztorowi Herber, kleryk, część druga skiego. W dok. zr. 1287 występują w Słupiu
kupił klasztor za 40 grzyw. od Piotra, syna soł- (Stolpe), Jan dziekan i Wisław kanon, kamiński.
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Na katedrze,biskupiej zasiadali przeważnie niem- ku potomków jego był K. do ostatnich czasów.
cy, z tych jeden Jan ks. saski (+ 1378), wyrobił Od córek Józefata Pakosza, Justyny Pakoszów-

sobie w Rzymie uwolnienie z zależności od me- ny i Teresy Szyrynowej, nabył marszałek Satropolii gnieźnieńskiej. W epoce reformacji, wieki. Cerkiew wzniósł r. 1653. ks. Michał
biskup Bartłomiej przyjął naukę Lutra
i ożenił Drucki Sokoliński, kanonik smoleński, sekr. J. K.
się r. 1549.

Następca jego Marcin Wejber, M. Odbudowali ją Kazimierz i Fran. z Hłasków
Pakoszowie. .Dzisiejsza, murowana, wzniesioną

wierny kościołowi, był ostatnim biskupem. Książęta pomorscy Barnim i Filip pozabierali dobra
kościelne w całej dyecezyi.i przywłaszczyli sobie tytuł biskupów kamieńskich. Ziemie: lębor-

ska i bytowska, które trzymali ei książęta jako
lenne od: Polski, zostały oddane władzy biskupów kujawskich r. 1637, którzy posiadając pod.
swym zarządem Pomorze wschodnie (gdańskie),
przybierali też tytuł pomorskich, a w dyecezyi
kujawskiej istniał archidyakonat pomorski. Bi-:
skupstwo kamińskie za swego istnienia dzieliło

została kosztem skarbu.

Gmina K. obejmuje 42

miejseowości, mających 545 dm, włościańskich

(163 innych), 3868 mk. włościan,uwłaszczonych
na 5584 dz.

<K. Porzecki, dobra, tamże, ob,

Porzeczę (t. VIII, 835). 9.) K., wś, pow. newelski, własność. Bohdanowiczów, 10.) IK. Wielki, dwór, pow. rzeżycki, własność Łoszakowych,

38 dz...
Kamień 1.) wś nad rzką Łysową, pow. nowogradwołyński, gm. Romanówka, st. pocztowa
się na archiidyakonaty: Kamin, Dymin, Uzna Cudnów (25 w.), 75 w. od msta "pow, 79 dm.,

ZO

(Usedom),.Szczecini Starogród.

Biskupi byli 1186 mk., cerkiew drewn., szkółka cerk. od r.
też kanclerzami uniwersytetu w, Gryfii. (Greif- 1860. Cerkiew filialna we wsi Kozarka Mała.
swald). «Ob. Wiesner W.: „Die: Grenzen des Własność Tereszczenki, „W r.'1584 mależy do
Bisthums Kammin* (Balt,: Stud. 1893). Zechlin: włości eudnowskiej, ks. Ostrogskich. W r. 1585
„Das Fuerstenthum, Kammin histor. topograph. wymieniona w liczbie wsi darowanych przez ks.
Konstantego Ostrogskiego, synowej ks. Zuzandargestellt* (Globus, 1891, t. 60).
"Kamień 1.) wś, pow, bielski gub. grodz., gm. nie, żonie Janusza, wwdy wołyńskiego. 2.) K,
Kleniki, 19 w. od Bielska, 332 dz. 2.) K. Kró- wś, pow. owrucki, gm.. Hłądkowieze, par. praw.
lewski, wś, dobra
i oś., pow. kobryński, gmina SNS

8 wiorst od Owrucza, 31 dm,
,
Wś ma 598 dz.; 439 mk.,
dobra należą w części, 450 dz., do spadkobierKamień Koszyrski, móke, pow. kowelski,
ców Kacpra Sułkowskiego, w drugiej, 379. dz., 46 w. od Kowla, 229 dm., 1838 mk. Gmina
do włościan wsi Kamień Królewski; osada, z 0s. obejmuje 24 miejscowości,. mających 1267 dm.
Horodec, 14 w. od Kobrynia.

Franopol i Wygoda ma 140 dz.; należy do kilku:
właścicieli. _Wś należała do wójtowstwa uholskiego, w ekonomii kobryńskiej. Podług rewizyi Sapiehy zr. 1563 we wsi było 58 włók

włoścć. (obok 1471 innych), 9353, mk. włościan,
uwłaszczonych na 17,800 dz.

W r. 1583 kn.

Hrehory Sanguszkowicz Koszerski wnosi z K. od

9 dym. ryn., z 8 ogr. ich, od 30 dom. ulicz., 8
Z włóki płacili po 83 gr.: Su- ich ogr., 30 chałup nędznych, 20 ról miejskich,
ma dochodu ze wsi wynosiła 85 kóp 14 grószy. 3 rzem., 2 kół waln., 4 popów. W r. 1589 zaś
3.) K. Szlachecki, wś, dobra
i os., tamże, 16 w. płaci 7. 24 gr. szosu, z ról miejskich 10 f.,
od Kobrynia. WŚ ma 45 dm., 590 mk., cerkiew, od zagrodn., ogrod., rzemieśl., popów, kół młyn.
gruntu podłego.

szkołę, 684 dz. włośc.i 77 cerk.; dobra mają
w części Czarnockich, (z-folw. Adelin) 250 dz.,
w części Bogusławskich 281 dz., w 'części Brzostowskich 91 dz., w części Petrowych 175 dz.
i w części Miekiewiczów 102 dz.; os. należąca
do kilku!właścicieli, „214 dz. Par. praw., dek.
(błagoczynia) antopolskiego, ma 2384: dusź.

12 f. 5 gr., czopowego per arendam 50 fl.
Kamieńce 1.) wś, pow. dzisieński, gm. Leon-

pol (5 w.); miała 8 dusz rewiz. Na polach wsi
wały ziemne, otoczone rowem. 2.) K., wś, pow.
oszmiański, gm. Krewo (3 w.); miała 7 dusz

rewiz. 3.).K „wś, pow, dryzieński, należała do
dóbr Sarya. |
Kamieńciszki, zaśc., M. trocki, gm. i do4,) K. Szlachecki,
os., tamże, gm. Zalesie, 27 dz.
5.) K. Bity, wś, pow. sokólski, gm. Romanowka, bra skarb. Merecz (4wi).
Kamieńczany, wś, Pow. grodzieński, gmina
222 dz. «6.) KK, dwór, pow. nowoaleksandrowski, gm. Słobódka (5 w.). 7.) K. Biały, dobra, Łunna, 36 w. od Grodna; 258 dz.
Kamieńczyce 1.) wś, powiat miechowski,
pow. klimowieki, od r. 1875 Sudziłowskich, 115
dz, i Szenszynych 530: dz. 8.) K', mstko i do- Wspom. w dok, z r. 1369. Siedzą tu częściowi
bra, .pows lepelski, gm. Kamień, 17 w. od Lepla, dziedziee. 2.) K., w dokum. Camienci, Kamnicia,
cerkiew, «kaplica katol.. synagoga, szkoła, za- wś, pow. pińczowski. Nadana klasztorowi jęrząd gm.,0st. poezt., młyn wodny... Należały do drzejowskiemu, przez Jana arcyb. gnieźn. przed

ks. Druekich Sokolińskich. Od Michała Sokolińskiego nabywają Wieliezkowie, z których
Aleks. Ignacy, sędzia grodz.; starodubowski,
sprzedaję w r. 1711 ze wsiami: i Qlboki i Urodą,
Janówi Pakoszowi, stólnikowi: półoekiemu. Wrę-

r. 1176.

W dok, z r. 1254 wyliczającym po-

siądłości . klasztoru zwierzynieckiego podano:
„Kamnicia cum Thaberna, ..Molendino et Pratis*

(Kod, kat. krak., I, 53), Wspom. w dok. z roku
1337 (Kod. kat. krak.,qk, 208). - Według Długo-

em
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sza była własnością klasztoru zwierzynieckiego, 1 młynem. Łan na kościół, łan na pastwisko.
miała 15 łan. km., karczmę, 2 zagr., młyn ze Ogółem 60 łan. frankoń. W r. 1353 krół nadaje
stawem, folwark klasztorny. Dziesięcinę, war- tę wś jednemu z zasłużonych rycerzy (Kod.
tości do 15 grz. pobierała prebenda Bosutowska mał., III, 60, 88) W r. 1536, włość klasztoru
w Krakowie (L. B., III, 60).
tynieckiego, ma 14 kmieci, 1 zagr., wójtowstwo,

Kamieńczyk, w dok. z r. 1436 Camycnyecz, karczmę (2 grz. czynszu), młyn, 2.) K., wś przy
mstko, pow. radzymiński (poprzednio węgrow- ujściu rz. t. n. do Dunajea. Na jej obszarze
ski). Podany w liczbie miast w dok. ks. Bole- powstał Nowy Sącz za przywilejem króla Wacłasława z roku 1436 (Kod. maz., 186). W roku wa r. 1292. Nazwa pierwotna jeszcze się jakiś
1578 płaci pobór od 23 łan. Przy mieście 4 czas utrzymuje w dokumentach. 3.) K , w dok.
młynarzy. Szosu daje 20 f. Dwie banie gorzał- IKamenecia, wś, pow. limanowski. W r. 1313
czane, dwu szynkarzy, ezopowe po 10 gr. 12 posiada kościół par., plebanem jest Michał, kaden. za cztery ćwierci, ogółem od 300 warów nonik św. Michała w Krakowie (Kod. mał., II,

106 fl. 25 gr. Z rzemieślników było: 6 rzeź- str. 226).
ników, 11 piekarzy, 3 szeweów, 2 garncarzy,
Kamienicina, wś włośc., pow. wilejski, gm.
2 kraweów, 2 kuśnierzy, 2 cieśli, 7 komorników, Horodek (10 w.); miała 13 dusz rewiz.
6 przekupniów (Paw. Maz. 412). Obecnie K.
Kamienie, wś nad Hujwą, pow. berdyczow=
włączony został z całą gminą do pow. radzyski, gm. Białopol, st. poczt. Berdyczów (25 w.),

mińskiego, gdy poprzednio należał do węgrow- 66 dm., 414 mk., cerkiew,
szkółka eerk , młyn.
skiego. Stary kościół drewniany spłonął r. 1891,
Kamieniec al. Kamionka, kol., pow. kolski,
nowy murowany, rozpoczęty r. 1896, ukończopar. Bierzwienua. Według lustracyi starostwa
no r. 1900.
przedeekiego
z r. 1661 — „wś Kamieniec zasiaKamienica 1.) ZBiskupska, wś nad urocz.
Kamionka, pow. brzeski gub grodz., gm. Ka- dła na włókach 18, teraz grunta wszystkie
mienica Żyrowieka, 14 w. od Brześcia, 26 dm., chrustami porosły. Wójtowstwo ma włók 2,
230 mk., cerkiew, 635 dz. włośc. i 66 cerkiew. po spaleniu szwedzkiem pusto leży*. M. R. Wit.
Kamieniec 1 ) wś, pow. horeeki, gm. Lubi2.) K Zyrowicka, wś i dobra nad rzką Zahorzą,

tamże, 13 w. od Brześcia.

Wś ma 16 dm., 171

nicze (6 w.).

2.) K., wś, pow. sieński, gmina

mk., cerkiew, szkołę, 302 dz. włośc., 58 kośc. Zameczek, 10 dm., 66 mk, 3.) K Wielki, wś,
i 15 prywat.; dobra, zwane też Krasny Dwór, pow. sieński, gm, Lisiczyn (6 w.), 35 dm, 138

własność Tokarskich, 1288 dz. (460 lasu). Par. mk. 4.) K., dobra, pow. siebieski, gm. Kamiepraw., dek. (błagoczynia) brzeskiego, 1563 wier- niee, gorzelnia, wiatrak, deptak. Gmina obej-

nych. mina obejmuje 44 miejscowości, 293 muje 116 miejscowości, 1014 dm. włośc, (38 indm. włośc. (obok 35 innych), 4085 mk. włościan, nych), 7653 mk. włościan, uwłaszezonych na
uwłaszczonych na 7345 dz. Nadto w gm. jest 9684 dz. Zarząd gminny we wsi Załosiemie.

177 dz. ziemi eerk. i kośc. i 6815 dz. większej
Kamieniec Litewski, mstko i dobra, pow.
posiadłości. 8.) K., folw. dóbr Kabaki, powiat brzeski gub. grodz., 35 w. od Brześcia. Mstko

prużański.

4.) K, okolica, tamże, gm. Michaj- ma 1600 mk., 447 dz. włośc., 71 cerk., 33 ko-

łowska, 208 dz.

5.) K, urocz. przy wsi Kup-

we wsi Podłuże.

W r. 1545 Gniewosza Jeło-

ścieln. i 24 dz. prywat.; dobra, własność Sztar-

lik, pow. sokólski, 22 dz. 6.) K., wś, pow. woł- ków, z folw.: Wnuczki, Paszuki i Perkowicze
kowyski, gm. Izabelin, 15 w. od Wołkowyska, 4699 dz. Par. praw., dek, (błagoczynia) kamienieckiego, 4430) dusz, 1 cerkiew paraf., 2 filial420 dz.
Kamienica, wś nad Ikwą, pow. dubieński, ne, l kaplica. Dekanat obejmuje 15 par. praw.
gm. Werba, st. poczt. i dr. żel. Dubno (6 w.), W skład gminy wchodzi 45 miejscowości, 707
17 dm., 461 mk., cerkiew drewn. fundacyi Ja- dm., włośc. (obok 368 innych), 6306 mk, włołowiekiego, uposażona ziemią przez Czarneckie- ścian, uwłaszezonych na 13.174 dzies. Nadto
go. Do par. praw. należą wsi: Turkowicze, Klu- w gminie jest 221 dz. ziemi eerk, i kość. i 8231
ki, Zahoree Wielkie i Nikitycze. Cerkiew fil. większej posiadłości.

Kamieniec Podolski, miasto.

Ob. Rolle.

wiekiego, który opatrywał horodnię zamku krze- Materyały do historyi miasta (Tygod. Illustr.,
mienieckiego. W r. 1570 i 1583 należy do n. 378, r. 1866). Siecińskij E. J.: „Gorod K,

Antoniego Jałowiekiego. W r. 1607 Aleksan- Podolsk.* (Kijów, 1895 str. VIII i 247). K. Pudry z Czartoryskich Jełowickiej, O 4 w. od wsi łaski: „Stare osady w ziemi kamienieekiej i dzieprzyst. dr, żel. t. n.
dziezące na nich rody podolskiej szlachty histo
Kamienica 1.) wś, pow. pilzneński. W r. rycznej* (Przew. nauk.i liter., 1902 r. styczeń),
1345 Kazimierz król, nadaje Mikołajowi KerstaKamieniec, wś, pow. krośnieński. Wedle

nowi łas nad rz, Kamienica, dla osadzenia wsi aktu z r.
1397 Kle
zMoskorz
men
owa,
s podkane--

t. n. na prawie magdeburskiem.

Po 16 latach lerzy król., erygował tu na zamku swym prebenwolności osadnicy dawać będą po fertonie czyn- dę, której biskup krak.
Piotr, nadaje dziesięciny
szu. Sołtys otrzymuje dwa łany z karczmą swe ze wsi: Bratkówka i Wójkówka, w zamian
Słownik Geograficzny.
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za dom w Krakowie, przy kościele św. Piotra na i prepozytem.

W r. 1238 biskup Tomasz, osadził tu, w miejsce kanoników św. Augustyna,
ulicy Grodzkiej (Kod. kat. krak., II, 211).
Kamieniec 1.) r. 1145 Camon, wś, pow. mo- cystersów z Henrychowa. Wynikły ztąd spór
gilnieki, W akcie potwierdzenia uposażeń kla- został przy udziale legata papieskiego zakończosztoru w Trzemesznie zr. 1145 powiedziano: ny układem w r. 1240.
„Camon locus totus cum duabus villis superia- zrzekł się swych praw,

centibus*,

Klasztor wrocławski
za wynagrodzeniem,

W potwierdzeniu z r. 1368 wś na- a cystersi zajęli klasztori zostawali tu aż do

zwana „Camenecz* (K. W., n. 11, 15, 1589 sekularyzacyi w r. 1810. Prepozyt tutejszy
i1920). Akt zr. 1392 odróżnia jezioro: „Ca- otrzymuje r. 1224 od papieża Honoryusza zlecemon* i położone nad niem wsi: Rękawczyn, Ro- nie, załatwienia sporu między kapitułą gnieźn.

bakowo, Kamieniec i Kamień (Kamionek). Za- a klasztorem w Trzemesznie (K. W., n. 115).
Kamieniste 1.) Kamienista (ob. t. V, 767),
pewne klasztor założył tu w XIII w., parafię
z kościołem p. w. Narodz. N. P. M. Przez jakiś urocz. przy wsi Barbarycze, pow. grodzieński.
czas zarządzali parafią świeccy kapłani. Do ko- 2.) K., urocz., tamże, przy wsi Stryjówka. 8.) K.,
$cioła należała łąka na wyspie zw. Grodzisko, urocz,, tamże, przy wsi Sobolany.
Kamieniszki, zaśc., pow. święciański, gmina
leżącej śród jeziora. W r. 1520 ubogą parafią
Michajłowska
(13 w.)
r.
Szwedzi
zarządza zakonnik z Trzemeszna.
Kamienki, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
1655 zrabowali srebra kościelne i zamordowali
Kamienna 1.) w dok, Camyona, wś, pow. kaplebana. Obecny kościół drewniany pochodzi
liski.
Wś królewska dana r. 1393 Arnoldowi
WŚ,
Kameneczewo,
1271
r.
z r. 1723. 2.)K.,
pow. gnieźnieński, Bolesław ks. polski, sprze- z Wałdowa. Ob. Opalenica, Co do losów kodaje r. 1271 za 60 grz. wś K., swoim dworza ścioła ob. Zwanowice. W reg. pob. z r. 1579
nom (ministeriales) Jakóbowi, Albertowi i An- wś K. podana w par. Iwanowice. 2.) K., w dok.
drzejowi, synowi Miłosza (K. W., n. 448). Roku Camina major, wś nad rzką t. n., pow. konecki.

1371 Sędziwoj podkom. pozn., zamienia wś swą
K. z klasztorem łekneńskim na Pińsk. Zapewne
odnosiło się to do jednej części wsi, bo r. 1372
przysądza sąd tę wś Jakóbowi i braciom jego,
słagom królewskim, przeciw uroszezeniom Sędziwoja z Wojnowa (K. W., n. 1653, 1667).
3.) K., r. 1222 Camencz, wś, pow. wągrowiecki.
Wedle dok. z r. 1222 daje dziesięciny klasztorowi w Łeknie. Jest własnością arcybiskupów.
Dawała pierwotnie dziesięciny kościołowi w Żoni (K. W., n. 590, 239, 505). 4.) K. al. Kamieniećc, wś, pow. szmigielski, ma 503 ha (231
roli, 35 łąk), 28 dm., 270 mk, (7 ewang.). Większa własność ma 290 ha (210 roli, 30 łąk, 18
lasu), 7 dm., 120 mk. kat. Kościół par. p. w.

Tu prawdopodobnie założony został w XII w.
klasztor cystersów, przeniesiony następnie do

Wąchocka.

Ob. Fudakowski Z.:

„O produkeyi

żelaza w b. skarbowych zakładach w dolinie rz.
Kamionnej* (Ekonomista r. 1872).

Kamienna, wś i dobra nad rz. Bobrą, pow.
sokólski, gm. Kamienna, 38 w. od Sokółki.

Wś

ma 72 dm., 561 mk,, 962 dz. włośe.; dobra, Malarczyków 303 dz. (mina obejmuje 43 miejscowości, 831 dm, włośc. (obok 258 innych),
6261 mk. włościan, uwłaszczonych na 9615 dz.
Nadto w gm. jest 177 dz. żiemi eerk. i 1041
dz. większej posiadłości., Zarząd gminny we wsi
Krasny Stok.

Kamienna Góra, wś, pow. rówieński, gm.

$w. Wawrzyńca, wspomniany już w Lib. Ben. Kustyń, par. praw. Aleksandrya (10 w.), 30 w.
z r. 1510. Nowy z drzewa wzniół r. 1685 dzie- od Równego, 58 dm., 398 mk.
dzie Demetry Reuth, a r. 1780 Rogaliński. KsięKamienna Górka 1.) kol., pow. nowogradgi sięgają r. 1614. Parafia należy do dekanatu wołyński, gm. Serby, 5 dm., 50 mk. 2)K,

grodziskiego.

wś, pow. owrucki, gm. Łuhiny, 11 dm., 89 mk,
Kamieniec, niem. Kamenz, wś, pow. ząbkoKamienne, wś i fol. nad Słuczą, pow. rówieńBrzetysław ks. „czeski, w swej wypra-

wieki.

-

wie na Szląsk, zburzył gród Bardun (Warta?)
iw pobliżu niego nad Nissą wzniósł kamienny
gród, nazwany ztąd Kamieniec (r. 1194—96).
Przy grodzie na skale zbudował kaplicę p. w.
św. Prokopa, podobno na miejscu zburzonego

ski, gm. Wyry (12 w.), st. poczt. i dr. żel. Dąbrowiea (29 w.), 110 w. od Równego. Wś ma
100 dm., 802 mk., cerkiew drewnianą z r. 1722,

uposażoną ziemią przez dziedzica ks. Antoniego
Czetwertyńskiego r. 1790; szkoła ludowa od r.
1879, młyn i wiatrak. Do par. praw. należą
dawniejszego kościoła. W r. 1207 ks. Henryk
wsi:
Wyry i Aleksiejewa. W całej par. 134
Brodaty, przy udziale biskupa Laurentiusa za- dm., 1063 mk. praw., 13 katol., 20 żydów. Fol.
którego sprowadził

kłada w zamku klasztor, do

własność Strawińskich, 5 dm., 28 mk.

Wś po-

z Wrocławia Augustynów, pod zwierzchnictwem dana w opisie zamku owruekiego z r. 1545 jako
Wineentego z Pogorzeli. W latach 1216 i 1230

własność Babińskiego.
otrzymał klasztor uposażenie złożone z kilku wsi

(Pątnów, Izbica (część Kamieńca?), Rogów i Gro-

Kamienne Ławy, wś i dwa fol., pow. mo-

_chowiea) i 150 łan. ziemi z lasami, wodami, mły- hylewski, gm. Szkłow (12 w.), 18 dm., 133 mk.
nami. Przy klasztorze powstał kościół z parafią Jeden fol. Kołusowskich, ma 181 dz. (100 lasu),
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drugi, od 1881 r. własność Kryczyńskich, 362

Kamieńszczyzna 1.) wś, pow. słonimski,
gm. Luszniewo, 118 dz. 2.) K., wś, pow. sieńKamienny, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina ski, gm. Zameczek, 11 dm., 84 mk.
Owanta (3 w.).
Kamienucha, wś, pow. łucki, gm. MiedwieKamienny Brod, fol. i uroez. w dobrach że, 66 w. od Łucka, 56 dm., 411 mk., cerkiew,

dz. (240 lasu).

Hieronimowo, pow. białostoeki.

Kamienny Bród 1.) wś, pow. nowogradwo-

wiatrak, gorzelnia.

Własność Terajewiezów.

Kamilewo, fol., pow. słonimski, 24 w. od

łyński, gm. Rohaezów, par. prawosł, Uzernica Słonima, Miłaczewskich 89 dz.
(14 w.), 25 w. od mta pow., 141 dm., 1233 mk.,
Kamilówka, Kamiolówka, kol., pow. włodzifabryka fajansu. 2.) K., wś nad Trościanicą, mierski, gm, Werba, 9 dm., 64 mk.
pow. żytomierski, gm, Cbwasowa, par. praw.
Kaminka, wś, pow. włodzimierski, gmina

Toporyszcze (8 w.), 40 w. od Żytomierza, 140

Pulmo,

115 wiorst od Włodzimierza,

30 dm,,

dm., 929 mk., cerkiew filialna drewniana z roku 260 mk.
1787. W roku 1545i 1625 należy do włości
Kamińszczyzna, wś, pow. sieński, gm. Łutoporzyskiej Olizarów.
koml, 8 dm., 27 mk., garbarnia.
Kamienny-£Łoh, pow. wileński, gm. Szumsk.
Kamion 1.) al. Kamień, wś nad Wisłą z pr.
Od Hryniewskich drogą wiana przeszły do Ka- brzegu, pow. warszawski. Obecnie nie istnieje,
mieńskich, dziś w inne ręce. Mają 694 dz, zie- gdyż części jej weszły zapewne
w skład przymi dworskiej.
ległej Pragi i okolicznych osad, Śladem jej jest

Kamienny Majdan, wś, pow. nowogradwołyński, gm. Rohaczów, par. prawosł. Czernica
(6 w.), 23 w. od mta pow., 54 dm., 254 mk.
kamienohorka, wś nad Sobem i Soroką,
pow. lipowiecki, gm. i st. poczt. Daszów (6 w.),
44 w. od Lipowca, 68 dm, 763 mk., szkółka,
cukrownia, młyn wodny. W r. 1629 ks. Fedor
Czetwertyński wnosi ze słobody K. od 154 dym.

Kamionek, miejscowość pod Pragą, mieszcząca
dawny ementarz dla tego przedmieścia.
Położony prawie naprzeciw Solca "warszawskiego,
stanowił z nim K. parę przeciwległych targo-

wisk, w epoce przed powstaniem Warszawy.
Nadany biskupom płockim zapewne już w XIII
wieku, został zabrany przez ks. Trojdena, azwrócony przez jego synów. Biskup płocki Klemens

Przedtem należała do Kopijowskich.
Kamienopol, roku 1565 Kamiennopolye, wś,
pow. lwowski. Pierwotnie wś królewska w starostwie lwowskiem, nadana przed r. 1565 wraz
z Dworcami al. Satkami i Podborcami, paru

poświadcza r. 1547 zwrot wsi „Kamono prope
Wislam nee non Thargowe prope Kamone sitam*
należących od czasów niepamiętnych do biskupów płockich (Kod. maz. 58, 59). Biskupi w czę-

dowej w K. pod Lwowem* (Kosmos, t. X).

reg. z r. 1570 wsi kapituły płockiej: Grochowo,

ści zw. Kamionek, zbudowali kościół i utworzyli
Leszniowskiemu, ale pan Hynek na sejmie war- prebendę stanowiącą uposażenie kanonika pułszawskim udowodnił, iż ma starą sumę i doży- tuskiego. Kościół stał podobno tam gdzie obec- wocie na Dworcach i sejm przyznał mu tę wieś. nie istnieje cmentarz. Na polach wsi odbywała
Łomnieki A. M.: „Głazy narzutowe z epoki lu- się r. 1573 elekcya Henryka Walezego. Według
Kamienowata, wś, pow. bałcki, par. katol. Kawęczyno, Goeław i Kamion leżały w archidyaKrzywe jeziora (nie Sawrań), 287 dm., 1690 konacie pułtuskim. W r. 1580 we wsi Kamion
mk., cerkiew, szkoła, 3 młyny.
stoi kościół parafialny, Dzierżawca daje od 10

Kamienowatka 1.) wś, pow. czehryński, łan. 10 f. poboru, od 2 łan. wójtow. 2 fl., od 2
gm. Ositniażka, st. poczt. Złotopol (12 w.), 78 zagr. 8 gr. i od młyna na Wiśle 12 gr. (Paw.
w. od Czehrynia, 88 dm, 434 mk., 2 wiatraki. Maz., 250). 2.) K.al. Kamień, wś nad Wisłą
2.) K., wś nad rucz.: Honczarka, Harbuzinka przy ujściu Bzury, pow. sochaczewski. Na obi Tatarka, pow. zwinogródzki, gm. Stecówka, szarze wsi znajduje się wielkich rozmiarów głaz
st. poezt. Kalihorka Mokra (11 w.), 25 w. od narzutowy, który obecnie został użyty jako podZwinogródki, z fermą 91 dm., 494 mk., cerkiew, stawa, na której ustawioną figurę świętego. We-

dle tradycyi na głazie tym była odciśnięta stopa
Kamienówka, dwór, pow. wiłkomierski, gm. M. Boskiej. Zapewne głaz ten nadał nazwę osaUszpol (6 w.).
dzie, która obejmowała pierwotnie obadwa przeKamieńsko, mstko, pow. piotrkowski, Sta- eiwległe brzegi Wisły i należała do par. w Wy-

szkółka cerk,, 4 wiatraki,

nisław pleban w K. występuje r. 1369 jako pro- szogrodzie. Znaczenie osady polegało na istkurator areyb. gnieźn. Jarosława, w sprawie nieniu tu przeprawy przez Wisłę i związanych

rozgraniczenia wsi kościelnej Parzno od Mikorzye (K. W., n. 1620). W r. 1552 miasto płaci
szosu fl. 4 gr. 24, a w r. 1563 fi. 9 gr. 18 (Radomsk daje wtedy fl. 128). Kościół tutejszy

z tem targowiskach.

Zapewne o tym brodzie

i przeprawie mówi akt dla klasztoru w Mogilnie

nadający mu: „transitus omnes per Vislam de
Camen usque ad mare* (K. W., n. 3). Nadanie

obeenie z gruntu przebudowany i na nowo wła- klasztorowi dochodów z grodów: Zakroczymia,
ściwie wznoszony w znacznie większych roz- Czerwińska, osad nad Narwią
i innych mazowiec-

miarach,

kich, potwierdza prawdopodobieństwo powyższe-
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_ go przypuszczenia. W dok. z r. 1879 wymie- 46 w. od Grodna. Mstko ma 270 mk,, 239 dz.
niona jako wś książęca (Kod. maz., 92). Z roz- dz. włośe. i 33 kośe.; dobra, Uruskich, z pust.
'wojem Wyszogrodu i Zakroczymia stracił zna- Kłoczki i Sewerynów 2174 dz. (1407 lasu).
czenie ten bród; część z praw. brzegu ciążąca Gmina obejmuje 53 miejscowości, 287 dm. włodo Wyszogrodu znikła i zatraciła swą nazwę, ściańskich (obok 80 innych), 3530 włościan,
część zaś z lewego brzegu uzyskała zapewne uwłaszczonych na 5137 dz. Nadto w gminie
w XVII w., oddzielną parafię i kościół. Jeszcze jest 71 dz. ziemi cerk. i kośe. i 73038 większej
reg. pob. z r. 1576 podają wś tę jako królewską własności. 5) K., w dok. Kamień, Kamiene,
w par. Wyszogród, miała wtedy 20 łan., 40 za- wś, pow. kobryński, gm. Koziszcze, 15 w. od
grodn., 30 rybaków, 2 łany wójt. W pierwszej Kobrynia, z urocz. Poddubie i Wyderka 1162 dz.
połowie XIX w., istniał tu rządowy magazyn Wś należała do ekonomii kobryńskiej. Podług
soli. Wś wchodziła w skład dóbr rządowych rewizyi Sapiehy r. 1568 we wsi było 8 włók
Kampinos. 3.)K., wś nad Wartą, pow. wie- gruntu podłego. Z włóki płacili po 83 gr. Nadluński. Była zdawna własnością królewska to z naddatkow i z zaścianka danego na wygon,
(w połowie) i arcyb. gnieźn. Na części królew- zobowiązani byli dawać do zamku kobryńskiego
skiej istniało targowisko nadrzeczne (a z drugie- z każdej włóki po 4 wozy drew, co czyni 32
go brzegu Toporów targowisko arcybiskupie), wozy. 6.) K., fol., pow. słonimski, gm. Czemektóre otrzymało prawo miejskie. Istniał też ko- ry, Klimowiczów 127 dz. 7.) K., os. przy wsi
ściołek drewniany, później filia kościoła w Mie- Grabowo, pow. słonimski, 8.) K, Nowai Stara,
rzycach, zniesiony przed r. 1765. W reg. pob. dwie wsi nad rzką Kamionka, pow. sokólski.
zr. 1552 podana oddzielna parafia Kamion, do K. Nowa ma 374, K. Stara 1835 dz., 116 dm,,
której należało miasto K. i wś arcyb. Załęcze 803 mk. Gmina obejmuje 63 miejscowości,
Małe. Miasto dawało szos i płaciło od młyna 1185 dm. włośc. (obok 102 innych), 6950-mk.
o 2 kołach. R. 1563 płaciło szosu fl. 4 gr. 24 włościan, uwłaszczonych na 9326 dz. Nadto
iod 4 rzem. Osada uboga nie mogła się rozwi- w gm, jest 131 dz. kośe. i 3061 większej posianąć i utraciła cechy miasteczka i urządzenia dłości. Zarząd gminny we wsi Janowszczyzna.
9.) K., wś, tamże, gm. Kruhlany, 53 dm,, 520
miejskie. Por. Zoporów (t. XII).
Kamion, r. 1145 Zącus Camon, jezioro pod mk., 1060 dz. włośc. Podług reg. pomiarowewsią Kamieniec, w pow. mogilnickim. Ob. Ka- go r. 1561 wś należała do ekonomii grodzieńskiej, wójtowstwa kamiańskiego. We wsi było
mieniec.
Kamionacz, r. 1520 Camyonacz major et mi- 64 włók gruntu podłego, z tego 2 włóki wolne
nor, wś nad rz. Wartą, pow. sieradzki, Wieś od czynszu na wójta. Poddani z każdej włóki
szlachecka, miała już w połowie XV w. kościół winni wnosić po 1 kopie 23 gr. 10.) K, dwie
par. p. w. św. Marcina. Patronat należał do wsi, pow. nowoaleksandrowski, gm. Słobódka
dziedzieów K.i przyległych Grądów. Obeeny (4110 w.). 11.) K, zaśe., tamże, gm. Smołwy
(3 w.). 12.) K. al. Vadołież, zaśc., tamże, gm.
kościół drewniany wzniesiony r. 1845.
Kamionek, w dok. Camona, wś, pow. mogil- Antuzów (7 w.). 13.) K., wś, pow. poniewieski,
gm. Rozalin (3 w.). 14.) k., zaśe., pów. ronieki, ob. Kamieniec.
Kamionka 1.)r. 1357 Camona, wś, pow. sieński, gm. Erźwiłek (8 w.). 15.)K., folw.,

wieluński. Wedle dok, z r. 1357 należy do tamże, gm. Szydłów (12 w.). 16.) K, powiat
'arcyb. gnieźn. Wedle reg. pob. z r. 1553 wieś borysowski, inna nazwa fol. Zaolchowie (ob. tom
zamieniona na folw., który stał wtedy pustką. XIV). 17.) K., trzy wsi, pow. czauski, gmina
2.)K., wś, pow. biłgorajski. Wchodziła w r. Czausy. 24 dm, 152 mk.; gm. Hładkowa, 34
1589 w skład ststwa krzeszowskiego, miała 35 dm., 152 mk,; gm. Rasna, 52 dm., 429 mk.

zagr. z rolą, karczmę, 2 kom. ubog., 1 rzem. 18.) K., wś, pow. czerykowski, gm. Łobanówka,
Graniczy z Krzeszowem. Nadana wraz ze sta- 15 dm., 95 mk. 19.) K. Stara, wś, pow. czerykowski, gmina Starynka, 46 dm., 386 mk.
rostwem Janowi Zamojskiemu.
Kamionka 1.) rzka, pow. horodecki, pr. do- 20.) IK., dobra, pow. horecki, od r. 1876 Morenpływ Oboli (pr. dopł. Dźwiny). Bierze początek ców, 1017 dz. (807 lasu), 21.)K., wś i dobra,
w pobliżu fviw. Pypły, płynie na połud.-zachód pow. orszański, gm. Wysokie, 6 dm., 36 mk.
i ubiegłszy 5 w. uchodzi pod wsią Nowki. 2.) K., Dobra, bar, Ungern-Sternberga, 1164 dz. (280
rzka, w pow. bielskim gub. smoleńskiej, pr. do- lasu), młyn, folusz, krupiarnia, 22.) K., wś,
pow. rohaczewski, gm. Korma (10 w.), 39 dm.,
plyw Welesy (lew. dopł. Dźwiny).
Kamionka 1.) w spisie Komiańka, wś, pow. 233 mk. 28.) K. Malińska, wś, pow. rohaczewbiałostocki, gm. Obrębniki, 37 w. od Białegosto- ski, gm. Pokot (10 w.), 46 dm., 97 mk. 24.) K.
ku, 611 dz. 2.) K, Kamianka, wś i fol., tam- Ryskowska i Strzałkowska, dwie wsi, tamże, gm.
że, gm. Zabłudów, 12 w. od Białegostoku. Wś Horodziee. Piórwsza ma 36 dm., 258 mk., druma 5830 dz.; tolw. należy do dóbr Górki Solniki. ga 31 dm., 203 mk. 25.) K., zaśc., pow, sień8.) K., wś, pow. grodzieński, gm. Brzostowiea ski, gm. Moszkowo. 26.) K., fol., pow. oszmiańMała, 294 dz. 4) K., mstko i dobra, tamże, ski, gm. Polany. Własność niegdyś Kołbów-
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Sieleckich, w r. 1748 nabyta od Karola i Stefana 60 mk. 17.) K., wś nad rzka t. n., pow. żytoBoryczewskich, przez Józefa Zawadzkiego, ho- mierski, gm. Czerniachów, par. praw. Zoroków
rodniczego słonimskiego, W r. 1808 sprzedał ją (5 w.), 10 w. od Żytomierza, 25 dm., 180 mk.,

Jan Zawadzki, Ignacemu Wańkowiezowi. Około cerkiew filialna drewniana. WŚ wspom. w akcie
r. 1865 do Łokuciejewskich i Leszczyńskich. z r. 1609.
Kamionka, rzka, ob. Bzałka.
27.) K., wś, tamże, gm. Holszany, miała 17 dusz
Kamionka 1.) Wielka, wś nad rzką Kamionrewiz., w części należącej do dóbr Holszany i 6
dusz w części dóbr skarb. Oszmiana. Niegdyś ką Czarną, pow. grzybowski. W r. 1336 Janależała do fol. Anielin. 28.) K., pow. dryzień- dwiga królowa polska, pani sądecka, nadaje Miski. Gmina obejmuje 55 miejscowości, 178 dm. kołajowi, wójtowi sądeckiemu las nad rzką Kawłośc. (121 innych), 3648 mk. włościan, uwła- mionką Czarną, do osadzenia wsi na prawie nieszezonych na 4008 dz.

Zarząd gm. w osadzie mieckiem. Wójt otrzymuje 6 łan, z karezmami,
młynami. Dwa łany wyznaczono na kościół,

Peremirka. 29.) K., fol., pow. dźwiński, Tarwidów 25 dz. 30.) K., dobra, pow. lepelski,
Porochońki i Korałeńki, 75 dzies. i Maryanny
Orzeszkowskiej, 64 dz.

Kamionka 1.) mstko nad Tuśminą, powiat

2 na pastwisko.

Osadnicy dostają 20 lat wol-

ności (Kod. mał., I, 241). Kustosz sądecki miał

tu 8 łanów km., płacących mu po grzywnie rocznie i prawo patronatu. Kościół par. drewn., p. w.

czehryński, 45 w. od Czehrynia, 939 dm., 8473 św. Bartłomieja. Dziesięcinę pobierał biskup
mk., 2 cerkwie, 2 szkółki cerk., szkoła ludowa, krakow. (Dług. L. B., I, 552). W r. 1581 płaci
st. poczt., cukrownia, cegielnia, gorzelnia, 42 tu kustosz sądecki od 14 łan. km., 1 sołt., 1 za-

wiatraki.

03 w. od mstka st. dr. żel. chwa- grodn., 2 kom., 1 rzem

Był też dział królew-

stowskiej t. n. Gmina obejmuje 9 miejscowości ski należący do ststwa sądeckiego. 2.) K. Mała,
(1 mstko, 6 siół, 2 wsi), 19,252 mk. (22 katol., w dok. Kamiona, wś, pow: limanowski. Wspom,
17 roskol., 89 sztund., / ewan., 4562 żydów) w dok. z r. 1367. W r. 1581 wraz ze wszyst-

i 22,461 dz, (14,807 większej posiadłości, 6876 kiemi wsiami składającymi parafię Ujanowiee,
włośc., 476 eerk.). 2.) K., uroez. nad rzką t.n,
pow. kaniowski, gm. Korsuń, 6 dm., 33 mk.
3.) K., urocz.
i fol., tamże, ob. Harduzin. 4.) Ka,
chutor przy wsi Opaczyce, pow. radomyski.

należy do klasztoru sądeckiego, ma 4 łan. km.,
5 zagr., 5 kom., 2 rzem., 1 łan sołtysi, 4 zagr.

sołtysa. 3.) K, Wzelka i Mała, r. 1416 Kamtjone, wś, pow. kołomyjski. Nadana r. 1416 przez
5.) K., wś nad Słuczą, pow. nowogradwołyński, Władysł. Jagiełłę, Waśkowi, wraz z Kraśnicą
gm. Miropol, którego stanowi przedmieście, 56 i „Bilna Chrostno* zw. wsią (Kod. dypl. pol.,

w. od mta pow., 55 dm., 1007 mk., cerkiew t. I, 243). 4.) K. Strumiłowa, r. 1565 Kadrewn. z r. 1782. Do par. nąleży wś Kotiużyń- mionka, miasto pow. w Galicyi, W r. 1565

ce. Własność hr. Stan. Czapskiego.

6.) K., wś, centr ststwa kamionackiego, ma 39'/, łan. miej.

tamże, gm. Zołobne, 22 w. od mta pow., 105 Gospodarzy mających domy, ogrody i obszary
dm., 728 mk., szkółka cerk. od r. 1867, gorzel- tak w obrębie parkanu, jak i za parkanem było
nia. Własność Erazma Nyko, 7.) K. Suchowoł- 302, komorn. 76, na przedmieściu Łany 38 dm.
ska, wś, tamże, gm. Piszezów, par. praw. Storo- Pop piatnieki, pop mikuliński. Piekarzów 82,
żów, 20 w. od mta pow., 44 dm., 294 mk. rzeźników 9, rybitwów 8. Bartniey dawali mio-

du 107/, korey (po zł. 8 korzec), wartości zł. 84.
Ogólny dochód zł. 279 gr. 3 den. 3. 5.)K,
Wołoska, r. 1565 Kamionka, wś, pow. Rawa Ruską. W r. 1565 wś ta w ststwie bełzkiem miała
14 w. od Owrucza; pierwsza ma 10 dm., 71 mk,, 64 kmieci na 58'/, łan., osobno też jedno dwodruga 21 dm., 140 mk. 10.) K al. Kamionna, rzysko i trzy nowo (1564 r.) osadzone dworzy
8.) K., wś, pow. ostrogski, gm. i par. praw. Kuniów, 11 w. od Ostroga, 27 dm., 206 mk. 9.) K.
Hładkowickai Tołkaczewska, dwie wsi, powiat
owrucki, gm. i par. praw. Hładkowieze (10 w.),

wś, pow. owrucki, gm. Olewsk, par. praw. Łopa- szeza.

tycze, 20 dm., 87 mk. 11.) K., chutor, powiat
owrueki, par. praw. Owruez (15 w.). 12.) K.,
wś, pow. rówieński, gm. Berezne, par. prawosł,
Jabłonna (2w.), 60 w. od Równego, 66 dm., 429
mk., własność Rybezyńskich. 18.) K., kolonia,
tamże, gm. Sieliszcze, 59 w. od Równego, 36

Kalisz tywon na dworzyszezu.

Bartni-

ków 46 dawali 54 rączek miodu po gr. 80, wartości zł. 144. Pop dawał kuniey gr. 15, karczmarz zł. 32iłoju 1'/, kamienia. Zagrodn. 11

i jeden nowotnik.

Kołodzieje robiący w lasach

dawali po parze kół.

Dań zbożowa miała war-

tości zł. 245 gr. 7!/s.

Robociznę odrabiali na

dm., 244 mk. 14.) K., kol., tamże, gm. Stydyń, fol. w Rzeczycy.

68 w. od Równego, 38 dm., 248 mk. 15.) K.,
wś, pow. zasławski, gm, Sławuta, par. prawosł.

Ćwietocha (2 w.), 18 w. od Zasławia, 87 dm.,

Ogólny dochód roczny zł. 629
gr. 10'/,. Był też staw, którego spust dał 16
grz., trzy młyny dające arendy 51 zł. gr. 6, łąki
zasiano zł. 15. W lasach palono popiół, zwłaszeza po obu stronach rzeki Raty. Za rządów
Teńczynskiego, ststy bełzkiego założono tu pięć
bud do wyrobu popiołu i towarów leśnych, za

628 mk. Własność ks. Sanguszków, W r. 1583
do Zasławia, kn. Michała Zasławskiego, który
wnosi z 3 dym., 2 ogr., 1 ogr., 1 koła dor.
16.) K., uroez., tamże, gm. Chrolin, 10 dm, ststy Trzebuchowskiego wypalono popiołu 160
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łasztów, a za Zamojskiego (świeże przed r. 1565)
Kamie, wś, pow. sieński, gm. Ostrowno, 20
wypalono 80i do Gdańska spławiono, przytem dm., 63 mk,
wystawiono dwie nowe budy i zrobiono w nich
Kamlowszczyzna, wś nad rz. Łanią, pow.
60 łasztów. Robiono też wonczas klepki. Lasy słueki, gmina Zaostrowicze, 17 dm., 154 mk.,
ciągnęły się na kilka mil do rz. Swini. Robiono cerkiew.
7
też komięgi.
Kamokszczć, wś, pow. trocki, gm. Wysoki
Kamionka, wś i fol., pow. czarnkowski. Na- Dwór; miała 25 dusz rewiz.
dana r. 1296 kollegiacie w Głuszynie (K. W.,
Kampinie, dwór, pow. kowieński, gm. Średn. 754). Fo], zachował swą nazwę, wś zatraci- niki (11 w.).
ła takową przez zniemczenie.
Kampinos, r. 1579 Kapinos, wś, pow. sochaKamionka Leśna, w dok. Kamienica, rzecz- czewski. W r. 1579 wś z kościołem par. płaci
ka, pow. żytomierski, lewy dopł, Teterewa, ucho- od 8 łan., 20 zagr., 1 rzeźnika, 1 łan. wójt.
dzi w Żytomierzu.

Wola Kapinowska od 8 zagr., 1 rzem,

W skład

W r. 1565 parafii wchodzą: Komorów, Wiejca, Powąski,
Kamionki miasteczko królewskie, w ststwie trem- Wola pasikońska.
Kamionki, wś, pow. skałacki.

Kampiszki, dwór, pow. kowieński, gm. "Vilbowelskiem, na którym nadane zostało na sejmie
warszawskim dożywocie, Janowi Sienińskiemu kija (14 w.).
Kanatfosty, r. 1515 Kalnochwosti, r. 1589
z Gołogór, kaszt. haliekiemu, miało 76 gospodarzy (domowników), płacących po gr. 30 i no- Kanochwost, wś, pow. rudecki, W r. 1469 na„woprzysiadłych 21, domów szlacheckich i słu- leży do Szeptyckich. R. 1589 ma tu !/, łana
żebnych ludzi 19, rybitwa 1, ubogich 3, kowal, Lechno Kanochwoscki i "/ łana Ilia, syn Mirzeźników 3. Powołowszezyzna w roku siód- chała.
Kanalin, dwa zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
mym przyniosła 58 wołów po zł. 4. Ogółem zł.
140 gr. 1. Do K. należały: Dziczkowee, przed- Towiany (13 w.).
Kanapinie dwór, pow. poniewieski, gm Nomieście dające zł. 13 gr. 10 i wsi: Rosochaciee.
Mołczanówka, Chmieliszcza. Folwark dla tych wemiasto (8 w.).
Kanarszczyzna, dobra, pow. mścisławski,
wsi był przy Kamionkach. Ogólny dochód z całej włości, po strąceniu zboża na zasiew i płacy Ułazowskich 210 dz.
Kanaszewa, os., pow. newelski, gm. Czer-

urzędników, zł. 915 gr. 27.

Kamionki, wś, pow. szremski, ob. Steindorf niacowo (1 w.), cerkiew ementarna, gorzelnia,
młyn wodny,
(t. XI).
Kanawa 1.) wś, pow. bychowski, gm. ByKamionna, r. 1579 Kamiona, wś, pow. ka- chów Nowy (11 w.), 50 dm., 310 mk., młyn,

liski.

Podana dwukrotnie raz p. n. „Kamienna* folusz.

2.) K, wś, pow. klimowieki, gm. Be-

(t. III, 768), drugi p. n. „Kamionna* (t. III, 796). rezki, 40 dm., 240 mk.

Ob. Konawa.

Wiadomość
o niej podał Chodyński Adam w „KaKancenka, zaśc., pow. wileński, gm. Giełliszaninie*.
wany (5 w.), należał do dóbr Lukonie.
Kamionna 1.) słoboda, pow. owrucki, gm.
Kańczuga, miasto, pow. łańcucki. Wspom.
Sławeczna,

35 w. od Owrucza,

13 dm., 87 mk. w dok. z r. 1443.

W r. 1515 młyn tutejszy,

2.) K., tamże, ob. Kamionka.
wartości 130 grzyw. płaci szosu 5 grzyw. W r.
Kamionna, niem. Kaehme, wś, dawniej mia- 1508 czopowego daje miasto 6!/, grzyw.i 15
steczko, pow. międzychodzki. W r. 1888 po- gr. Należy do Pileckich. Mikołaj z Piley, kaszt.

siadała kościół par. kat., 1075 ha obszaru (714 przemyski daje wtedy z miasta i dóbr 50 grz.,
roli, 100 łąk), 88 dm., 835 mk. (165 prot., 7 in. kwarty dechodów. R. 1589 miasto daje szosu

wyznań, 2 żyd.). W r. 1261 jest centrem powiatu „in distrietu Camone* (K. W.. n. 392).
W r. 1581 miasto w pow. poznańskim. Andrzej
Krzyszkowski płaci tu szosu grz. 2, od 16 półłan. gr. 15, od 3 szeweów po gr. 15, od kowala
gr. 15, od 2 krawców po gr. 15, od rzeźnika
gr. 15, od kuśnierza gr. 15, od 4 kół młyń. po
gr. 24, od bani gorzałcz. gr. 24, od szynku wód-

kigr. 12, od 3 kom. po gr. 6. Czopowego od
58 warów po gr. 20, od 125 kwart wódki po 3
den. Z browaru kamińskiego od 84 beczek po
gr. 1. Ogółem fi. 61 gr. 10 den. 15.

fl. 32, od rzem. fl. 17, od 10 kom, po 6 gr., od

3 palących wódkę. Ogółem fl. 53 gr. 19. Por.
Tyczyn (t. XII).
Kandlewo, roku 1307 Canidlow, wś, powiat

wschowski. Nadana r. 1307 klasztorowi w. Głogowie przez Henryka ks. szląskiego (K. W.,
n. 907). W r. 1579 „Kandelewo* płaci od 18
łan., 7 zagr., 8 zagr, bez roli, 9 rzem., 5 kom.
z bydłem. W r. 1566 płaci tui w Kunzdorfie
i Drzewczy, Drzewieki.
Kanicze, mstko i dobra przy ujściu rzki Su-

Ob. Edw. rowy do Biesiadzi, pow. klimowieki, gm. Kościu-

hr. Raczyńskiego: „Wspomn. Wielkopolski*, t. I, kowicze, 49 w. od Klimowicz. Mstko ma 128
206 (z ryciną). Reinhold Werner Dr.: Chronik dm., 902 mk. (22 żydów), cerkiew drewn , kaplider Stadt und des Kreises Birnbaum, Birn- ca katol. murowana. W r. 1784 wymieniona jabaum, 1843.
ko wieś. Dobra należą do Kościukowiez.

"Z
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Kantoryszki, wś, pow. poniewieski, gmina
Kaniczewo, folw., pow. homelski, WojniczPompiany (14 w.).
Sianożęekich, 352 dz.
Kantówka, wś, pow. starokonstantynowski,
Kanidy, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Wojtgm. Skoworodki, par. praw. Semeryńce, 24 dm.,
kuszki (7 w.).
Kanielewo, wś, pow. dryzieński, par. Rosica. 146 mk.
Kantywka, wś nad Ikwą (lkawą), dopływ
Kaniety, dwór, pow. wiłkomierski gm. KoBohu, pow. lityński, na pograniezu pow. starowarsk (6 w.).
Kaniewo 1.) wś, pow. sieński, gm. Ulanowi- konstantynowskiego, gm. Stara Sieniawa, par.
cze, 37 dm., 305 mk., cerkiew. 2.) K., wś, tam- Międzyboż, 16 dm.
Kanugie, uroczysko, pow. kobryński, gm.
że, gm. Wtysoki Horodziee, 63 dm., 452 mk.
3.) K., dobra, tamże, Spasowskich 1161 dzies. Qziaty.

Kanuny, wś, pow. nowogradwołyński, gmina
(791 lasu).
Kaniowce, wś i chntor, pow. wołkowyski, Smołdyrew, par. praw. Kijanka (5 w.), 10 w.
gm. Krzemienica, 15 w. od Wołkowyska. Wś od mta pow., 88 dm., 485 mk. Własność Poma 3186 dz,; chutor należy do dóbr Krzemienica ciejków.
Kapanauzie, zaśc., pow. nowoaleksandrowGórna.
Kaniuki, wś, pow. bielski gub. grodz., gm. ski, gm. Taurogi (14 w.).

Kapanczyszki, zaśc., pow. szawelski, gmina
Kankrynówka, kol., pow. łucki, gm. Tor- Ligamy (10 w.).
Kapce, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm.
ezyn, 6 dm , 34 mk.
:
Kanna, w dok. Cana, ob. Bolesław.
Sołoki, (5 w.).
Kapieniszki, wś, pow. trocki, gm. Merecz
Kanochwost, ob. Kanafosty.
Kanogie, dobra, pow. szawelski, gm. Szawle (21 w.); miała 52 dusz rewiz., należała do dóbr
skarb. Orany.
(6 w.).
Kapina, wś, pow. dźwiński, gm. Kapina, 50
Kanonickie Budki, chutor, pow, łucki, gm.
w. od Dźwińska, 4 dm., 48 mk., zarząd gminny,
Włodzimierzec, 12 dm., 97 mk.
Pawły, 19 w. od Bielska, 738 dz.

Kanonicze, Kononicze, wś, pow. łucki, gmina
Włodzimierzec, 106 w. od Łucka, 76 dm., 602
mk, W r. 1583 należy do Czartoryska, kn. Michajłowej Czartoryskiej, stściny żytomier., która wnosi od 5 dym. W ostatnich czasach Fran,
Stachowskiego.

szkoła. Gmina obejmuje 165miejscowości,

825

dm., włośc. (108 innych), 9495 mk. włościan,
uwłaszczonych na 16,012 dz.

Kapinia 1.) dwa dwory, pow. poniewieski,
gm. Birże (23 w.) i gm. Krakinów (6 w.). 2.) K.,
wś, tamże, gm. Pniewo (11 w.), 10 w. odPoKanowie, Konowie, wś, pow. szawelski, gm. niewieża. Mają tu Wiapstarowie 80 dz., Dylissowie 80 dz.
Okmiana (10 w.).
Kapiniszki, dwór, pow. szawelski, gmina
Kantakaupie, Kajiakaupie, wś, pow. rossieńWieksznie (8 w.).
ski, gm. Kroże (7 w.).
Kapinka al. Szlapie, zaśc., przedmieście mta
Kantakuzówka, wś i fol., pow. homelski,
gm. Nosowieze (10 w.), 41 dm., 223 mk. Folw., Wiłkomierza.
Kapitanówka, fol., pow. homelski, od roku
własność ks. Paszkiewicza, 323 dz.

Kantelina, wś, pow. lipowiecki, gm. Podwy- 1876 Piatniekich, 274 dz.
Kapitanówka, wś, pow. czehryński, gmina
sokie, st. poczt. Daszów (8 w.), 30 w. od LiOsitniażka,
st. poczt. Złotopol (10 w.), 80 w. od
powca, z fermą 344 dm., 2113 mk,, cerkiew,
Czehrynia,
277
dm., 1039 mk., cerkiew, szkółka
szkółka cerk., krupiarnia.
cerk., cukrownia, 7 wiatraków.
Kantorowice, wś, pow. krakowski. W r.
Kapitańszczyzna, wś, pow. bielski gub.
1288 opat miechowski sprzedał tę wieś komeso- grodz., gm. Łosinka.
wi Krzesławowi za 10 grz. WŚ tę jako własność
Kapitulszczyzna 1.) chutor, pow. włodziwdowy pv Jakubie z Ruszczy, przenosi na prawo mierski, gm. Werba, 8 dm.. 36 mk. 2.)K.
niemieckie: królowa Elżbieta r. 13873.
Wspom. wś, pow. zasławski, gm. Chrolin, 42 w. od Zaw dok. z r. 1417 (Kod. kat. krak., Il, 421).
sławia, 33 dm., 222 mk.
Kantorówka 1.) al. Kantorowo, wś, „pow.
Kapituła, dobra skarh., pow. wileński, gm.
sokólski, gm. Kamionka, 130 dz. 2.) K., urocz., Rzesza.
tamże, gm. Nowowola, 25 dz.
Kaplary, ob. //rudziki,
Kaple, wś i urocz., pow. słonimski, gm. RóKantorowszczyzna, wś i fol., pow. oszmiański, gm. Holszany (6 w.); miała 8 dusz rewiz. żana, 36 w. od Słonima, 110 dz.
Fol. w połowie XVIII w. należał do Jana i Anny do dóbr Jundziłowicze.

Urocz. należy

Kaplica 1.) w dok. Perechrystowice, wś i dwór,
z Puttkamerów Wolanów, sprzedany przez nich
Maryannie ze Świętorzeckich Mitkiewiczowej, pow. grodzieński, gm. Wiercieliszki, 5 w. od
koniuszynie lidzkiej. Następnie w ręku Dom- Grodna. Wś ma 82 dz. włośc. i 139 dz. pryw.;
dwór, Andrukiewiczów, 71 dz. Wś należała do
browskich.
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ekonomii grodzieńskiej. W r. 1561 było tu 8 pow. skwirski, gm, Babin, st, poczt, Bród Bosy
włók gruntu średniego, z każdej winni płacić po (22 w.), 25 w. od Skwiry, 181 dm., 1126 mk,,
40 gr., co czyni 5 kóp 20 gr. 2.) K. Czeszcze- cerkiew, szkółka cerk., młyn. Należała do kluwlańskai Rusocka, dwie wsi, tamże, 243 dz.
cza borszczajowskiego, ks. Wiszniowieckich,
Kaplica, urocz., pow. krzemieniecki, gm. Ra- obeenie do dóbr hr. Mniszków.
|
dziwiłłów, 8 dm., 24 mk.
Kapustynia, dwór, pow. poniewieski, gmina
Kaplice, wś i dobra, pow. kowieński, gm. Ja- Poniewież (9 w.).
nów (15 w.), 46 w. od Kowna.
ków 435 dz.

Dobra, Domej-

Kapustyno 1.) zaśc., pow. wiłkomierski, gm.

Uszpol (8 w.). 2.) K., dobra, pow. mścisławski,
Kaplicze, wś nad Ipą, w pobliżu ujścia rzki Sianożęckich 816 dz.
:
Wyszy, pow. rzeczycki, gm. Krukowicze, 37
Kapustyno al. Kapustiana, wś Dad stąwem,
dm., 296 mk., cerkiew, młyn.
pow. zwinogródzki, gm. Stecówka, st. poczt,
Kapocze, zaśc., pow. szawelski, gm. Graź- Kalihorka Mokra (10 w.), 22 w. od Zwinogródki,
dzie (5 w.).
389 dm., 2045 mk,. cerkiew, szkółka cerkiewna,
Kaporekiszki, wś, pow. szawelski, gmina 22 wiatraków.
Błagowieszczeńsk (9 w.).
Karabaczyn, wś nad Zdwiżem, pow. radoKapotce, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, myski, gm. Wodotyje, st. poczt. Brusiłów (2 w.),
gm. Abele (9 w.).
30 w. od Radomyśla, 251 dm., 1775 mk., cer_ Kapryszki, wś, fol. i dobra, pow. szawelski, kiew, szkółka cerk., młyn, wiatrak, 1567 dz.
gm. Tryszki (15 w.).
włośc. Własność większa 2150 dz. (w tem 864
Kapsudy, wś, pow. telszewski, gm. Berna- lasu), podzielona na 14 części. Największą potów (8 w.).
siadają Szydłowscy, 637 dz. (w tem 376 lasu).
Kaptaruny, wś, pow. święciański, gm. Świę- Wś należała pierwotnie do Brusiłowszczyzny.
ciany; miała 58 dusz rewiz., należała do dóbr W r. 1628 Andrzej Sokołowski wnosi od 2 dym.,
skarb. Mile.
logr. W r. 1651 Bogusława Horajna, rotm,
Kaptuny, wś, pow. rossieński, gminaRossie- król. W r. 1750 było tu 32 sadyb.
nie (13 w.).
Karabanówka, rzka, pow. toropecki w gub.
Kaptury, wś nad Seretem, pow. trembowel- pskowskiej, prawy dopływ Dźwiny, Bierze poski. Dziś jestto przysiółek wsi Zaścinocze. W r. czątek na płn. od wsi Ramienie, płynie na połd.
1565 wś w ststwie trembowelskiem, miała 18 i pod wsią Jerochina ma ujście. Długa 13 w.
kmieci poczesnych. Pop i cerkiew. Siedzieli
Karabany, wś, pow. kobryński, gm. Zbirogi,
tu słuszkowie wolni od opłat. Karczmarz ze 32 w. od Kobrynia, ze wsia Raczki 405 dzies.
słodowni, browaru i karczmy dawał zł. 30. Dzie- włośe. i 28 dz. prywat.
sięcina pszezelna przynosiła 15 pni, powołowKarabczyjów, wś nad Rastawicą, powiat

szczyzna 14 wołów. Ogółem zł. 82 gr.5.
skwirski, gm. Wierzchownia, st. poczt. Rużyn
Kapuciszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow- (12 w.), 25 w. od Skwiry, 334 dm., 2315 mk,,
ski, gm. Dryświaty, własność Bohdanowiezów, cerkiew, szkółka cerk., 2 młyny wodne, 2 wia-

dz,
traki. Należy do klucza rużyńskiego.
Kapuście, wś, pow. wiłkomierski, gm. OwanKarabczyjów Wielki, wś, pow. kamieniecta (14 w.).
ki, 45 w. od Kamieńca a 4 w. od Kupina. SeKapuśniki, wś, pow. dryzieński, par. Rosica. menko Karabczyjowski podpisany na akcie Ale_Kapustele, dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm. ksandra Koryatowicza z r. 1375 dla dominikaWojtkuszki (2 w.) i Żmujdki (4 w.).
:
nów w Smotryczu. Oni to zapewne wznieśli tu
Kapusty 1.) wś, pow. słonimski, gm. Żyro- zamek, którego szczątki (nasyp, piwnice, mury)
wice, 87 dz. 2.) K, fol., pow. wiłkomierski, dotąd się przechowały. W r. 1530 niszczą osagm. Rogowo (9 w.).
dę Wołochowie; r. 1569 płaci od 2 pługów. ZniKapustycze, fol. dóbr Jelonka Mała, powiat szczony znowu za czasów Chmielnickiego, W w.
brzeski gub. grodz. W r. 1825 Brygidy z Bisz- XVIII włada tu Stan. Potocki (1759), potem
pingów Buchowieckiej.
Józef Moszyński (1790). Sukcesorowie ostatKapustyn, wś nad dwoma stawami, powiat niego Szembekowie, których syn jest obeenie
zasławski, gm. Butowce (6 w.), st. poczt. Staro- biskupem płockim.
konstantynów (9 w.), 43 w. od Zasławia, 175
Karaczun, słoboda, pow. rówieński, gm. Bedm., 936 mk., cerkiew murowana z r. 1744, rezne, 75 w. od Równego, 40 dm,, 256 mk.
uposażona 40 dz. ziemi przez Janusza SanguszKaraczunka, dwa zaśc., pow. nowoaleksan' kę r. 1742, szkółka cerk. od r. 1872. WŚ na- drowski, gm. Smołwy.
_ leżała do włości konstantynowskiej, ks. KonKaraczynów, wś, pow. gródecki. W roku
_ stantego Ostrogskiego, r. 1589 zniszczona przez 1565 w ststwie lwowskiem, miała 17 kmieci na
Tatarów. W roku 1611 Aleksandra Wilhor- jednem dworzyszezu (tak liczono), ale mieli ról
skiego.
dosyć. Czynszu dawali zł. 3 gr. 6. Nie nie
Kapustyńce, Kapuścińce, wś nad Struha, robili tylko lasów strzegli i na łowy za rozkazem

*

;
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jeździli.

Pop dawał gr. 30.

13 gr. 24.

Ogółem ze wsi zł
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Karasie 1.) wś, pow. słonimski, gm, Różana,
2.)K, wś, pow. horecki, gm. Horodyszeze (5 w.), 18 dm., 140 mk.

Dwa stawy co ezwarty rok dawały 372 dz,

po zł. 300, Młyn o 2 kołach zł. 25 gr. 18.
Karaim. dwór, pow. poniewieski, gm. NoweKarasiewszczyzna, dwór, pow. grodzieński,
miasto (8 w.).
gm. Hudziewicze.
Karaimiszki, wś, attyn. dóbr Glebowo, pow.
Karasin 1.) kol., pow. kowelski, gm. Soszyczponiewieski.
no, 33 w. od Kowla, 80 dm., 472 mk., cerkiew,

Karaimówka, wś, pow. starokonstantynow- szkoła. Niegdyś własność biskupstwa włodziski, gm. i par. katol. St.-Konstantynów (7 w.), mierskiego. 2.) K., wś nad jeziorem t. n., pow.
par. praw. Świnna (2 w.), 34 dm., 212 mk., 100 łueki, gm. Horodek, 88 w. od Łueka, 144 dm.,
dz. ziemi włośc. Dawniej ks. Lubomirskich, na- 1047 mk., cerkiew, szkoła, wiatrak, Należała do
stępnie Rzewuskich, Wojciechowskich, Ignace- zamku łuckiego, następnie ks. Sanguszków.
go Jankowskiego, obecnie Andrzeja KlechniewW r. 1577 ks. Roman Sanguszko wnosi od 12
skiego.
dym. półdworz. i 1 ogr. W r. 1583 należy do
Karajewicze, Korajewicze (t. IV, 391), wś
i dobra, pow. lepelski, po Żabach były własnością Misunów. Dziś rozpadły się na wiele części. Największą posiada Tekla Śzelepniowa,
336 dz.
Karajewicze, wś nad rzka Uścią, pow. rówieński, gm., st. poczt. i dr. żel. Równo (11 w.),
85 dm., 375 mk., cerkiew drewn. z r. 1740,

fundowana przez dziedzica wsi Bohusza. Do
par. praw. należą wsi: Biehna al Bieheń (2 w.)
i Mytków (4 w.). W całej parafii 95 dm., 750
mk. (oprócz żydów).

W r. 1882 należała do

dóbr kn. Janusza Zasławskiego.

W ostatnich

czasach Floryana Zakaszewskiego.

3.) K., wś

i fol., pow. rówieński, gm. Lubikowieze, parafia
praw. Karpiłówka (15 w.), 150 w. od Równego,
84 dm., 509 mk., cerkiew filialna drewniana

z r. 1875.
Karaszewo, w dok. Karasów Wielki i Mały,
wś i chutor, pow. grodzieński, gm. Skidel, 34 w.
od Grodna, ze wsią Ososzniki 485 dz.; chutor
należy do dóbr Skidei, ks. Czetwertyńskich. Wś
należała do wójtowstwa skidelskiego, w ekonomii
grodzieńskiej. W r. 1558 wś K, Wielki miała

Urbana Bohusza.
Karaki, chutor, pow. owrucki, gm. Pokalew, 26 włók gruntu podłego, t j. 1 włóka na wójta,
3 nieprzyjęte i 22 na słażbę ciągłą. Dochód
8 dm., 65 mk,

Karakule, Karakuły, wś, pow. białostocki, czynił 9 kóp 58 gr. 1 den. WŚK. Mały miała
20 włók gruntu podłego, t. j, 4 wł. osoezniekich
gm. Dojlidy, 8 w. od Białegostoku, 274 dz.

Karalinowo, dobra, pow. nowoaleksandrow- i 16 nieprzyjętych.
Karaszyn 1.) wś nad Rosią, pow. kaniowski,
ski, gm. Śmołwy (7 w.).
gm.,
par. praw., st. poczt.-tel. i dr. żel. Korsuń
Karaluńce, Karoluńce, dobra, pow. nowoaleksandrowski, gm. Rymszany (15 w.), Zahorskich (3 w.), 55 w. od Kaniowa, 124 dm., 700 mk.,
cerkiew, szkółka cerk, 2 młyny. Należy do
259 dz.
Karamele, wś, pow. poniewieski, gm. Po- klucza korsuńskiego. 2.) K. Wielki, wś nad
Zdwiżem, pow. kijowski, ym. Makarów, st. poczt.
kroje.
Karamo-Łaukas, zaśc., pow. szawelski, gm. Chwasowa (12 w.), 63 w. od Kijowa, 63 dm.,
671 mk., cerkiew drewn. z r. 1748, szkółka,
Krupie (12 w.).
Karamony, wś, pow. wiłkomierski, gmina młyn, folusz, 773 dz. włośc., 1434 dwor. należącej od 1876 do Borysowych. W dok. zwane
Subocz (8 w.).
Karamówka, kol., pow. włodzimierski, gm. „Kurhaszyn*, r. 1604 należy do Frąców Radzimińskich. W r. 1618 wymieniona jako mstko.
Korytniea, 19 dm., 106 mk.
Karandyńce, wś i ferma, pow. kaniowski, W r. 1628 Wacław Żmijowski wnosi od 4 dym.,
gm. Olehowiee, st. poczt, Bohusław (7 w.), par. 2 ogr. 3.) K. Mały, wś, tamże, 29 dm., 276
praw. Szupiki (1 w.), 46 w. od Kaniowa, 131 mk, 383 dz. włośc., 476 dwor. (262 lasu), na-dm., 777 mk., szkółka, 2 wiatraki. Należy do bytej w r. 1874 od skarbu przez Miehała Kurdiumowa.
klucza bohusławskiego.
Karapol, wś i dobra, pow. rossieński, gmina
Karaszyn, r. 1565 Koroszno, wś, pow. doBotoki (10 w.), Berezińskich 728 dz.
bromilski, Dzisiejszy obszar leśny zajmowała
Karapysze, wś nad Rossawą i przy torze dr. prawdopodobnie r. 1565 wś „Koroszno* na prażel., pow. kaniowski, gm. Pustowojty, st. poczt. wie wołoskiem osadzona i należąca dlo ststwa
iteleg. Bohusław (13 w.), 50 w. od Kaniowa, przemyskiego. Miała 25 kmieci na 127/, łan.,
546 dm., 6479 mk., 2 cerkwie, szkoła, ambula- kniaź, 2 bartników. Dochodu było zł. 56 den. 12.
toryum, młyn wodny, 16 wiatraków, przystanek Leżała nad Strwiążem, wedle lustracyi. Dzisiejdr. żel., targi dwa razy miesięcznie. Należy do szy las Karaszyn przepływa potok t. n. dopływ
klucza bohusławskiego.
Strwiąża "W pobliżu Koroszna około r. 1565

Karasjcha, chutor, pow. ostrogski, gmina zaczęto osadzać Koroscienko (Krościenko). Było

Lachowee, 14 dm., 112 mk.

tam kmieci 10 na pólłankach.
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Karatyszewo, wś nad jez. Hłobajewskiem,
Karczyszki, fol., pow. wiłkomierski, gmina
pow. newelski, gm. Seruty, 7 dm., 42 mk., Wieprze (7 w.).
cerkiew.
Kardasz, chutor, pow. rówieński, gm, DiatKarbonka, zaśc., pow. poniewieski, gmina kowicze, 3 dm, 17 mk.
Krakinów (3 w.).
Kardeliszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowKarbowo, r. 1229 Carvovo, wś, pow. bro- ski, gm. Rymszany (9 w.).

dnieki. W dok. z r. 1229 wymienione w liczbie
Kardole, Kardele (ob. t. IV, 399 Kordeliszki),
włości bisk. płockich, w kasztelanii świeckiej wś, pew. rossieński, gm. Konstantynowo (Chwej(Kod. Maz. 3).
dany, 4 w.).
Karbowszczyzna, dwór, pow. poniewieski,
Kardziuny, Kordziuny, wś, pow. szawelski,
gm. Nowemiasto (7 w.), 16 w. od Poniewieża. gm. Podubis (15 w.), należała do dóbr Rekijów.
Mają tu: Wojtkiewiczowie 89 dz., Daniurasowie
Kareby, dobra, pow. czauski, od r. 1851
40 dz., Kodysowie 80 dz., Ramunasowie 40 dz. Dziewońskich, 587 dz, (320 dz. lasu), młyn,
Karcowo, wś, pow. newelski, własność Boh- folusz.
danowiczów.
Kareniewsk, fol., pow. homelski, ks, PaskieKarcz, fol. dóbr Zbnraż, pow. brzeski gub. wicza, 877 dz.

grodzieńskiej.

Karfiszki, Korfiszki, folw., pow. szawelski,

Karcze, fol. i dobra, pow. wiłkomierski, gm. gm. Podubis (11 w.), należy do dóbr Rekijów.
Wieprze (69 w.).
Kargoszyn, wś, pow. ciechanowski. W dok.
Karczemka, wś i dobra, pow. mohylewski, z r. 1375, ob. Poryte.

gm. Wendoroż (4 w.).

Dobra, od r. 1866 Pro-

tasewiczów, 640 dz. (334 lasu).

Kargów, wś, pow. stopnieki. Sulisław z K,
jest obecny na wieen w Skaryszowie r. 1228.

Karczemka, kol., pow. rówieński, gm. Tu- Według dok. z r. 1243 wieś należała do klasztoru w Staniątkach. Były jednakże i działy świecczyn, 15 dm., 130 mk.
Karczemna, wś, pow. wileński, gm. Rudomi- kich dziedziców. Przeszła następnie na własność
królewską i Kazimierz W. wzniół tu piękny kono, należała do dóbr skarb. Dusieniaty.
Karczew, r. 1577 Karczewie, mstko, powiat ściół par. p. w. św. Władysława, murowany,
nowomiński. R. 1577 nie nie płaci, gdyż całe sklepiony „pulcherrimisque insignavit clenodiis*
spłonęło.
jak powiada Długosz (L. B., II, 447). DziesięKarczewiec, wś, pow. węgrowski. Wspom. cinę ze wsi, do 6 grzyw., pobierał pleban. W r.
w dok. z r. 1476 (Kod. maz. 273).
1579 płaci tu wojewoda krakowski od 7 os.,
Karczma Biała, urocz. w dobrach Teolin, 3'/, łan., 2 ubog. Ob. Spraw. hist. szt. IV.
pow. wołkowyski,
Kargów, wś w par. Radłów, dziś nieistniejąwpobliżu Radłowa (pow.
Karczmiska, wś, pow. nowoaleksandryjski ea pod tą nazwą, leżała
(Puławy), W r. 1676 należy do par. w Kazi- brzeski). Według Długosza wś ta w par. Ramierzu.

Polanowski, chorąży sanocki płaci tu dłów, należała do klasztoru tynieckiego i miała
W r. 1536 jest własnością bisk.
z rodziny i 5 dworskich. Parafię założyli tu krakow., należy do klucza radłowskiego.
zapewne dopiero Czartoryscy w XVIII w. ObeeKargowa, miasto, pow. babimojski. Miasto
od

275 poddanych, a Hawratynski od 2 osób 4 łany km.

nie wś ma 205 dm.
nosi obecnie nazwę niem. Unruhstadt, dobra zaś
Karczmiska, Karczmisk, wś, pow. sokólski, zwą się Karge. Miasto miało w 1897 r. 229
gm. Czarna Wieś, ze wsią Podkarczmisk ma dm., 1664 mk. (1289 ewang., 238 katol., 84
131 dz.
żydów). Dobra 1020 ha (649 roli, 234 łąk, 26
Karczowice, w dok. Karche i Krevici, wś, lasu), 109 dm., 696 mk. (48 katol.). Par. katol.
pow. miechowski. Według dok. z r. 1198 wieś w Kopanicy. Ob. „Potyczka Kargowska i katę nadał klasztorowi miechowskiemu, Jakub kasz- pitan Więckowski, r. 1793* (Jarochowski Kazi-

telan sandomierski. Nadane r. 1257 klasztoro- mierz, Opowiadania
i Studya hist., Poznań, rok
wi w Zawichoście. Według Długosza (L. B., 1884), Fischer, Th. G. W., Predigt zum Get. III, 322), dziedzicami wsi byli czterej Marci- daechtniss Śr. Hochsel-Maj. Friedrich Wilhelm III
Wś miała gehalten in der evangel. Kirche zu Karge, den
9'/, łan. km., karczmę, 2 zagr. Dziesięcinę da- 19 Juli 1840. Zuellichau, 1840.
wano klasztorowi św. Andrzeja w Krakowie.
Kariewszczyzna, wś, pow. sokólski, gmina
Karczunek 1.) Korczunek, fol., pow. włodzi- Kamienna, 136 dz.
mierski, gm. Hrybowica. 2.) K., fol., tamże,
Karkasów, chutor, pow. bałeki, gmina Pegm. Korytniea, 3 dm., 50 mk. 3.) K., fol., pow.
nowscy al. Zieniuchowie h.. Topór.

zasławski, gm. Łabuń, 1 dm., 7 mk.

rejma.

szyszki (8 w.).

Dwór.

Karkle, os. młyń., pow. kowieński, gm. WilKarczuny, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
kija (6 w.).
Wiżuny (6 w.).
Karczupie, zaśc., pow. kowieński, gm. RumKarklieniki, wś, pow. trocki, gm. Wysoki

Kar

Kar
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Karklinia 1.) dwór, pow. poniewieski, gmina wi w Paradyzie, przez Hermana, książęcego
Linków (12 w.). 2.) K., zaśc., tamże, gm. Po- „balistariusa* (K. W., n. 306). Klasztor miał tu
swój gródek,

kroje (6 w.).

W dok. z r. 1372, którym mie-

Karkliniszki, zaśe., pow. trocki, gm. Oła- szczanie z Landsberga zawierają ugodę z klawa (6 w.); miał 9 dusz rewiz., należał do dóbr sżtorem, wspominani są „burgenses* z Karnina
(ib. 1657).
skarb. Olita.
Karniów, w dok. Carnow, wś, pow. krakowKarklińskie, zaśc., pow. nowoaleksandrowski. Według dok. z r. 1278 własność klasztoru
ski, gm. Widze (3 w.).
Karkliszki 1.) zaśe., pow. nowoaleksandrow- miechowskiego, położona w kasztelanii krakowski, gm, Bachmaty (3 w.). 2.) K., wś, pow. skiej. W r. 1349 daje klasztorowi 6 grz. czynszu, | grzyw. z karczmy i 3 fertony z pługa.
telszewski, gm. Wornie (4 w.).
Karkłocie 1.) wś i zaśe., pow. rossieński, W r. 1365 klasztor tę wieś dał wraz Nieszkowigm. Botoki (12 w.). Miniatów, 72 dz.
dobra, tamże, gm. Jurborg (8 w.).

2.) K,, cami i Udorzem w zamian za wójtowstwo mie-

ehowskie (Kod. mał.. III, 78, 185).
Karniszyn, wś i fol., pow. sierpecki. W reg.
pob. z r. 1578 „oppidum Karniszyn* płaci od
16 dm., 88 mk., szkoła.
Karłowice, mstko, powiat brzeski (Szląsk). 10 łan. fl. 10, od 3 łan. pustych fl. 1, szosu fl. 4,
Rektor kościoła par. „Gorgius Fulleschussil in od rzem i bań gorzał. fl. 4 gr. 12, od śledzi gr.
Karlowicz*, wspomniany w dok. zr. 1375 (K.W., 18, od piwa wyrabianego we dworze f. 5. Czopowe za trzy kwartały fl. 3 gr. 21. Ogółem fi.
n. 1725).
28 gr. 21. Istniał tu kościół parafialny i młyn
Karlsdorf, ob. Kalsdorf.
Karishof 1.) fol., pow. poniewieski, gm. Gul- wodny o 2 kołach. Zdaje się, że po upadku
biny (13 w.). 2.) K., dobra, pow. szawelski, miasteczka parafię przeniesiono do poblizkiego
Karlinków, kol., pow. łucki, gm. Szczuryn,

gm. Wieksznie (20 w.), Kleinenbergów, 465 dz. Chamska. W pobliżu K. leży też podobnego roKarłów, wś nad rz. Prutem, pow. śniatyń- dzaju miasteczko Poniatowo.
Karnopol, dobra, pow. rzeżycki, Jana Zyski. W r. 1565 w ststwie śniatyńskiem, miała
25 gospodarzy na 151/, dworzyszczach. Wata- giern Korna, 339 dz.
Karnopol, folwark,*pow. zasławski, gmina
man wolny. Pop gr. 30. Dziesięciny pszczelnej
pniów 14. Powołowszczyzny wołów 25 (eo 7-my Michnów.
Karnowo, zaśc., pow. kowieński, gm, Krarok). Ogółem zł. 106 gr. 25.

Karłowicze, folw. dóbr Zakoziel, pow. ko- sne (6 w.).
Karole 1.) dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm.
Karłówka, kol. niem. przy wsi Bereżce, pow. Rogowo (7i 14w.). 2.) K., wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
radomyski, 20 dm., 124 mk.
Karolin 1.) dobra, pow. bielski gub. grodz.,
Karłowszczyzna, wś, pow. oszmiański. Między r. 1610 a 1635 własność Sakowiczów. na- gm. Pasynki, Smólskich 317 dz. 2.)K, folw.,
stępnie Sabińskich, Wolanow, Końcewiezów, w tamże, gm. Siemiatycze, Fenshave'ów, 427 dz.
bryński.

końcu Wojewódzkich.

3.) K., folw., pow. brzeski gub. grodz., gmina

Karmazyny, zaśc., pow. wileński, gm. Mej- Wierzchowice, Pusłowskich 842 dz. 4.) K,
szagoła. Pod zaśc., na praw. brz. Wilii, do 50 dobra, pow. grodzieński, gm. Dubno (10 w.), von
Halenburgów, z fol. Saroczyce 607 dz. (392 dz.
kurhanów, obłożonych kamieniami.
Karmin, r. 1520 Karmino, wś, pow. ple- lasu). 5.) K, dwór, tamże, gm. Hudziewicze.
szewski. Kościół par. p. w. św. Barbary istniał 6.) K., fol. dóbr Obrębszezyzna, tamże. 7.) K,,
już w XV w.

Obecny drewniany, konsekrowa- dobra, pow. kobryński, gm. Rohoźna, Dziekoń-

ny r. 1711. Wr. 1520 kościół był bez plebana,

skich, z fol. Jamniki 501 dz.

8.) K., wś, tamże,

zapewne dla szcezupłego uposażenia maleńkiej gm. Wołowiel, 306 dz. 9.) K., fol. dóbr Szyparafii. Dziedzieami wsi byli Karmińscy herbu dłowszczyzna, pow. prużański, gm. Dobuezyn.

10.) K., dobra i dwa fol., pow. słonimski, gmina
Wezele.
Karna, wś, pow. babimojski. Wspom. w dok. Luszniewo, 28 w. od Słonima, Dobra Tlińskieh,
z r. 1238 (K. W., n. 215). W r. 1580 należy z chutorem Skrodyńce 549dz.; jeden fol. 150 dz.
Chrostowskich, drugi 219 dz. Bukrabów. 11.)
do par. w Zbąszyniu; siedzą tu Jaromirscy.
Karnackie, wś, pow. dzisieński, gm. Prozo- K. Zipin, dobra, tamże, Kiersnowskich, 536 dz.
12.) K., dobra, pow. sokólski, gm. Grzebienie,
roki (8 w.); miała 13 dusz rewiz.
Karnice, wś, pow. błoński. Jan Siestrzanek 28 w. od Sokółki, ks. Zagielów, z urocz. Śmoz K. jest w latach 1461—1472, starostą wiskim lanka, Dobrzewolszczyzna i Szwedzki Most, 909

a Dersław z K. współcześnie scholastykiem płoe- dz. 13.) K., wśi dobra, pow. wołkowyski, gm.
Międzyrzecz, 26 w. od Wołkowyska. Wś ma
kim, kanon. krakow. (Kapiea, Herbarz, 22).
Karnin, niem. Kernein, wś pod Landsber- 383 dz.; dobra Szyrmów, 532 dz. 14.) K. Zagiem nad Wartą, w Brandenburgii. Przemysław dworze, tamże, ob. Zadworze-Karolin, 15.) K.,

ks. polski, potwierdza nadanie tej wsi klasztoro- fol. dóbr Zapole, pow. orszański.

60

;

- Kar

Kar

Karolin 1.) folw., pow. radomyski, gm. Cha- ki. Należała do włości nowodworskiej, ekonomii
2.) K., kolonia, grodzieńskiej. W r. 1558 miała 6 włók, przy" pow. włodzimierski, gm. Werba, 17 dm., 107 mk. jęte za 5 włók dla gruntu bardzo złego. PodKarolina 1.) fol. dóbr Podgaj, pow. kowień- dani mieli 15 wołów i 6 koni, płacić powinni 3
ski. 2.) K., dwór, tamże, gm. Kroki (21 w.).
kopy 30 gr.
Karolina 1.) pow. czehryński, ob. Józefówka,
Karpaty. Prócz prac wymienionych w opra2.) IK., kol., pow. nowogradwołyński, gm. Kurne, cowaniach: Gałlicya (t. IIi XV, 485) i Zatry
42 w. od mta pow., 44 dm., 303 mk. 3.)K, (t. XII), podajemy tu kilka świeższych. Rehwś, pow. starokonstantynowski, gm. Teofilpol, mann Ant.: „Ziemie dawnej Polski i sąsiednich
par. praw. Korabiewka (5 w.), 66 w. od msta krajów pod względem fizyczno-geograficznym*.,
pow., 55 dm., 257 mk, [Do 1852 r. chutor na- Część I Karpaty, Lwów, 1895 r., str. 657. Tenleżący do Erazma Bardeckiego, syn jego osiedlił że: „Szkice geograf. z Karpat* (Przew. liter.
tu włościan. Następnie Jasińskich.
i nauk., 1891 r., t. 19). J. Partsch: „Die GletKarolina, wś, pow. braeławski, gm. Niemi- scher der Vorzeit in den Karpaten und den Mitrów, 12 w. od Bracławia, ma 45 dm., 333 mk. telgebirgen Deutschlands*, Breslau, 1882. Uhlig
Karolinka 1.) wś, pow. dubieński, gm. Mły- Vietor; „Ergebnisse geolog. Aufnahmen in der
nów, 11 dm., 200 mk. 2.) KK, wś, tamże, gm. Westgalizischen Karpathen (Jb. K. k, Geol. R.
Tesłuhów, 9 dm., 58 mk. 3.) K., kol. niem, A., t. 40, 41, 44), Tenże: „Ueber den Verlauf
pow. żytomierski, gm. Barasze, 80 w. od Żyto- des Karpatennordrandes in Galizien* (Verh. d.
mierza, 51 dm., 326 mk., kościół ewang., młyn geolog. Reiehsanstallt, 1885). Paul i Tietze:
parowy.
i
„Studien in der Sandsteinzone der Karpaten*
Karolino 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, (Jahrb. der geol. Reichsanst., 1877). Paul: „Die
gm. Brasław (3 w.) 2.) K., wś, pow. szawel- neueren Fortschritte der Karpatensandstein-Geo0ski, gm. Kiryanów (2 w.). 3.) K., folw., pow. logie* (Jahrb. der geol. Reichsanst., 1883). Zaszawelski, gm. Szawlany (20 w.). 4.)K, Ka- pałowiez: „Geologische Skizze des oestlichen
rułino, os., pow. newelski, gm. Karolino. Gmina Theiles der Pokutisch-Marmaroscher Grenz Karobejmuje 48 miejscowości, 384 dm. włośc. paten* (Jahrb. der geolg. Reichsanst., 1886).
(39 innych), 2270 mk. włościan, uwłaszezonych Zuber R.: „Stadya geol. we wschod. Karpatach*
na 6621 dz. Zarząd gminny we wsi Szczer- (Kosmos, t. VII, 1882 r. i osobno Lwów, 1883).
bino.
Tenże: „O łączności Karpat z Alpami* (Kosmos,
Karolinówka 1.) kol., pow. łucki, gm, Ro- t.IX). Tenże: „Detailstudien in den ostgaliżyszcze, 24 dm., 139 mk. 2.) KK, kol., tamże, zischen Karpaten zwischen Delatyn und Jablogm. Torczyn, 23 dm., 163 mk.
now* (Jahrb. der geol. Reichsanstalts, 1882).
Karolinowo 1 ) dobra, pow. wiłkomierski, Szajnocha W.: „Studya geolog. w Karpatach
gm, Dobejki (6 w.), Grotkowskich 362 dzies. Galicyi Zachodniej*, „Okolice Żywca i Białej*
2.) IK, dobra i zaśc., tamże, gm. Owanta (9 w.). (Kosmos, t. IX), Rzehak A.: „Die GlaziałablaDobra, Maleckich 793 dz.; zaśe., Widziunasów gerungen im europaeischen Russland und am
26 dz., Klimowów 25 dz. i Czerniewskich 26 dz. Nordabhange der Karpathen* (Das Ausland
3.) K, pow. wiłkomierski, ob. Biecze, 4.) K.. N.16i17, 1886). Romer Eugen.: „Geograf.
fol. dóbr Wiszniew, pow. oszmiański.
rozmieszczenie opadów atmosf. w krajach karKaroliny, fol., pow. orszański, od r. 1853 packich* (Rozp. Akad. Umiejętn. wydz. przyr.,
Matuszewiczów, 310 dz.
1895 r., t. 29).
Karoliszki 1.) zaśc., pow. poniewieski, gm.
Karpicko, wś, pow. babimojski. „Comes
_Birże (18 w.). 2.)|K., wś i zaśc., pow. wiłko- Albertus de K *, w dokum. z r. 1285 (K. W.,
bne, 3 dm., 22 mk., gorzelnia.

mierski, gm. Owanta.

3.) K. (ob. t. III, 853 n. 557).

Siedzi tu możny ród.

De r. 1393

i 829 Karaliszki), dwa zaśc., tamże, gm. Trasz- własność klasztoru cystersów w Paradyzie. Ob.
kuny (6 w.) i Wiżuny (3 w.). 4.) K., wś, pow. Chociszew.
dźwiński, własność von der Feldenów. 5.) K.,
Karpie, folwark dóbr Siesiki, pow, wiłkoob. Kierołiszki,
mierski.
Karolpol, fol. dóbr Łomsk, pow. sieński.
Karpiesze, w dok. Karpiesce, wś, pow. pruKarolukiszki, wś, pow. wiłkomierski, gmina żański, gm. Bereza, 29 w. od Prużany, 254 dz.
Kupiszki (11 w.),
Należała do wójtowstwa błudeńskiego, w ekonoKaroluny 1.) wś, pow. kowieński, gm. Bob- mii kobryńskiej. Podług rewizyi Sapiehy z r.
ty (13 w.). 2.) K., wś, tamże, gm. Janów (6 w.). 1568 było 5 włók gruntu „przepodłego*. Z włóKarp, wś włośc., pow. bielski gub. grodz., ki płacili po 66 gr. Suma dochodów ze wsi
w dawnej ziemi bielskiej, gm. Grodzisk, par. ka- 5 kóp 30 gr.
tol. Rudka, 31 w. od Bielska, 87 dz. Ludność
Karpiłówka 1.) wś nad rz. Usiażą, powiat
polska.
miński, gm. i par. praw. Ostrożycko-Horodecka.
Karpanowee, w dok, Korpanowicze, wś nad 2.) K., fol.,- pow. orszański, od r. 1878 Turbirzką Głęboką (Hłuboka), dopł. Kotry, pow. lidz- nów, 316 dz. 3.) K., mstko nad Dnieprem, pow.
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rohaczewski, gm. Strzeszyn, oddzielone od Źło- gm. Krupie (6 w.). 5.) K., dobra, pow. wiłkomierski, gm. Kowarsk (4 w.). 6.) K., wś, tam-

bina torem dr. żel. lipowsko-romeńskiej, 64 dm.,
430 mk. (158 praw., 54 kato]. i 218 żyd.), dom
modl. żyd. Jako mstko wymienione w r. 1727.
Własność większa należy do dóbr Ostermańsk.
4.) K., wś, pow. sieński, gm. Łukomi, 21 dm.,
80 mk.

że, gm. Onikszty (9 w.).
Karpowce 1.) wś, pow. grodzieński, gmina
Hołynka, 437 dz. 2.) K., wś, pow. wołkowyski, gm. Roś, 167 dz.

Karpowce, wś nad Teterewem, pow. Żyto-

Karpiłówka 1.) Zauszańska, wś nad Were- mierski, gm. Karpowce, 67 w. od Żytomierza, 9
śnią, pow. radomyski, gm. Przyborsk (15 w.), w. od Cadnowa (st. poczt.), ma 398 dm., 2916

st. poezt. Radomyśl (92 w.), 69 dm., 408 mk.,
cerkiew, szkoła, 975 dz. Własność większa
w K.i wsi Konne 1499 dz. (840 lasu, 290 nieużyt.). Należy do Wiszniewskich. Nadto papiernia w Ditiatkach nabyła tu 131 dz. 2.) K
Kopaczowska (ob. Kopacze, t. IV, 367), wś nad
Prypecią, tamże, gm. i st. poczt. Czarnoby!, par.
praw. Kopacze, 140 w. od Radomyśla, 93 dm.,

528 mk., szkółka, 3 wiatraki. WŚ należy do
klucza czarnobylskiego. 3.) K.. wś, pow. dubieński, gm. Krupiec, par. praw. Srybno (3 w.),
41 w. od Dubna, 96 dm., 629 mk., cerkiew
fil. drewn., uposażona ziemią przez właściciela
hr. Tarnowskiego w r. 1779. 3.) K. (t. III, 830
Karasin), wś, pow. kowelski, gm. Soszyczno,
34 w. od Kowla, 58 dm., 350 mk. 5.) K., wś,
pow. łucki, gm. Silno, 40 w. od Łucka, 40 dm.,

359 mk. 6.) K., wś, pow. nowogradwołyński,
gm. Serby, par. praw, Ćwila Wielka (7 w.), 27
dm., 114 mk, 7.y K., wś, pow. ostrogski, gm.

mk. (poprzednio 1850 mk. prawosł., 135 katol.

i 5Ożydów), cerkiew murowaną z r. 1876, ka-

plieę katol. w par. Cudnów, zarząd gminny.
Karpowcee, wś, pow. proskurowski. Po śmierci ostatniego dziedzica hr. Karola Kruzera, który

znaczną sumą poparł budowę teatru krakowskiego, majątek rozpadł się na części, które przeszły
w obce ręce.
Karpowicze, wś i dobrai K, Poduchowne,
wś, pow. białostocki, gm. Jaświły. WŚ K. ma
373 dz., K. Poduchowne 161 dz.; dobra K,, własność Szumkowskich 419 dz.
Karpówka 1.) chutor, pow. poniewieski, gm.
Pniewo (4 w.). 2.) K., wś, pow. szawelski, gm.
Kiryanów (15 w... 3.)K, wś, pow. homelski,
gm. Dziatkowicze (24 w.), 62 dm, 412 mk.
4.) K., wś, pow. wilejski, gm. Porpliszcze (9 w.);
miała 19 dusz rewiz., należała do dóbr Dokszyce.

Karpowszczyzna, przedmieście msta PoKuniów, par. praw. Wilia (2 w.), 28 dm., 222 łonnego nad Słucza, pow. nowogradwołyński,

8.) K., wś, pow. owrucki, gm. Kisarycze, 63 dm., 326 mk.
Karpuciszki, wś, pow. oszmiański. Należały
125 dm., 736 mk. 9.)K, wś na prawym brz. do dóbr ks. Radziwiłłów Żuprany. W r. 1807
Słuczy, pow. rówieński, gm. Niemowicze, st. sprzedał je Michał Zaleski, pełnomocnik ks. Dopoczt. Dąbrowica (17 w.), st. dr. żel. Sarny minika za 500 czerw. zł., Paszkowskim. W r.
mk.

par. praw. Borowe (6 w.), 146 w. od Owrucza,

ź
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(14 w.), 131 w. od Równego, 156 dm., 925 mk., 1832 przeszły do Kiersa, viee-gubernatora po-

cerkiew drewn z r. 1853,

Do par. praw, nale- dolskiego, ożenionego z Paszkowską.

Obecnie

W całej parafii 103 dm., Lisieckich.
Karpuńcze, dobra, pow. połocki, 349 dz.
816 mk. praw.i 7 rodzin żydow. Cerkiew fil.
ży wś Rudnia (5 w.).

Karsk, r. 1238 Karszco, wś, pow. inowrowe wsi Karasin (15 w.). Własność skarbowa.
10.) K, wś, tamże, gm. Równe (10 w.), par. eławski. Niejaki Eustachius, mąż szlachetnego
praw. Poniebyl (2 w.), 25 dm., 241 mk. 11.) K., rodu, przywdziawszy suknię zakonną, część
w dok. Korpiłowce, wś, pow. zasławski, gmina swą dziedziczną w K. nadał kościołowi włoeławHryców, par. praw. Mikulin (2 w.), 41 dm., 201 skiemu, co potwierdził r. 1238 Kazimierz ks.
mk. W r. 1583 do Łabunia Krzysztofa Łabuń- kujawski. R. 1557 płaci tu kanonik włocław-skiego, płaci od 4 dym., 2 ogr. Wr, 1648 Je- ski od 6 łan. km. WŚ należała do parafii Rzeczyca.
rzego Lubomirskiego.
Karsunowo, wś, pow. dryzieński, parafia
Karpin al. Żanwil, dobra, pow. rzeżycki, AwOświej.
donienkowych 496 dz.
Karszany 1.) dobra, pow. wiłkomierski, gm,
Karpiniec 1.) chutor w dobrach Sliwno, pow.
białostocki. 2.) K, dobra, tamże, gm. Jaświły, Rogowo (10 w.). 2.)K, dwa zaśc, i przys.,
tamże, 8 w. od Rogowa,
Rubcowych 388 dz.
Karszenica, rzka, wypływa na połd. od DroKarpino 1.) dobra, pow. newelski, Porzeckich 146 dz. 2.) K., folw., pow. połocki, Kło- bina w pow. płockim, przepływa około wsi Budkowa, od wsi Karsy bierze nazwisko i pod Radnickich 69 dz.
Karpiszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrow- ciążem łączy się z powstającą tam Raciążnicą
ski, gm. Widze (3 w.). 2.) K., dobra, pow. po- (a raczej przybiera mały dopływ i zmienia nazniewieski, gm. Rozalin (16 w.), Montwiłłów, wę) która uchodzi do Wkry.
Karszew, r. 1232 Karsevo, wś, pow. kolski.
458 dz. 8.) K., folw., pow. rossieński, gmina
Szweksznie (9 w.). 4.) K., wś, pow. szawelski, Wedle dok. z r. 1232 nadany przez Bogumiła
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arcyb. gnieźn., cystersom, później włość klaszto- większy, bo mający 8 łan. km.i 6 zagr. Naleru sulejowskiego i byszewskiego. Ten ostatni żały do par. Sikorz.
drogą zamiany ustępuje arcyb. gnieźn. dziesięKarwów, wś, pow. opatowski. Wś tę miał
cin z K. (K. W.,n. 136, 304, 618, 655). W roku nadać na wiecu w Mikulinie r. 1212 Wineenty
1576 ma tu jeden dział Drzewiecki, a drugi bisk. krakow., klasztorowi w Koprzywniey (Kod.
dział trzyma w zastawie Maciej Łetkowski pła- mał. I, 15). W dokum. zr. 1277 wymieniony
w liezbie posiadłości klasztoru koprzywniekiego,
cacy od 8 łan., 3 zagr., karczmy, 5 osad.
Karsznice. w dok. Karsnicza, wś, pow. ję- nadanych mu przez Wincentego . (Kadłubka)
drzejowski. Według dok, z r. 1262 dają dzie- (Kod. małop., I, 110). Wedle Długosza, Winsięciny klasztorowi miechowskiemu. Jestto gnia- centy dał klasztorowi połowę wsi, drugą połowę

zdo Karsznickich, którzy w r. 1586 posiadają zostawił swym krewnym (nepotibus). Połowa
przyległe wsi: Rembieszyce, Mironice i Wolę ta należała, za Długosza do Różyców. Jeden
Tessarową. Dobiesław Karsznicki płacił z K. z działów nadał klasztorowi około r. 1416 Wojod 12 półłanków, z których 5 uprawiali kmiecie, ciech z Wamborkowa.
Dziesięcinę pobierał bia 7 włączył dziedzie do folwarku i osadził na skup krakow., z folwarku rycerskiego zaś kościół
nich zagrodników. Był dwór, folwark, lasy i pa- we Włostowie (L. B, III, 383).
sieki, 5 małe sadzawki, brzeg rz. Nidy z łąkami.
Karwowo, wś, pow. kolneński. „Arnoldus
de K.*, w dokum. z r. 1423 (Kapiea, Herbarz,
Oeeniono wieś na 260 grz.
Karsztejnie, dwa majątki, pow. telszewski, str. 168).
Karyczyńce, wś, pow. latyczowski, 22 w.
gm. Żorany (4 w.), Budryków z Szyłami ma 80
dz.; drugi Waserysów, 160 dz. Nadto Giedmon- od Latyczowa. Obszerna włość królewska, która się rozpadła na cztery części. Na K. wołotowie maja 10 dz., Hudowiczowie 36 dz.
Karszuniszki, wś, pow. oszmiański, gmina skich zapisał Jagiełło 40 grz., Franezkowi.

Po-

Polany (7 w.); miała 12 dusz rewiz.

Należała tem trzymał je zastawem Jan Odrowąż, który
r. 1538 ustąpił praw swych królowej Bonie.
do dóbr Mokrzyca.
Kartelewo, wś, pow. newelski, była własno- Drugą część w zastawie za 359 grz. trzymał od
Jagiełły Jan ze Stepanikowa. W r. 1538 odstąścią Borkowskich,
Kartenowo, okolica, pow. dryzieński, 179 piona Bonie w zamian za Szelechowę.
dz. Mają tu: Baranowscy 9 dz., Komieszewsey
Karyżyn al. Koryżyn, wś, pow. uszycki, gm.
79 dz. i Stankiewiczowie 91 dz.

Osłamów, 49 dm., 370 mk., cerkiew. :

Karzec, r. 1293 Carsec, r. 1910 Karcz, wś,
Kartokle, słoboda, pow. szawelski, gmina
pow. krobski. Wymieniony w dok. z r. 13810
Szawkiany (1 w.).
Kartoszewicze, wś i dobra, pow. orszański, śród wsi ustanowionego wtedy powiatu ponieegm. Mikalino, 30 dm., 248 mk, Dobra, od roku kiego. Istniał tu zdawna gród. Stefan kasztelan „de Carsec* występuje r. 1293 w Poznaniu,
1869 Karyszewych, 1200 dz. (500 lasu).
Kartoszy, wś, pow. połocki, własność Korot- przy boku ks. Przemysława. W r. 1352 jest
kasztelanem „Sezedrzicus*, a r. 1378 „Peregrikiewiezów.

Kartuniszki, zaśc., pow. trocki, gm. Żośle nus* (K. W., n. 706, 930, 1318, 1756, 2070).

W r. 1580 wś „Karsziecz* w par. Krobia, jeden
(17 w.); miał 5 dusz rewiz.
Kartupie (ob. t. III, 845 Karłupis), wś i do- dział ma Karsiecki, a drugi po Jakubie Rokoszewskim podskarbim kor.
bra, pow. rossieński, gm. Erżwiłek (7 w.).
Kasabuki, pow. dzisieński, ob. Kozabułki.
Kartyże, fol. dóbr Drybin, pow. czauski.
Kasaryne, wś, powiat dryzieński, parafia
Karulino, pow. newelski, ob. Karolino.
Karwazy, folw., pow. szawelski, gm. Ligu- Oświej.
my (8 w.).
Kaseń, chutor, pow. dubieński, gm. Werba,
Karwiedzie, dwa dwory, pow. poniewieski, 5 dm., 46 mk.
gm. Remigoła (7 w.).

Kasicze, Kosicze, wś, pow. bychowski, gm.

Karwieliszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Głucha, 51 dm., 298 mk., młyn, folusz.
Uciana (13 w.).
Kasin, wś, pow. lidzki, gm. Lida (8 w.); miaKarwielki, wś, powiat nowoaleksandrowski, ła 43 dusz rewiz.
:
- gm. Czadosy (8 w.).
Kasina, wś nad rzką t. n., pow. limanowski.
Karwin, wś, pow. miechowski, ob. Obiechów. W dok, z r. 1254 wymieniona rzeczka jako właKarwinówka, wś, pow. żytomierski, gmina sność klasztoru szczyrzyckiego. Qsadzona tu
Cudnów, 41 dm., 200 mk,
wieś przeszła w sposób nieprawny na własność
szlachecką (L. B., III, 445). Od r. 1597 włość
Karwowo, pow. kolneński, ob. Brychy.
Karwosiek, w dok. z XIII w. Karwasec, wś dominikanów krakowskich. Ob. Ulanowski B.:
pow. płocki. Dawna włość kapituły płockiej, „Wieś polska* (Przegl. pol., 1894 r., str. 467).
Kasinkowo, wś włośc., pow. dzisieński, gm.
W r. 1578 istnieją: K, Noskowiee, K. Rospadi
(Respondy), K. Dłażniewski i K. Capituli, naj- | Jazno.
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Kas
Kasinowo al. Kasjanów, pow, słonimski, ob.
Kaskienowo.

63

Kaszczor, w dok. zr. 1364 Clastor, wś, pow.
włoszezowski. W r. 1365 Kazimierz król polski,

Kasionki, wś, pow. orszański, gm. Mikulino, pozwala klasztorowi św. Andrzeja (Klarysek)
23 dm., 154 mk.

w Krakowie, założyć przy karczmie klasztornej

Kasiszczewo, dobra, pow. mścisławski, Su- zw. Clastor koło wsi Rokitna, przy drodze z Żarszezewskich 470 dz.
nowea do Lelowa, miasto ua prawie niemieeKasite, wś, pow. dzisieński, gm. Jazno; miała kiem. Wójt z ławnikami ma sądzić sprawy
14 dusz rewiz.
większe i mniejsze. (Osada otrzymuje targi tyKasiułkajmie, wś, pow. kowieński, gmina godniowe (Kod. małop. I, 325). Lokacya miasta
Betygoła (10 w.).
nie przyszła jednak do skutku.

Kasjanówka, mylnie Kosianówka (t.
459), słoboda, pow. bracławski, gm. poż

Kaszczyce, okolica, pow. lidzki, gm. i dobra
skarb, Wasiliszki (6 w.).

Kaszczyńce, wś, pow. ostrogski, na pograniKaskada, folw. przy Muszkatyńcach, powiat czu krzemienieckiego, gm. Unijów (2 w.), stacya
„uszycki, gm., par, i st. poczt. Dunajowce,Ę271 poczt. Jampol (12 w.), 45 w. od Ostroga, 142
dz. Należał do Skibniewskiego, od którego 1898 dm., 756 mk., cerkiew drewn. z r. 1788 fundacyi ks. Mik. Jabłonowskiego, uposażona 62 dz.
r. nabył Zawojko.
Kaszczyno 1.) dobra,NY: sieński, KamionKaski, w dok. z r. 1451 Kaschky, wś, pow.
2 młyny. 2.) K., folw.,
błoński. Wieś książęca w XV w. W r. 1579 ków 890 dz. (430 lasu),
płaci od 56łan., 26 zagr., 9 kom. W części pow. połoeki, Radziszewskich 43 dz.
plebana !/, łan., 10 zagr., 1 rzem. (Paw. Maz.
Kasze, wś, pow. poniewieski, gmina Smilgie (4 w.).
str. 141).
Kaszebury, wś, pow. poniewieski, gm. PomKaskienowo, w spisie Kasżnowo, folw. dóbr
Iwacewicze, pow. słonimski,
piany (14 w.).
Kaszeliszki, wś, pow. poniewieski, gm. BirKaśkiewicze 1.) al. Kośliewicze, wś, pow.
mohylewski, gm. Pawłowicze (4 w.), 22 dm,, że (9 w.).
Kaszemirówka, dwie wsi, pow, wiłkomier128 mk. 2.) K, dwa fol., pow. święciański, gm.
Bienica, własność Kryczyńskich. W r. 1706 ski, gm. Rogowo (7 i 11 w.).
Kaszenie, wś, pow. homelski, gmina KorJózefa Kryczyńskiego, rotm. chorągwi tatarskiej.
W r. 1802 Józef Kryczyński płaci z K, pososzne- ma (11 w.).
Kaszety, pow. lidzki, gm. Nacza. Na polach
go na meczet w Doubuciszkach od 9 soch.
Kaśkowszczyzna, zaśc., pow. wilejski, gm. wsi odkryto ślady osady przedhistorycznej.
Miadzioł (15 w. » należał do dóbr skarbowych
Kaszew, wś, pow. turecki. Wymieniony
ka (6 w.), 38 w. od Bracławia, 14 dm.

Justynowo.

w dok, z r. 1136 (K. W.,n, 7), śród włości arcy=

Kaśniowce, ws, pow. grodzieński, ob. Kaje- bisk. gnieźn.
niowce.
Kaszewice, wś, pow. piotrkowski. PierwotKasperka, wś i fol., pow. klimowieki, gmina nie należała do par. w Chrząstowie i obowiązana
Zabiełyszyn, 30 dm., 135 mk. Fol., Zakoliń- była dawaćplfanowi beczkę miodu na św. Marskich, z Budą 364 dz.
cin. Według Lib. Ben. Łaskiego, dziedzie czy
dzierżawea wsi zaprzestał od lat 5 uiszczać tę
Kasperówka, ob. Kaszperówka.
Kasperowszczyzna, fol., pow. wilejski, gm. daninę. Zdaje się, że K. włączone zostały do
par. w Koniecpolu (Nowopole), utworzonej zaHermaniszki, r. 1865 Gnatowskich.
Kasperyszki 1.) zaśc., pow. szawelski, gm. pewne w XVI w., a później dopiero w XVII w.

Skiemie (9 w.). 2.) K, wś, pow. telszewski, ufundowano tu kościół i przy nim odrębną paragm. Bernatów (12 w.).
fię. W reg. pob. z XVI w. pominięto KaszeKaspinicze, wś, pow. mohylewski, gm. Czar- wice.
norucz, 56 dm., 389 mk.
Kaszewy, r. 1520 Caschewo, C. mediocris et
Kassuta, pow. wilejski. Około 1750 roku, C. Tharnowskiego, wś, pow. kutnowski. Kościół
Antoniego Krzywobłockiego, strażnika oszm., par. p. w. św. Andrzeja, wspominany jaż w dok.

r. 1766 syna jego Jerzego, następnie Roemerów. z r. 1420. Plebanem był wtedy niejaki GniewoBył tu monaster bazylianów.
mir. We wsi siedzieli Kaszewscy h. Janina,
Kaszkieliszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow=
Kastrowo, wś, pow. dryzieński, par, Oświej.

Kastulino, os., pow. wiłkomierski, gm, Dobejki, Jodysów 20 dz.
Kastynie, dwór, pow. rossieński, gm. Skawdwile (10 w.).
Kasury, al. Pieczury, folw., pow. pożocki,

ski, gm. Dryświaty (15 w.).
Kaszów, wś, pow. radomski. Parafia tutejsza należała do dyecezyi gnieźn., choć już młyn
plebański leżał w dyecezyi krakowskiej (Łaski,

L. B., I, 679).

Czerniawskich 36 dz.
Kaszówka, mstko, pow. kowelski, gm WieKaszarka, dwór, pow. wiłkomierski, gmina lick, 47 w. od Kowla, 115 dm., 1834mk.„Cera
kiew.
Kowarsk (13 w.).

FT
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Kaszyszcze, dwie wsi, pow. łucki, gm. KołKaszperówka 1.) wś przy ujściu Kijanki
do Hujwy, pow. berdyczowski, gm. Białopol, ki, 56 w. od Łucka, 35 dm., 323 mk.
Katany, folw., pow. kowieński, gm. Żejmy
st. poczt. Berdyczów (23 w.), 174 dm., 1163
mk., cerkiew, szkółka cerk., 3 młyny, wiatrak. (10 w.), Daniłowiczów 30 dz.
Katarzynowo, ob. Zkaterynhof.
2.) K., Kasperowka (t. III, 902), wś nad Rośką,
Kataszynka, chutor nad rzką t. n., powiat
pow. taraszczański, gm. Kaszperówka, st. poczt.
Tetyjów (5 w.), 70 w. od Taraszczy, z fol. 566 skwirski, gm. Pawołocz, 28 w. do Skwiry, 19
dm., 2966 mk., cerkiew, szkółka cerk., cukrow- dm., 162 mk.
Kateliszki 1 ) zaśc., pow. poniewieski, gm.
nia, cegielnia. Należała do włości tetyjowskiej

Koszków, następnie ks, Ostrogskich. W roku Birże (18 w.). 2.) K, wś, pow. trocki, gmina
1629 w dzierżawie Adama Wilgi, płaci od 77 Jewie (6 w.); miała 15 dusz rewiz , należała do
dym. Gmina obejmuje 9 miejscowości (7 siół, dóbr Strawienniki.
Kateniszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow2 wsi), 12,599 mk (22 rozkoln., 79 katol., 12
ewang., 210 żydów, 155 in. wyzn.) i 18,573 dz. ski, gm. Sołoki (9 w.).
Katerynka, ob. Piszczana,
(9568 większej posiadłości, 8578 ziemi włośc.,
Kąaterynówka 1.) wś nad rzką Berezówką,
307 dz. cerk.). 3.) K. al. Kasperówka (t. LII,
895), wś, pow. nowogradwołyński, gm. i parafia pow. czchryński, gm., dobra i par. praw. Telepraw. Baranowka (12 w.), 44 w. od mta powiat., pin (3 w.), st. poczt. Kamionka (20 w.), 65 w.
209 dm., 1333 mk., cerkiew drewn. ementarna od Czehrynia, 186 dm., 908 mk , cerkiew, szkół-

ka, 7 wiatraków. Dawniej Berezówka, przemiaz r. 1881
Kasztelanka, fol. dóbr Rozalin, pow. Lrze- nowaną została od imienia eórki właścicieski gub. grodz.

la Borodzina.

Była tu cukrownia, obeenie nie-

Kaszteianowszczyzna, powiat dzisieński. czynna. 2.) |K., wś, pow. nowogradwołyński,
Własność Czerniewskiego (nie Czerniawskiego), gm.i par. praw. Serby (9 w.), 44 dm., 295 mk,
499 dz. Poprzednio Korsaków, następnie Kor- 3.) K.. wś, pow. żytomierski, gm. Horoszki, 53
w. od Żytomierza, 48 dm., 288 mk. 4.) KK., kol.,
kozewiczów.
Kaszubińce, Kaszudinka (ob. t. III, 904), wś tamże, gm. Kotelnia, 14 dm., 1l6 mk. 5.) K,
ifol., pow. grodzieński, gm. Skidel, 27 w. od wś, tamże, gm. Piatka, par. paw. Szwajkówka
Grodna. Wś ma 14 dm, 273 mk, 147 dz;; (4 w.), 39 dm., 243 mk. 6.) K., kol., tamże,
gm. Trojanów, 75 dm., 445 mk. 7.) K., wś,
fol. należy do dóbr Kotra.
Kaszuby. Nowsze prace odnoszące się do tej tamże, gm. Uszomierz, par. prawosł. Kropiwna
zachodniej odrośli plemienia polskiego są: Lo- (3 w.).
rentz: „Volkssagen, Aberglauben, Gebrauche u.

Kateszyno al. Jurcewo, folw. dóbr Szapki,

Maerchen aus d. ostl. Hinterpommern*, Poznań, pow. orszański.
Katiucha Duby, wś, pow. nowogradwołyń1885. Winkowski G.: „Die Pommerschen Kassuben* (Mittheil. d. geogr. Gesels. in Wien, ski, gm. Serby, 5 dm., 34 mk.

Katki, wś, pow. poniewieski, gm. Pniewo
1885). Dr. Tetzner: „Die Sloyinzen und Leba-Kaschuben*, Berlin 1899. Parczewski A.: (5 w.).
Katkułewo, fol., pow. lueyński, 179 dz.
„Szczątki kaszubskie w prowincyi pomorskiej'*,
Katkuny, wś, pow. poniewieski, gm. MołdoPoznań, 1896. Ramułt St.: „Statystyka ludno
$ci kaszubskiej”, Kraków, 1899. Łęgowski: ezany (9 w.).
„Die Slowinzen im Kreise Stolp**, Szczecin, 1900.
6. Smólski:

.,Ostatni Mohikanie polsey** (Bibl.

Warsz., 1902 r., marzec i kwiecień).
Kaszurowszczyzna, wś, pow. sieński, gm.
Ulanowicze, 9 dm., 53 mk.
Kaszymów, Kasimów (ob. t. III, 894 mylnie
_ Kasinowo), folw., pow. oszmiański, gm. Bienica,

r. 1802, Kryczyńskich, którzy na utrzymanie
meczetu
w Doubuciszkach płacili od 5 soch. Około r. 1865 Szalkowskich.

Kaszyńce, wś, pow. grodzieński, gm. Brzostowiea Wielka, 59 w. od Grodna, 234 dz.

Katkuszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,

gm. Antuzów (14 w.),
Katoliszki, wś, pow. poniewieski, gm. Czypiany (2 w.).
Katołowszczyzna, fol., pow. lepelski, Borowskich 105 dz.
Katorowszczyzna, Kutorowszczyzna, wieś,
pow. oszmiański, gm. Kucewicze, (4 w.); miała
21 dusz rewiz., nałeżała do dóbr Nowosiołki.

Katowice, ob. Kaczowice,
Katowice, msto pow. na Szląsku. W r. 1887

Kaszyno 1.) wś, pow. wiłkomierski, gmina miało 437 ha ziemi (272 roli, 45 łąk, 5 lasu),
Pupany (7 w.). 2.) K., pow. wilejski. Niegdyś 483 dm., 14,200 mk., w tem 10,140 katolików,
Mackiewieczów, z tych Chwiedor Bohdanowicz 2482 ewangelików i 1576 żydów. Powiat miał
r. 1590 sprzedaje Bohdanowi Sołomereekiemu, 105,358 mk., w tej liczbie 94,247 katol., 7307
później przeszło do Sapiehów. W r. 1752 Mi- ewang. i 3798 żydów. Por. Hoffmann G.: ,,Geehał Antoni Sapieha sprzedaje Leonowi Pawłowi schichte der Stadt Kattowitz* (Katowice, 1895,
str. 183).
Wołodkowiczowi.
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Katówka, chutor, pow. winnieki, gm. Pików,

Kaupinie, fol., pow. wiłkomierski, gm. Szaty
(8 w.), Olechnowiczów 78 dz.
Katrynburg, mstko, pow. krzemieniecki, gm.
Kaupre, dwór, pow. poniewieski, gm. KraBorki, par. praw. Podhajee (2 w.), 15 w. od kinów.
Krzemieńca, 120 dm., 963 mk., cerkiew filialna
Kaupry, Koupry, zaśc., pow. kowieński, gm.
par. Ostrożek.

z r. 1787.

Własność hr. Ożarowskich.

Katrynka, urocz., pow. białostocki, gmina
Obrębniki, 59 dz.
Katrynowo 1.) Katarzynów (t. III, 908),
wś nad rzką Śwołną, pow. dryzieński, gm. Klastyce, 3 dm., 31 mk., cerkiew. 2.) K al. Jekaterinhof, dobra, pow. połocki, Giedrojcia Jurahy,
386 dz. 3.) K., fol., tamże, Katarzyny Druhoninowej 135 dz.
Kąatrynpole, wś i fol., pow, rohaczewski, gm.

Żejmy (15 w.), Skirgajłów 100 dz.

Kaupy, wś, pow. poniewieski, gm. Kibury
(8 w.). Mają tu Mukasowie 221/, dz., Narkiewiezowie 25 dz.

Kausze 1.) dwór, pow. telszewski, gm, Iłłoki
(7w.). 2)MK. os, pow. wiłkomierski, gmina
Konstantynowo.
Kauszyszki, dwór, pow. nowoaleksandrowski, gm. Kwietki (9 w.).
Kautki, wś, pow. orszański, gm. Mikulino,

Rassochy (5 w.), 17 dm., 72 mk. Folw., od roku 20 dm., 125 mk.
1845 własność Sikstelów, 200 dz.
Kaużebowo, wś, pow. dryzieński, par. RosiKatuniszki, zaśc., pow. wileński, gm. Mu- ea, należała do dóbr Sarya.

śniki (6 w,); miał 28 dusz rewiz., należał do dóbr
Kawboryszki, zaśc., pow. poniewieski, gm.
Bortkuszki.
:
Pniewo (11 w.).
Katyllszki, dwór, pow. szawelski, gm, ŻagoKawczy Kąt, wś, pow. stryjski. W roku

ry (4 w.).

i

1565 wś ststwa stryjskiego, miała 10 kmieci na

Katyna, r. 1565 Kathina, wś, pow. dobro- 3 dworzyszczach, Dochodu dała zł. 43 gr. 23.
milski. Wedle lustracyi z r. 1565 świeżo osaKawewczyce, fol., pow. nowogródzki, gm.
dzona wieś w ststwie przemyskiem, miała 10 go- Poczepowo, Tarnogórskich około 10 włók.
spodarzy na półłankach, kniaź, pop. Dochód
Kawele, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
zł. 13 gr. 24!/,.
Rakiszki (5 w.).
Katynie, dwa dwory, pow. poniewieski, gm.
Kawęczyn, r. 1359 Kawieczino, wś, pow.
Poniewież (18 w.).
skierniewieki, W dok. zr. 1359 śród włości
Kątyninią, zaśc., pow. poniewieski, gmina arcyb. gnieźn., r. 1374 w liczbie włości zagraPniewo (9 w.).
bionych kościołowi z rozkazu Ziemowita ks.
Kątyny 1.) Katiny, wś, pow. poniewieski, gm. mazow. (K, W., n. 1404, 1697), Obok wsi areyPompiany (7 w.). 2.) K., wś, pow. szawelski, biskupiej należącej do par. w Godzianowie, bygm. Poszwityń (4 w.). 3.) K., fol., pow. wiłko- ły tu części drobnej szlachty i kmiece, należące
mierski, gm. Aadroniszki (7 w.).
do par. Stara Iława.
Kaubryszki, zaśc.. pow. święciański, gmina
Kawęczyn, wś, pow. pilzneński. Za Długo-

Twerecz, należał do dóbr skarb. Dzisna.

sza własność klasztoru tynieckiego, miała 7 łan.,

Kaukaliszki, dwór, pow. nowoaleksandrow- 2 sołtysa. W r. 1536 ma 7 kmieci, wójtowstwo,
ski, gm. Kwietki (6 w.).
młyn, karczmę.
j
Kaukaz, chutor, pow. ostrogski, gm. Chorów,
Kawieryki, wś, pow. lidzki, gm. Żyrmany
15 dm., 87 mk.
(1 w.); miała 12 dusz rewiz.

Kaukle 1.) wś, pow. telszewski, gm. Żorany

(6 w.). 2.) K., wś, pow. oszmiański, gm. Iwie
(12 w.); miała 21 dusz rewiz. Należała do dóbr
Gawia, w końcu XVIII w. Aleksandra Pocieja,
oboźnego lit., od r. 1819 Brochockich, następnie
Trychutków, obecnie Dębowieckich.
Kaukoliki, wś, pow. telszewski, gm. Szkudy
(16 w.).

Kawinie, wś, pow. wiłkomierski, gm. Uciana (4 w.).

Kawiory, w dok. Kauor, wś, pow. krakowski. Wspom. w dok, zr. 1318, Mieszczanie
krakowscy mają tu swe ogrody.

Stanowi część

Czarnej Wsi,
Kawkuniszki, dobra, pow. wiłkomierski, gm.
Kowarsk (2 w.).
Kaukolnie, wś, pow. kowieński, gm. SurwiKawie, wś i os., pow, wiłkomierski, gm. Szaliszki (3 w.).
ty (7 w.)=
Kauksnuje, wś i dwór, pow. szawelski, gm.
Kawieniszki, wś, pow. wiłkomierski, gmina
Radziwiliszki (17 w.).
Uciana (3 w.).
Kauluny, wś, pow, szawelski, gm. RadziwiKawłakis, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
liszki (4 w.), należała do dóbr Krowkiany.
Pupany (6 w.).
Kaupie, Kaupy, dwie okolice, pow. telszewKawłaliszki, wś, pow. szawelski, gm. Raski, gm. Wornie (7 w.), gm, Żorany (20 w.). dziwiliszki (21 w.).
W drugiej mają Naumowiczowie 35 dz., PutkaKawnice, wś, pow. koniński, Kościół par.
merowie 14 dz., Przeworsey 40 dz., Szymkiewi- p. w. W. W. Św., wspomniany w aktach z roku.
czowie 62 dz.
1480. Według wizyty z r. 1608 dziedzie wsi
Słownik Geograficzny. T. XV. — Zeszyt 177.
5
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Gorzewski Hieronim, oddał kościół predykantowi luterańskiemu, wypędziwszy plebana, lecz
synowie tegoż Gorzewskiego, katolicy, usunęli
przed tą wizytą predykanta i obiecali kościół
wrocić katolikom. Na miejscu pierwotnego ko-

pow. kijowski, gm. i st. poczt. Hermanówka
(17 w.), par. praw. Horochowatka, 78 w. od Ki-
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jowa, 234 dm., 1202 mk., szkółka, 8 wiatraków,

935 dz. włośc., 526 dwor., należącej od r. 1874
do Rubinstejnów. 2.) K., kol. niemiecka przy
radomyski, gm. Wodościoła wzniesiono nowy z drzewa r. 1521. Obee- wsi Szczeglijówka, pow.
(27 w.), 31 w. od RaBrusiłów
poczt.
st.
tyje,
XII.
t.
ny pochodzi z r. 1799. Ob. „Kłosy*,
dom modl. ewangel.,
mk.,
95
dm.,
21
domyśla,
1581
r.
a,
Krowodrz
Długosza
u
Kawodrza,
Kawodrza, wś w par. Częstochowa.

Własność szkoła. 3.) K., wś nad rz. Torhan, pow. tara-

klasztoru. W r. 158] miała 12'/, łan. km. Por.
Krowodrza (t. IV).
Kawonówka, wś nad Tołmaczem Zgniłym,
ow. zwinogródzki, gm.i st. poczt. Kalihorka
Mokra (11 w.), 40 w. od Zwinogródki, 139 dm.,
675 mk., cerkiew, szkółka, młyn, 4 wiatraki.
Około r. 1865 z Antonówką należała do Jeniczów.

szezański, gm. Krzywiec, par. praw. i st. poczt.

Wołodarka (2 w.), 43 w. od Taraszczy, 60 dm.,
505 mk., szkółka. W r. 1862 należała do Godlewskich, 502 dz.

Kazimierowo 1.) dwa zaśc., pow. nowoale-

ksandrowski, gm. Dryświaty (24 w.) i Taurogi

(10 w.). Jeden należy do Brodowskich, 40 dz.
2.) K., w spisie Kaziuryszki, fol,, tamże, gmina
Smołwy (10 w.), attyn. Jurgianowa, Podbere-

Kawosie, wś, pow. dryzieński, par. Druja.
Kawryżyn, Kowryżyn, wś i fol., pow. mohy- skich 147 dz.
Kazimierz 1.) mstko, pow. słupecki. Przelewski, gm. Pawłowieze. WŚ ma 13 dm., 143
ks. Polski, r. 1287 w Poznaniu, nadamysław
Barsuki.
dóbr
do
mk.; fol. należał
e różne dla dóbr bisk. lubuskich,
przywilej
jąc
Kawstekle (ob. t. III, 914 Kawetekle), wś,
u założyć targowisko („YilKazimierz
w
pozwala
w.).
(4
pow. rossieński, gm. Wewirże
), na prawie nieforensem*
civitatem
Kawsze (ob. t. III, 918 Kawszyszki), wś, lam sive
wymieniono śród
1328
r.
z
dok.
W
mieckiem.
pow. rossieński, gm. Kołtyniany (4 w.).
cum distrie
Kazimir
„oppidum
:
biskupich
włości
Szymgm.
,
rossieński
Kazaki, zaśc., pow.
1088). W r. 1579
585,
n.
W.,
(K.
suo*
tu
kajeie (10 w.).
szlacheckie daje szosu fi. 12
Kazakiszki, zaśc, pow. nowoaleksandrow- Kazimierz, miasto
2 piekarzy, 2 rzeźn.,
gorzał.,
bań
5
od
16,
gr.
ski, gm. Taurogi (4 w.).
osiadł., 5 szynkałan.
10
rzem.,
8
rybaków,
2
MięKazaklary, wś i fol., pow. trocki, gm.

2 przekup. soli, 5 kół młyn. Ogółem
dzyrzecz (6 w.); wś miała 22 dusz rewiz.; folw. rzy, 6 kom.,
A. 40 gr. 26. Ob. Tyg. lllustr. (t. VIII, str. 402)
r. 1865 należał do Bajraszewskich.
Spraw. kom. hist. sztuki, t. IViVi „ WędroKazom,
Kazanie, r. 1316 Kazome, r. 1360
wiec* (r. 1899, n. 27). Por. Bieniszewo (t. I).
naŁokietek
w
Władysła
i.

wś, pow. włocławsk

dał r. 1316 w Walewie, różne swobody wsi

„Kazome iuxta Brest*, należącej do Andrzeja
bisk, pozn. (K. W., n. 981, 1440). Co do nazwy por. Kazuń. R. 1557 płaci tu Kretkowski,
wojewoda poznański od 7 łan. kmiec., 4 sołt.,
1 kom.

2.) K., mstko, pow. łódzki. Pierwotnie własność
książęca. Miał prawo miejskie już w końcu XIII

wieku. W r. 1318 Władysław Łokietek na wiecu w Sulejowie wzamian za wieś klasztorną Wi-

towiee (Witoszewice) pod Łęczycą, nadaje kla-

sztorowi wąchockiemu „civitatem nostram foren-

nominatur*, z prawem lokaKazanka, dwór, pow. rossieński, gm. Szy- sem que Kazimir... średzkim. Wzamian za cło
cyi miasta na prawie
dłów (17 w.).
z Kazimierza i Zgierza, jakie nadał klasztorowi
powiat
ą,
Obiedówk
rzką
nad
wś
,
Kazańsk
ks. Kazimierz, ojeiee Władysława, nadaje im
538
eze,
rzeczycki, gm. i par. praw. Domanowi
część wsi Prawęcice (Kod. mał., II, 241, 242).
dm., 332 mk., cerkiew filialna.
Jan opat wąchoeki nadał r. 1343 słudze swemu
Kazarce al. Gołuchówka, os., pow. poniewieMichałowi wójtowstwo w K., Babicach i Prawęski, gm. Kibury (14 w.).
za 8 grz. Na akeie podpisany: „Blasius
Kazaryno, folw., pow. nowoaleksandrowski, ciecach
in Kazimiria*. W dok. z r. 1364
ecelesiae
rector
gm. Słobódka (5 w.).
spisanym w Wąchocku występuje: Klemens ple- Kazawczyńska Słobódka, ob. Józejpo!.
ban w K. W r. 1368 król Kazimierz bierze te
Kazelki, dobra, pow. lepelski, dawniej Miłatrzy wsi dożywotnio, dla ich zagospodarowania
dz.
250
dowskiego, potem Siedmiogrodzkiego,
(Kod. mał., III, 53, 175, 221). Wr. 1426 król
Kazieczki, Kazieczyno, fol., pow. orszański, Władysław na prośbę opata Mikosza nadał osadz.
390
gm. Moszkowo (5 w.), Derożyńskich

dzie przywilej na dwa jarmarki. W r. 1432 na(200 lasu), cerkiew, młyn.
między klasztorami: wąchoekim a trzeKazieczyn, wś, pow. lidzki, gmina Doku- stąpiła
im zamiana posiadłości. Pierwszy odmeszeńsk
dowo.
dał K. ze wsiami: Babice, Prawęcice, Sobień,
Kaziborki, wś, pow. orszańiski, gm. OlenoSobieńska Wola w ziemi łęczyckiej, a wziął
wicze, 27 dm., 159 mk.
ru: Waśniów miasto, ze wsią Jeżorówka 1.) wś nad Horochowatką, bliższe klaszto

Kazimie

_ Kaz
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wem i dziesięci
pięciu wsi okolicznych | (85 dm., 684 mk. Na miejscu dzisiejszej wsi
e nami z pię
i jednej (Prusinowice), w ziemi sieradzkiej. Na r. 1629 kanelerz w. litew., J
Albrecht Radziwiłł,
cztery lata przedtem opat wąchoeki Mikołaj, założył miasteczko na gruntach
wyprocesowa' przeniół K. na prawo sredzkie, Kanoniey trze- nych od ks. Jabłonowskich i nazwał
je Kazimirmescy pełnili tu obowiązki plebanów aż do znie- ką na cześć św. Kazimierza królewicz
a. Miasienia klasztoru. Obeeny kościół drewniany p. w. steczko zniszczyły wojny kozackie.

św. Jana, pochodzi z r. 1632. W r. 1576 K. poKazimiropoi, kol., pow. rówieński, gm. Kudany w reg. pob.
w liczbie wsi opata trzemeszeń- styń, 9 dm., 59 mk.
|
skiego. Płacił od 9 łan., 1 wójt., I karczmy,
Kazimirów, wś, pow. dźwiński, Katarzyny
2 rzem., 28 osad. W dok. z r. 1354 występuje Korolkowej, 877 dz. Por. Kazimier
zowo.

Tomisław kasztelan kazimierski, r. 1374 Kle-

Kazimirowa Słoboda, mstko,

pow. mścimens (K. W., n. 999, 1323, 1594, 1711). sławski, gm. w miejseu. Jestto
właściwie przed3.) K., mstko, pow. nowoaleksandryjski. Ob mieście Mścisławia, ma 92 dm.
(73 należy do
Kaszewski K.: „K. nad Wisłą* (Gaz. Polska, żydów), 695 mk. (278 praw.,
417 żydów), 2

r. 1898, nr. 173 — 174)i Spraw. kom. historyi cerkwie (I murow.), synagoga
, zarząd gminny,
sztuki, t. VI. Zbieraniem materyałów do histo- ambulatoryum. Gmina obejmuje
85 miejscowo-

ryi miasta zajmował się Kazimierz Król. Obecnie ści, 1107 dm, 5745 mk. włościan
(1781 dusz

osada ta swem położeniem ściąga dość licznych rewiz.), uwłaszczonych
na 9338 dz. W gminie
gości na pobyt letni a nawet i na stałe mieszka- Jest 4924 dz. lasów
większej własności i 146
nie we wznoszonych pod miastem domkach i wil- dz. włośce,
lach.
Kazimirówka

1.) wś nad Duieprem
Kazimierza Mała, wś, pow. pińczowski. rzeczycki, gm. Chołmecz, 106 dm., ,692powiat
mk,,
Długosz
opowiada, iż czytał akt erekeyi kościo- cerkiew.

2.) K., dobra, pow. mohylews

ki, od
ła tutejszego, wydany r. 1063 w Dzierząznie, r. 1874 Iwanowych, 800 dz.
3.) K., wś, pow.
przez Lamberta bisk. krakow., na prośbę Miko- trocki, gm. Jewie (6 w.); miała
8 dusz rewiz.,
łaja z Mikołajowa, tudzież Stanisława i Bogusza należała do dóbr Popory. 4.) K
, wś, tamże, gm,

z Zemlie, Piotra i Jakuba z Zbilutowie, Mszczu- Orany (8 w.); miała 14 dusz
rewiz.
ja i Jana z Jakuszowie. Święty Stanisław, podKazimirówka 1.) al. Antonówka, wś nad Maówezas jeszcze kanonik krakowski, był jakoby łą al. Gniłą Rosią, pow.
lipowiecki, gm. Oratów,

jednym ze świadków (Hist. Pol. pod r. 1071), par. praw. Honoratka (2 w.),
st. poczt. Ilińce
Kazimierzówka, wś i kol., pow. grodzień- (23 w.), 34 w. od Lipowca, 91 dm., 475mk.,
ski, gm. Wiercieliszki, 12 w. od Grodna. Wś ma cerkiew filialna, szkółka,
młyn. Osiedlona przez
540, kolonia 74 dz. Założona i zapisana kar- Kazimierza Pułaskiego, w epoce
uwłaszczenia
melitom grodzieńskim, przez Kazimierza Gazubę, włościan, należała do Tadeusza
Bobrowskiego,
sędz. grodz., co zatwierdził sejm r. 1678.
miała 700 dz. Obecnie Ignatiewych, 320 dz.
Kazimierzowo 1.) Kazimirowo, folw. dóbr 2.) K., wś nad stawem, pow. skwirski, gm. WoHieronimowo, pow, białostocki. 2.) K., wś, pow. robijówka, par. praw. i st. poczt. Skwira
(7 w.),
nowoaleksandrowski, gmina Rymszany (10 w.). 38 dm., 129 mk. Należała
do Potockich. 3.) K.,
3.) K., zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Uciana ferma przy wsi Sopówce, pow. mohylows
ki, 98
(8 w.), Romanasów i Dawsów, 96 dz. 4.) K,, dz., Kazimierza Klonowskiego. 4)
K., ferma
ob. Kazimirowo. 5.) K., wś, pow. święciański, nad Bohem, przy wsi Kruszynó
wce, pow. olhogm. i dobra skarb. Wojstom (11/, w.); miała 38 polski, st. poczt. Trościaniec, 1437
dz. (546 ladusz rewiz. 6.) K., dobra, pow. lepelski, Rze- su, 37 łąk), Sobańskich, 5.) K., folw.,
powiat
piszewskich 201 dz.
krzemieniecki, gm. Białozórka,
Kazimierzyszki, Kazimiryszki, zaśc., pow.
Kazimirowo 1.) fol. dóbr Czachece, powiat
nowoaleksandrowski, gm. Antuzów (10 w.), Sa- prużański, 2.) K., dobra, pow.
kowieński, gm.
cewieczów 61 dz.
Bobty (10 w.), 16 w. od Kowna, Górskich 386
Kazimirka, wś, pow. rówieński, gm. Stepań dz. 3.) K., fol., tamże, gm. Eleonorów, Milew(12 w.), par. praw. Jabłonne (21 w.), 71 w. od skich. 4.) K., fol. i dwa majątki, pow.
wiłkoRównego, 57 dm., 390 mk., cerkiew filial. drew- mierski, gm. Rogowo (5i 7 w.), należy do
Koniana wzniesiona r. 1861, kosztem dziedzica Ja- marów, ma 260 dz.

na Rybczyńskiego, kościół par. katolicki, Pp. w. Uciana (13 wiorst).

św. Kazimierza, z muru, wzniesiony r. 1629
przez Albrechta ks. Radziwiłła
i uposażony przez
niego wsią Jabłonką (dziś rządowa). Był filialny kościół w Kosmaczewie, drewniany, zrujno-

5.) K., zaśce., tamże, gm.

6.) K, ob. Kazimierzowo,
1.) IK., dobra, pow. bobrujski, Napoleona Jan--

kowskiego, 3152 dz.

8.) K., dobra, pow. bo-

rysowski, Wineentego Andrzejewskiego 400 dz.
i Zbigniewa Święcickiego 300 dz. 9.) K., fol.,
wany, dziś rozebrany, i kaplica w Pieczałówce pow. ihumeński, Jana Malickieg
o. 10.) K., fol.,
fundowana przez gen. Antoniową Kurdwanowską, pow. bychowski, od r. 1875 Iliniezów
, 1569 dz.
Par. katol. dekanatu rówieńskiego, 993 dusz. (1020 lasu), młyn. 11.)K, folw., pow. czeryDo filii praw, należy wś Jabłonka. W całej filii kowski, należy do dóbr Hajdukówka.
12.) K,,
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Kąt

Kaz

wś, pow. mohylewski, gm. Kruhłe (4 w.), 26

Kąkole 1.) urocz., pow. grodzieński, gmina

dm., 212 mk. 13.) K., dobra, pow. mścisławski, Hoża, 44 dz. włośc.

2.) K, Kownackie, urocz.,

Hołyńskich 710 dz. (374 lasu), gorzelnia, bro- tamże, własność Sulewskich, przy dobrach Gran-,
war, młyn. 14.) K., dobra, tamże, Czyżów 515 dzicze.
Kąkolewo, wś, pow. nowotomyski (bukowdz. 15.) K., dobra, pow. orszański, od r. 1880
ski).
Kościół par. p.w. W.W. Sw., wzniósł i upomłyn,
dz.,
449
ńków,
Kukowie
Ignatiewych i
folusz. 16.) K., zaśc., pow. święciański, gmina sażył r. 1501 dziedzie wsi Stanisław Kąkolew
ski.
Potomek
jego
w
sto
lat
później
odrestauronależał
rewiz.,
Łyngmiany (6 w.); miał 8 dusz
do dóbr skarb. Stegulany. 17.) K. (t. IV, 936 wałi zaopatrzył w aparaty, Księgi zaczynają
Kazimierzowo), wś i dobra, pow. połocki, gmina się od r. 1758, W r. 1580 parafia obejmuje tylTurowl. Cerkiew, szkoła. Własność Zofii Kon- ko samo K. We wsi są dwa działy: Konkolewkowskiej, 1190 dz., Piotra Kuleszy 2500 dz. ski Mateusz płaci od 11*/, łan., 1 zagr., 2 zagr.
i sukcesorów Kazimierza Kuleszy, 770 dz.

z rolą, 2 kom., 1 rzem., 15 uwiee, wiatrak.

(6 w.); miała 9 dusz rewiz.

wa w 5 aktach, napisał W, S., wyd. II.

So-

Kazin, chutor, pow. włodzimierski, gm. Wer- piński płaci od 71/, kmieci, 8 zagr., 20 owiec,
młyn i wiatrak. W tymże roku podano w par.
ba, 2 dm., 17 mk.
Bukowiec Mały wieś Kąkolewo, zapewne dział
ch
Hołyński
ski,
Kazino, dobra, pow. mścisław
jeden wsi powyższej mający 7'/, łan., 4 zagr.,
480 dz. (330 lasu), młyn, folusz.
Kazinowo, wś włośc., pow. oszmiański, gm. 1 kom., 1 osad., 1 rzem., 15 owiec. W najnowi dobra skarb. Bakszty (4 w.); miała 38 dusz szych spisach urzęd. podano K. w par. Bukowiec. Zapewne kościół tutejszy zamieniono na
rewiz.
filialny.
Istnieje utwór dramatyczny, p. t. „Ka19).
Kaziowszcezyzna, ob. Borki
mieniarz
albo piosnka swatem*, komedya ludoGłębokie
gm.
i,
dzisieńsk
pow.
Kaziuki, wś,

Rzecz

Kaziuryszki, wś, pow. nowoaleksandrowski, dzieje się w Kąkolewie. Poznań, nakł. W, Łebińskiego, 1884.
ob. Kazimierowo.
Kąkolniki, mstko, pow. rohatyński, Dawna
Kazłupiszki, zaśe., pow. nowoaleksandrowposiadłość
areyb. lwowskich wspomniana w dok.
y
ski, gm. Rymszan (9 w.).
Kaźniki, wś, pow. dzisieński, gm. Jazno; z r. 1421.

W r. 1515 wś K. ma 4 łany, młyn.

Zapewne już istniało i miasto.

W r. 1578 miamiała 11 dusz rewiz.
sto
daje
szosu
fi.
3
gr.
6,
od
rzem,
5, kom. 6,
Gintelisz
gm.
i,
telszewsk
Kazony, wś, pow.
pługów 20, przekup. 7, popów
2. Czopowe za
ki (12 w.).
Kazubalis, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, kwartał wynosiło fl. 39 gr. 12. WŚ płaciła od
6 łan., 3 zagr., 6 kom., popa.
gm. Rakiszki (18 w.).
Kąparzów, ob. Komparzów.
Kazulin Les, dobra, pow. połocki, sukcesorów Talki, 180 dz.

Kąpiel, r. 1357 Kampel, wś, pow. gnieżnień-

Kazulino 1.) Kaziulino, wśi dobra, powiat ski. W dok. z r. 1357 podana jako włość kapipołocki, Świrszczewskich 200 dz. 2.)K., wś, tulna. R. 1580 wś „Campiel* ma 8'/, łan.
Kąpiele Wielkie al. Kompiele, wś, pow. olpow. witebski, własność Pac-Pomarnackich.
Kazuń, w dokum. Kaszom, w XVI w. Kazom, kuski. W r. 1369 Kazimierz król polski, zamiewś nad Wisłą, pow. warszawski. W akcie za- nia ciężary i daniny tej wsi na czynsz po grzywtwierdzenia posiadłości i dochodów klasztoru nie w ratach kwartalnych. Prócz tego mają
sieciechowskiego, r. 1252 przez Bolesława ks. dawać po 6 kur, 20 jaj, sery, dwie miary owsa
krakow., wymieniono w końcu: „Kaszom, Ore- (Kod. mał, I, 359). W r. 1581 wś Kąpiele
chow, Boguchwalowo a Petro Petrkonis filio da- w par. Dłużec, należy do zamku w Żarnoweu,
te sunt in terra Masovie*.

Pierwsza z tych wsi płaci od 10 łan. km., 3 kom., 2 rzem., 2 rzeźn.,

będzie to niewątpliwie dzisiejszy Kazuń (Kod. 3 przekup., */ą karezmy.
kat. krakow., I, 42). Bolesław ks. mazow. naKąpin, w dok. Campino al. Zaspi, niem. Kamdaje r. 1477 kościołowi p. w. św. Doroty, jezio- pen, wś, pow.strzeliński, par. Borów. W r. 1206
ro Kazuniee i 4 morgi łąk, między jeziorem Gerard, opat klasztoru św. Wineentego we Wroa drogą z Warszawy do Zakroczymia, plac na- eławiu, oddaje Fulkonowi bisk. krakow. wieś
przeciw dzwonnicy, pod budowę domu na szko- Wawrzeńczyce, wzamian za Kępno i dziesięcinę
łę, pastwisko na polach książęcych, pole przy z Wożźnik.
drodze do Warszawy dla kopania gliny (Kod.
Kąsin, pow. płoński, ob. Komsin.
mazow., 283). W r. 1575 wś królewska naleKąt 1.) Kut, przys., pow. latyczowski, gmina
żąca do zamku w Zakroczymiu. „Kazom major"
Michałpol (2 w.), 4 dm. 2.) K., chutor,
par.
i
ma
minor*
„K.
ma 40 łan., 7 zagr., 1 kowala;
gm. Kamionka (7 w.), 2 dm.
olhopolski,
pow.
por.
nazwy
do
Co
309).
Maz.,
(Paw.
14 zagr.
Kazanie.

3.) K., ferma, tamże, własność Piotra Głowac-

Kąciki, os. przy wsi Nikołajewicze, powiat kiego, 150 dz.
-_
Kąt 1.) Głęboki, os., pow. prużański, gmina
prużański,

Kęp

Kąt
Suchopol, 89 dz.
Julianka.
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2.) K., pow. białostocki, ob. karmelitów założony r. 1612, pierwotnie drewniany, od r. 1780 murowany klasztor, po znie-

Kąty, r. 1297 Kanie, wś w pobliżu złączenia sieniu obrócony na seminaryum nauczycielskie,
się Bachorzy ze Zgłowiaczką, pow. włocławski, Kościół słynie z cudownej figury Chrystusa.
par. Wieniec. Nadana przez Władysława Ło- Istniała też kaplica drewniana św. Barbary ze
kietka r. 1297 szpitalowi w Brześciu Kujaw- szpitalem, erygowana r. 1637. Dziś nie ma
skim. Wieś tę skonfiskowano Raciborowi, zw. śladów po niej. Obecny kościół par. murowany
„Wiezsol* za rozboje (Kod. dypl. pol., II, 142). wzniesiony r. 1631, a konsekrowany r. 1728,
Kębłów 1.) r. 1531 Cambłow, wś, pow. luKąty 1.) wś, pow. brzeski (Galicya), parafia
Wojakowa. W r. 1363 Kazimierz król, wsi: Wo- belski. W r. 1531 wsi: Pogorzały staw, K., Giełjakowa Wola, Połom i Kąty przenosi na prawo czew i Siedliska dają od 10 łan. R. 1676 płaci
niemieckie (Kod. mał, III, 169). 2.) K., w dok. z K. Suchodolski pogłówne od 53 poddanych.
Canthi, wś, pow. wadowieki. W dok. z r. 1242 2.) K., r. 1569 Kyeblow, wś, pow. garwoliński,
śród włości nadanych klasztorowi w Staniątkach W r. 1569 płaci tu Ciołek od 5!/, łan.
Kębłów, w dok. Camblow, wś, pow. mielecki.
przez Klemensa kaszt. krakow,
Kąty 1.) folw. dóbr Jasionówka, pow. biało- W r. 1285 Leszek Czarny nadaje tę wieś za zastoeki.

2.) K., wś włośce. i dobra, pow. bielski sługi milesowi Stanisławowi z Chrobrza. Królo-

gub. grodz., gm, Siemiatycze, 30 w. od Bielska. wa Klźbieta wieś tę własność Mateusza z Chro-

Wś ma 150 dz.; dobra Malinowskich, 422 dz. brza przenosi r. 1375 na prawo niemieckie (Kod.
3.) K, mał., I, 130, 391). W r. 1578 wś należy do par.

Była tu st. poczt. Ludność wsi polska.

Kuty (ob. t. V, 6), wś i folw., pow. oszmiański, Gałuszewice. Andrzej Leszezyński trzyma ją
gm. Krewo (8 w.).

czów.

Fol. należy do Achmatowi- w dzierżawie (od kasztelana radomskiego) i pła-

W r. 1802 Achmatowiczowa z K., Kaje- ci od 26 osad., 6 łan., 10 zagrodn., 4 komorn,,

cieniąt i Bargaliszek wnosiła na utrzymanie me- 1 ubogiego.
Kębłowo 1.) r.1136 Keblovo, wś, pow. wrzeczetu w Doybuciszkach od 12 soch.
Kcynia, r. 1266 Kczina, r. 1520 Kczynya, siński, Jestto prawdopodobnie ta sama wieś,
miasto, pow. szubiński. Według wątpliwego do- którą wymienia dok. z r. 1136 (K. W., n. 7).
kumentu z r. 1224 zawarł tu Władysław ks. na, 2.) K. al. Kżebłowo, miasto, pow. babimojski.
Ujściu pokój ze swym stryjem także Władysła- W dok. z r.1327 występują: comes Nicolaus
wem. R. 1256 we „wsi swej Kczyni* odbywa de Keblow* i Stanisław wójt tameczny. Tenże
ks. Przemyśl naradę z delegatami krzyżackimi Mikołaj występuje już r. 1312 w Obrze, gdzie
w sprawie odzyskania Nakła, które przywła-. nadaje wraz z żoną Małgorzatą, klasztorowi,
szezył sobie Swiętopełk, ks. pomerski (Mon. młyn i wieś Nieborze. W r. 1393 Władysław
Pol., III, 28).

R. 1266 przy boku ks. Bolesła- król, daje wzamian za Inowłodz trzem synom

wa występuje w Kaliszu Andrzej pleban w K. Abrahama z Nowego Dworu zamki swe: ZbąWedług Długosza kościół par. miał tu założyć szyń i K. (K. W., n. 951, 1081, 1929). W dok.
Władysław Herman około r. 1088. Bolesław z r. 1393 jest mowa o powiecie kębłowskim
ks. polski, nadaje r. 1282 w Poznaniu miasto (ib. n. 1930), W r. 1580 „Kieblow* płaci od
książęce K., Rinerowi i Janowi, dla osadzenia na 4 łan. miej., 3 łan. pustych, 7 rybaków, 2 rzem.,
prawie niemieekiem. Na uposażenie przeznacza 3 kom., młyna o 2 kołach, bani gorzałez. Ogódwie posiadłości zw. Bobrowniki i Pielgrzymowo, łem f. 10 gr. 26,
Kędzierz, r. 1508 Kanyrzesz, r. 1586 Kantudzież 80 łan. Sołtysi obaj otrzymaja każdy
szósty łan, dwór i trzeci denar z kar sądowych. risch,

Czynsz wynosić będzie po trzech latach fertona
z łanu (K. W., n. 401, 408, 2024 i 1552). Roku

1579 miasto płaci szosu dwoj. grz. 8. 0d 60
rzem. po 1 zł., od 6 szynkarek gorzał., 5 prze-

kupek, 21 piekarek, 20 garney gorzał., 20 komorn., 10 zagr., od 10 żydów fi. 20, od 6 rzem.

wś, pow. pilzneński, ob. Pustynia (t. IX).

Kędzierzyn, r. 1520 Kadzyerzyno, wś, pow.
gnieźnieński. Dawna własność areyb. gnieżn.,
którzy wcześnie założyłi tu parafię i kościół
p. w. św. Andrzeja, wspomniany w aktach z r.
1413, jako stary i podupadły. Ostatni drewniany wzniósł r. 1717 arcyb. Stan. Szembek. Obec-

Do miasta należało 46*/, łan. os. i 11/, pustych, ny murowany z r. 1840.
Wójtowstwo miało 14 śladów, 7 zagr., 3 rataKędzierzynka, w dok. Canderzinavola, pow.
jów. Zygmunt I nadał probostwo w K. na upo- wielicki.

sażenie kapitule gnieźnieńskiej. R. 1520 miasto posiadało kościół par. drewniany, p. w. św.
Michała. Do plebana należała wś Krzepiszyno,
mająca 8 łanów lecz stojąca pustką. Wś ta należała do par. Szaradowo. W mieście istniał też
drugi kościół p.w. N. P. Maryi, pierwotnie drewniany, później murowany, r. 1564 konsekrowany. Dziś nie ma po nim śladu. Kościół i klasztor

W r. 1338 bisk. krakow. Jan Grot,

przeznacza dziesięcinę z K., Kwapinki i Stryszowy altaryi św. Wincentego w katedrze (Kod.
kat. krak., I, 210).

Kępa 1.) dziś Gutów, wś, pow. kolski. W do-

kum. z r. 1308 śród włości klasztoru sulejowskiego. 2.) K., wś, pow. płocki. Krzysztof
z K, jest cześnikiem płockim r. 1462, a wojewodą płockim r. 1473. Otrzymuje on od Katarzy-
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Kie

ny ks. mazow. wieś książęcą Wilanowo, w ziemi
Kiarsze, dwór, pow. poniewieski, gm. Birwiskiej (Kapica, Herbarz, 234).
że (16 w.).
Kępa Wielka, wśi fol., pow. sredzki. Miała
Kiauliszki 1.) dwór, pow. poniewieski, gm.
w r. 1579 kościół par., zapewne pustką stojący, Podbirże (13 w.). 2.) K,fol, tamże, gm. Pojak i sama wieś. Wieś rozpadła się na części kroje (2 w.).
włączone do Czarnotek i Jezior, a z niemi do par.
Kiawlejki, wś i osada, kordon str. pogran.,
w Niezamyślu i Srodzie,
pow. telszewski, gm. Kretynga (8 w.), 71 w. od
Kępa, dobra, pow. białostocki, gm. Krypno, Telsz.
!
55 w. od Białegostoku, własność hr. de Fleury,
Kiawieniki, dobra, pow. kowieński, gmina
688 dz. Z, Gloger odkrył tu stacyę krzemienną Wilkija, 45 w. od Kowna, własność Witkowna piasczystem wzgórzu, śród błot nad rzeką skich, 280 dz.
Narwią.
Kiawkłapis, zaśc., pow. szawelski, gmina
Kępno, miasto, pow. ostrzeszowski. W r. Gruździe (9 w.).
1282 bawi tu Przemysław ks. polski. Z aktu
Kiawłowki, wś, pow. rossieński, gm. Anz r. 1283 dowiadujemy się, iż miasto na obsza- drzejów (9 w.).
rze K. założone, nosi nazwę niemiecką „LangenKiawniszki, dwór, pow. telszewski, gmina
vort*. Dok, z r. 13860 wyraża się: „prope Lan- Dorbiany (8 w.).
ginfurt sive Campo".

Widoeznie

więc przy

Kiawszagoła, dwór, pow. wiłkomierski, gm.

grodzie książęcym. który zachował nazwę Kęp- Androniszki (4 w.).
no, powstało w XIII w. miasto niemieckie LanKiawżery, wś, pow. poniewieski, gm. Śmilgenfurt.

Z

czasem

nazwa niemiecka

znika gie (3 w.). Mają tu Giełażełłowie 75 dz., Geoj-

i miasto upada, skoro znowu w r. 1661 wydano żewscy 44 dz.
przywilej na założenie miasta. Fabisz P. Wł. X.:
Kibarty, wś, pow. kowieński, gm. Eleonorów
„Kronika dekanatu kempińskiego*, Wrocław, r. (2 w.), należała do dóbr Rawdany.
1855. Tenże: „Schul-Chronik des Dekanats
Kibaryszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowKempen*, Qels, 1858. „Kurze Geschichte der ski, gm. Tauroginie (12 w.).
evang, Kirche*, zu K. v. Sommer, 1854. „ProKibgiry, fol. pow. szawelski, gm. Szawkiagramy szkoły realnej w K.*. Acta hist. ecel., ny (12 w.).
Weimar, 1780. Neugebaur Ludw., Prof-Dr.,
Kibildzie 1.) wś, pow. poniewieski, gmina
Geschichte eines deutschen Buergergeschlechtes Śmilgie (4 w.). 2.) K., Kibałdzie, w spisie z r.
in Polen. A. u. d. T. Zur Geschichte des Fa- 1892 kKabiłodzie, wś, pow. wiłkomierski, gmina
milie Neugebauer, Breslau, 1844.
Żmujdki (8 w.). Mają tu Lutkiewiczowie 40
Kęstajcie, ob. Kienstajcie,
dzies.
Kibiszki, dobra, pow. poniewieski, gm. NoKęszyca, dawniej Kęsice, wś, pow. międzyrzecki. Wchodziła w skład ststwa międzyrzec- wemiasto (8 w.), Miekiewiczów 67 dz.
Kibortyszki, wś, pow. szawelski, gm. Kurkiego, leży tuź pod miastem, ma kościół filialny,

p. w. św. Marcina. Według wizyty z r. 1724 szany (3 w.).
Kibuć, Kibudście, wś, pow. oszmiański, gmina
był niegdyś parafialnym, lecz w r. 1641 wcielonym został wraz ze swą filią w Nietoperku, do i dobra Wołożyn; miała 86 dusz rewiz.

kościoła szpitalnego, p. w. św. Mikołaja w Międzyrzeczu.

Kęty, mstko, pow. bielski (Galicya).

Kibucie 1.) Kobucie, wś, pow. rossieński, gm

Kielmy (11 w.).

2.)K, wś, pow. trocki, gm.

Pier- Żyżmory (5 w.); miała 35 dusz rewiz., należała

wotnie własność klasztoru w Staniątkach, odda- do dóbr Pokirty,

na drogą zamiany za Brokot, ks. opolskiemu,

Kiburnie, os., pow. poniewieski, gm. Kibury

W r. 1581 (10 w.).

przed r. 1260 (Kod. mał., II, XL).
Kibury 1.) wś i dobra, pow. poniewieski, gm.
miasto daje szosu fl. 51 gr. 6; łan. 9, piła 1, folusz 1, chałupników 5, sukien. 13, kowalów 11, Kibury, 63 w. od Poniewieża. Gmina obejmuje
bednarzów 8, piekarzów 12, garnearzów 14, 53 miejscowości, mających 771 dm. włościańs.
krawców 8, rzeźników 14, szewców 32, kuśnie- (obok 8 innych), 7162 mk. włościan, uwłaszezo-

rzów 5, rzem. pospolitych 9, piwowarów 3, pra- nych na 11,951 dz. Dobra, własność bar. Adolfa
sałów 6, przekupniów 7, hultajów 4, komorni- Rahdena, 233 dz. i bar. Fok, 318 dz. 2.) K.,
wś i dobra, pow. wiłkomierski, gmina Uciana
ków 40, duda 1. Suma fi. 155.
(10 w.).
Kiaksztowo, wś, pow. dryzieński, parafia
Kickowo, os., pow. siebieski, gm. Nieporoty,
Rosica.
cerkiew, zarząd gminny.
Kiakszty, folw. i zaśe., pow. nowoaleksanKiczkiry (t. IV, 14), wś nad Myką, pow. radrowski, gm. Widze (9 w.). Lutyńscy mają tu domyski, gm. Kiczkiry, st. poczt. Radomyśl
36 dz.
(7 w.), 116 dm., 778 mk., cerkiew, szkółka,
Kiaksztynia, dwór, pow. kowieński, gmina młyn, 720 dz. ziemi włośe. Własność większa
Jaswojnie (12 w.).
(2176 dz., w tem 1198 lasu), sprzedaną została
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włościanom r. 1871, przez pośrednictwo banku Żorany (3 i 7 w.). Jeden Siemaszków, ma 383
ziemskiego kijowskiego. W r. 1545 własność dz. 2.) K., tamże, ob. Kagie.
Kiejany, wś i dobra, pow. rossieński, gmina
Strybylów, do których należy i r. 1616. Pod
koniec XVIII w. Wojejkowa, od którego nabył Mańkuny (5 w.).
Kiejbiszki, dwór, pow. nowoaleksandrowski,
Iwanowski, od tego zaś drogą spadku do hr.
,
Konstancyi Rzewuskiej. Gmina obejmuje 29 gm. Popiel (12 w.).
Kiejdany, mstko, pow. kowieński, gm. Kiejmiejscowości (7 siół, 11 wsi, 2 słobody i 9 kol.

niemieckich, 14,874 mk. (510 katol., 826 ewan., dany, 48 w. od Kowna, 9120 mk. Gmina obej-

491 żydów) i 37,442 dz. (18,700 roli, 4036 łąk, muje 62 miejscowości, 565 dm. włośc, (obok 51
11,576 lasu), w tem 23,796 większej posiadło- innych), 7454 mk. włościan, uwłaszezonych na

ści, 13,442 dz. ziemi włośe. i 204 cerk.

10,549 dz.

Dobra, własność hr. Totlebenów,

Kicznia, w dok. zr. 1283 Zbyna, u Długosza mają 3742 dz. (1330 lasu). Do mieszczan naleKycznya, wś, pow. sądecki. W dok. z r. 1288 ży 272 dz.
Kiejry 1.) Kojry, dwa dwory, pow. poniewłasność klasztoru sądeckiego.
Kiczyn 1.) dobra, pow. sieński, od r. 1847 wieski, gmina Nowemiasto (8 w.) i Poniewież
Łukaszewiczów, z tol. Julianowo, Judanieze i Fi- (11 w.). 2.) K., wś, pow. wiłkomierski, gm, Pulipole 4685 dz. (2462 lasu). 2.) K., wś, pow. pany (5 w.).
Kiejryszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowwilejski, gmina Horodek (5 w.); miała 36 dusz
ski, gm. Sołoki (9 w.). 2.) K, zaśe., pow. święrewiz.
Kiczyńce, wś, pow. kaniowski, gm. Korni- ciański, ob. Kurkuty.
Kiejstutyszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowłówka, st. poczt. i dobra Korsuń (8 w.), 35 w.
od Kaniowa, 257 dm., 1516 mk., cerkiew, szkół- ski, gm. Rakiszki (12 w.).
Kiejsuny, zaśc., pow. święciański, gm. Kieka, młyn, 6 wiatraków.

Kidanówka, wś, pow. kaniowski, gm. Isajki, mieliszki (12 w.); miał 12 dusz rewiz., należał
st. poczt.-tel. Bohusław (12 w.), 52 w. od Ka- do dóbr skarb. Korkorzyszki.
niowa, 587 dm., 3165 mk., cerkiew, szkółka

Kiejtry, Kientry, wś, pow. szawelski, gmina

eerk., 10 wiatraków. Należy do klueza bohu- Szawkiany (8 w.).
- Kiejziki, wś, pow. dzisieński, gmina Postawy
sławskiego.
Kidrany, wś, pow. owrucki, gm. Hładkowi- (30 w.); przed r. 1865 miała 107 dusz rewiz.
Kiejzyki, dwór, pow. nowoaleksandrowski,
cze, par. praw, Owruez (5 w.), 26 dm., 174 mk.
Kidry, wś, pow. łucki, gm. Osowa, 121 w. gm. Opsa (8 w.), Pozinkiewiczów, 20 dz.
Kiejżduny, wś, pow. wileński, gm. Szumsk
od Łucka, 73 dm., 479 mk.
Kidziany, wś, pow. poniewieski, gm. Mołdo- (8 w.); miała 16 dusz rewiz., należała do dóbr
Kurhany.
czany (6 w.).
Kiejżduwy, wś włośc., pow. oszmiański, gm.
Kidziszki, Kiedziszki, dobra, pow. poniewiePolany (7 w.); miała 14 dusz rewiz., naJeżała do
ski, gm. Poniewież (16 w.).
Kiebiszki, wś i dobra, pow. rossieński, gm. dóbr skarb. Ostrowiec Gudohaje.
Kiejżeal. Kiejsze, wś, pow. nowoaleksandrowSzymkajcie (4 i 9 w.).
ski, gm. Dukszty (6 w.), attyn. Kuźmiszek. SukKiebło, ob. Giebło,
Kiebowicze, okolica, pow. kowieński, gmina cesorów Rom. Mińskiego, 142 dz.
Kiejżory, wś, pow. telszewski, gm. GadoKiejdany (8 w.).
Jankiewiczowie mają tu 181
dz. Nadto Bejnarowiczowie, Kutkiewiczowie, nów (16 w.). Mają tu Towtowiczowie 82 dz.
Kieki, wś, pow rossieński, gmina Wewirże
Majewscy i inni mają 382 dz., Rachlewiczowie

(15 w.).
41 dz., Szczęsnowiczowie 37 dz.
Kiekiszki, wś, pow. rossieński, gm. KonKieby, zaśc., pow. nowoalekandrowski, gm.
stantynów (4 w.).
Rakiszki (12 w.).
Kiekmiszki, dwór, pow. rossieński, gm. RosKieczyszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
sienie (7 w.).
gm. Widze (16 w.).
Kiekszty, wś, pow. telszewski, gm. BiernaKiedańce, wś, pow. trocki, gm. Butrymańce
(4 w.); miała 65 dusz rewiz , należała do dóbr tów (7 w.).
Kiełce, w dok. Kelcia, Kilciensis casiellania,
skarb. Punie.
Kiederowszczyzna, okolica, pow. słonimski, miasto, centr powiatu i gubernii, st. dr. żelazn.
gm, Mieżewicze, 37 dz.

iwangrodzko-dąbrowskiej. Zapewne pierwotnie

istniał tu gród kasztelański, nadany następnie
biskupom krakowskim, wraz z rozległymi posiadłościami
w okolicy gór Świętokrzyzkich. W centrze włości biskupich musiała powstać poważniejsza instytucya kościelna, a przy niej osada
miejska. Wedle katalogu bisk. krakow. (Mon.
(10 w.).
Kiegie 1.) dwa majątki, pow. telszewski, gm. Pol., III, 351), biskup Gedeon zbudował tu okoKiedrowo, r. 1252 Crudov, r. 1370 Kiedrowo, wś, pow. wągrowiecki. Klasztor w Łeknie
zamienia swą włość K. r. 1252 na wieś książęcą
Werkowo (K, W., n. 301, 1631),
Kiegi, wś, pow. poniewieski, gm. Podbirże

3.

72

Kie

ło r. 1176 (?) piękny kościół z kamienia i przy pisanych do ksiąg stałej ludności w
liczbie
nim uposażył hojnie 4 prelatury, 6 kanonii i 10 12,469 było 326 prawosł,,
126 prot.i 2751 żyd.
wikaryatów. Już za czasów Długosza nie było W r. 1890 było wogóle
23,189 mk. (12,455

żadnych dokumentów tyczących się fundacji. męż.i 10,734 kob.). Zapewne wliezono
tu do
Napady tatarskie i litewskie zagony, tudzież po- ludności wojsko stojące w mieście.
Powiat kieżary, zniszczyły wszelkie zabytki. W dok. z r. lecki w r. 1890 miał 124,924 mk.
(58,863 męż.
1212 występuje „Vichardus eustos Kyleiensis, i 66,061 kob.). Sród stałej ludności
powiatu
Gaudencius canonicus eiusdem loci* (Kod, mał., było 391 praw., 1161 prot
, 14,545 żyd. Katot.I, 15), W r. 1213 Wincenty bisk. krak, na- licy stanowili 87.20/, ludności. Gubernia
kiedaje kościołowi kieleckiemu prebendę we wsi lecka w r. 1890 miała 700,208 mk.
(335,555
Kije. W r. 1214 przy hoku bisk. krak. Win- męż. i 364,653 kob.) W tej liczbie 29,395
zacentego występuje „Kylicensis decanus Johan- pisanych do ksiąg niestałej ludności.
Sród lunes et prepositus Adalbertus*. Por. Kije. Roku dności stałej było: 709 praw., 2846
prot., 80,271
1239 „Prandota prepositus Kilciensis* (Kod. żyd. Katolicy stanowili 88.207,
W r. 1897
mał., II, 26, 62). W r. 1239 w Przedborzu przy ludność gubernii wynosiła 763,746
z tego na
boku Bolesława ks, sandom., śród dostojników miasta przypadało 57,543 mk. W
tymże roku
bawi Prandota „prepositus Kileiensis* (K. W., gubernia posiadała 340 zakładów
fabrycznych
n. 221). Wr.1227 Grzegorz IX potwierdza zajmujących 6068 robotników, produkując ,
ych
przywilej Leszka Białego, dozwalający osadzać za 7,405,900 rubli. Najważniejszymi
gałęziami
osadników niemieckich na obsżarze kasztelanii: przemysłu są: górnietwo i przemysł
metalowy,
kieleckiej i tarzeckiej. W r. 1252 Bolesław mające 29 zakładów i zajmujące
2150 robotn.,
Wstydliwy nadaje kościołowi kieleckiemu (wspól- produkujące wedle wykazów
niezupełnych za
nie z krakowskim, wiśliekim i skalmierskim) milion rubli. Dwie eukrownie
przy 961 robot.
różne swobody. W r. 1252 akt ten potwierdzo- wyrobiły za 1,225,000 rb. Młyny
w liczbie 85
ny na wiecu w Oględowie, r. 1254 w Chrobrzu, produkowały za 1,597,000 rb., gorzelnie
(21) za
a r. 1258 pod Sandomierzem, W r. 1295 Wacław 108,000 rb. (bez akcyzy), browary
(17) za
król czeski i ks. krakow., pozwala Janowi bisk. 160,000 rb., garbarnie (27) za
105,000 rubli,
krakow. obwarować: Sławkow, Iłżę, Tarczek tartaki (81) za 1,322,000 rb, fabryki
cementu
i Kielee. W dok. z r. 1306 wymieniono śródpo- i wapna (9) za 234,000 rb. Przemysł
tkacki
siadłości biskupich kasztelanię kielecką (Kod. prawie że nie istnieje. Do obszaru
gubernii i do
kat. krak , I, 137). W dok. zr. 1359 biskup dziejów miasta odnoszą się
następne świeższe
Bodzanta powiada: „jam diu temporibus retroac- opracowania: Kontkiewiez S.: „Spray.
z batis per predecessores nostros fundata ecclesia dań geol. r. 1880 w połud. części
gub. kieleceollegiata S$. Marie in Keleya* i kanonicy jej kiej* (Pam. fizyogr., t. II, 1882).
Kosiński W.:
otrzymali w uposażeniu karczmy w Tarzku „O badaniach geol. w gub.
kieleckiej i radomi dziesięcinę całą w spichrzu kieleckim groma- skiej w ciągu r. 1880*. Z rękopismu
podał Trejdzoną (Kod. kat. krak., I, 273). Uposażenie to dosiewicz (Pam. Fizyogr., t. IV, 1884).
Michalscholastyka z karczem w Tarsku i dziesięciny ski A: „Krótkie spraw. z badań
geol. r. 1882
w spichrzu kieleckim, zamienia r. 1364 biskup w gub. kieleckiej'* (Pam. Fizyogr.,
t. III, 1883),
Bodzanta na dziesięcinę z Umianowie (Kod. kat. Tenże: „Badania geol. r. 1883 w półn.-zachod
.
krak., I, 301). W r. 1540 K. miały 20 łanów części gub. radomskiej i kieleckiej"
(Pam. Fiz.,
miejskich dających po 18 gr, czynszu biskupo- t. IV, 1884). Tenże: „Zarys geol.
strony
wi. Domów było 84, dawał każdy po 7 trojaków, zachodn. gub. kieleckiej'* z mapą (Pam. połd.Fizyog.,
ogrodów 19 po 7 trojaków. Z karezem dawano t. IV, 1884). Kondaki W.: „Przyczyne
k do
3 grzyw. 18 gr., piekarze 20 gr., od rzeźników geologii ziemi kieleckiej (Przegl. Techn,,
t. VII, '
2 kamienie łoju. Wójt miał 2 łany, trzeci do- r. 1878). Tenże: „O kopalniach
rud, ołowiu
kupiony, łaźnię miejską, dom w mieście, łąki i miedzi w okolicy K. i Chęcin", Warszaw
a, rok
i część czynszu. Był dwór (biskupi) i folwar- 1884. Puchalski F. ks.. „Semina
ryum kieczek, młyn dający 20 korey żyta
i 4 korce psze- leckie*, Kielee, 1901 r., str. 288. F. Rybarski:
nicy. W r. 1578 miasto daje szosu dwojakiego „Szkoła wyższa realna w K., 1846
— 1862,
f. 32, od 238 łan. fi. 7 gr. 20, od kom. gr. 20, Kielce 1888 r. Ks, Władysław Siarkowski:
„„Maod rzem. gr. 24. Rogalowska za dziesięcinę ze teryały do etnografii ludu polskiego
z okolie
swego .działu fl. 3 gr. 25, od 2 młynów na rz. Kiele'*. „Zagadki z okolic Kiele*
(1877), „ZaRzdzy i Bogunce gr. 24. Czopowe z roku fi. 16, gadki ludowe z różnych miejscowości gub.
od 4 bań gorzał. fi. 3 gr. 6. Współczesne Chę- leckiej* (1882). „Wiadomość o zabytkach kieprzedciny płacą szos dwa razy większy, a czopowe 7 histor. w kieleckiem*, 1887 r. Prace
te pomierazy
większe, a nawet Przedborz przewyższa szczone były w ,„Zbiorze wiadom.
do antropolo

gii
Kielce, które są drobną i cichą osadą bez prze- krajowej*, wydaw. przez Akad. Umiej.
w Krakomysłu i handlu. Miasto K. liczyło r. 1890— wie. 0 różnych zabytkach kieleckic
h pomiesz -

17,488 mk. (7436 męż. i 10,052 kob.). Śród za-

czała wiadomości ,„Gazeta Kielecka*. 0 pomni-

Kie
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kach architektury, ob. Spraw. kom. hist. sztuk
i, szczyzna, zaść., pów. dzisieński, gm. i dobr
a MioETPYVV,YK

Kieleziory, wś, pow. nowoaleksandrowski, ry (15 w.).

Kiełczew, wś, pow. kolski. R. 1246 Mikogm. Abele (10 w.).
łaj, syn komesa Mściwoja, wojewody łęczyckieKieliotyszki, dwie wsi, pow. poniewieski, go,
oddaje za należące się kościołowi gnieźn.
gm. Skrobatyszki (14 i 16 w.).
zaległe dziesięciny w sumie 30 grz. „predium*
Kieliszajcie, dwa dwory, pow, telszewski, dzied
ziczne ,„Kelchovo* (K. W., n. 597). Wraz

gm. Wornie (20 w.). Jeden Montwiłłów,:
ma z Grzegorzewem i przyległymi wsia
mi zniszczo20 dz.
ny przez Krzyżaków za Łokietka (ib, n. 1192)
.
Kieliszki 1.) zaśc., pow. kowie

ński, gmina
Kiełczewice, wś, pow lubelski. Władysław
2.) K,, fol., pow. ponie- Łokietek nadaj
e r. 1325 tej wsi, własności sywieski, gm. Podbirże (9 w.), Harfów, 56
dz, nów Wincentego Męcikała, prawo
niemieckie
Kielminie 1.) dwór, pow. nowoaleksandrowski, gm. Kwietki (1 w.). 2.) K., os. karcz, nowotarskie (Kod. kat. krak., I, 174). W roku
1531 wś ma kościół par. Płaci z niej Jan od
tamże, gm. Ponedel (4 w.). 3.) K., Ktielminy,
7'/ą
łan., 2 młynów, Do parafii należą: Bystrzyzaść., pow. rossieński, gm. Erżwiłek (6 w.).
ca, Zakrzów i Sułów. W r. 1676
Rumszyszki (12 w.).

jest w K.
4.) K., dwór, tamże, gm. Rossienie (17 wiorst).
sześciu dziedziców na różnych działach. Największy ma Aleks. Kiełczewski, płacący od
160

5.) K., dwór, tamże, gm. Szydłów (7 w.). 6.) K.,
wś, tamże, gm. Taurogi (9 wk ZR, dwór,
pow. szawelski, gm. Szawlany (11 w.). 8.) K.,
wś, pow. telszewski, gm. Żorany (4 w.).
Kielmucie |.) fol., pow. poniewieski, gmina
Skrobatyszki (9 w.). 2)K. dwór, pow. szawelski, gm. Skiemie (2 w.).
Kielmy, mstko i dobra, i K. Nowe, dobra,
pow. rossieński, gm. Kielmy, 30 i 33 w. od Rossień, Gmina obejmuje 139 miejscowości, 796
dm. włośe. (obok 11 innych). 8241 mk. włościan,

poddanych, 20 dworskich i 2 osób z rodziny.
Kiełki, ob Grochowalsk.

Kiełków, wś, pow. mielecki. W r. 1536 wła-

sność Stan. Tarnowskiego, kaszt. sądeckiego,

należy do Żochowa.

Miała 28 kmieci na 34 łan.

Dawali 200 korcy owsa i po 82 gr. z łanu,

Karczma płaciła 3 grz., przewóz 3 fertony.

Kiełkowo, wś, pow. babimojski. Przemysław
ks. polski zatwierdza r. 1245 nadanie wsi K.
klasztorowi w Obrze przez komesa Wisława.
Dobra K., wła- Przemysław II, pozwala
r. 1237 osadzić wieś na

uwłaszczonych na 12,203 dz.
sność Grużewskich, 3474 dz.; dobra K. Nowe
prawie niemieckiem (K. W., n. 245, 382),
Kaczanowskich, 605 dz, Pierwotny kościół
ka-

Kiełmutyszki, dwór, pow. rossieński, gm.
tolieki przeszedł w ręce kalwinów; wyrokiem
trybunału wileńskiego r. 1609 zwrócony katoli- Sartyniki (2 w.).
Kiełowo, wś, pow. dryzieński, par. Druja.
kom, odnowiony przez biskupa Aleks. Sapie
hę
Kiełpin, wś, pow. babimojski. Własność
(1654—67). W r. 1622 dziedzie Jan Grużewklasztoru w Obrze, nadana przed r. 1287, przez
ski wystawił murowany zbóri uposażył takow
y. Michała kaszt. wrocławskiego i Miro
nkona, woNadto założono tu szkołę kalwińską. 2.) K., dojewody ligniekiego (K. W., n. 378, 578, 582).
bra, pow. rossieński, gm. Mańkuny (4 w.).
W roku 1380 wcielony do parafii w Siedleu
Kielpiszki, dobra, pow. nowoaleksandrowski, (ib. n. 1782),
gm. Antuzów (9 w.).
Kiełpin, r. 1257 Kelpino, dziś Koeppen, wieś
Kielwiaty (ob. t. IV, 53, Kiewloty), wś, pow, w Brandenburgii pod Swiebodzinem. W dok. z
r.
rossieński, gm. Szweksznie (7 w.).
1257 śród włości klasztoru paradyzkiego (K. W.,
Kiełbasicze, Kołbasicze, wś nad rzką Obie- n. 351).
dówką, pow. rzeczycki, gm. Dudycze, 25 dm,
Kiełpińska Wola, ob. Wola Kiełpińska.
Kiełpiszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
208 mk..
Kiełbasin, w dokum. Kołbasino, wś i dobra » | Owanta (22 w.).
,
pow. grodzieński, gm. Górnica, 3 w.
Kiełpszajcie, dwa dwory, pow. telszewski,
od Grodna.

gm. Wornie (20 w.), Kiełpszów 188 dz.i JaceWś ma 16 dm., 101 mk., 389 dz. włość. i
1592
dz. kościoła pofranciszkańskiego w Grodnie; do- wiczów 36 dz.
bra, Aleksandrowych 300 dz. W$ należ
Kiełpszyszki, Kiełpiszki, wś, pow. telszewała do
ekonomii grodzieńskiej. Podług reg. pomia
ski,
gm. Płungiany (7 w.). Widmontów i Żyler.
z r. 1561 miała 37 włók gruntu średniego. wiezów, 68 dz, i Lisieckich, 137 dz.
Z każdej włóki wnoszono po 40 gr., czyni
Kiełudyszki, zaśc., pow. szawelski, gm. Po24
kóp 40 gr. W 1561 r. 4 włóki są dane w
od- pielany (5 w.).
mianie Dawtjortgowiczom, dochód więc wynos
ił
Kieługały, Kielugały, dwie wsi, zaśc. i dwór,
tylko 22 kóp.
pow. wiłkomierski, gm. Rogowo (8 w.). Mają
tu
Kiełbaśna, os. karcz,., pow. winnicki, gmina Tomkiewiezowie 80
dz.
Stanisławczyk (6 w.). upie, wś, pow. rossieński, gm. MańkuKiełbowszczyzna, w spisie wsi Kieszbow- ny_Kieł
(14 w.).
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tów (5 w.).
Kiemele, wś i fol., pow. poniewieski, gmina Berna
tele.
Girsudy (12 w.).

Wchodzą w skład dóbr Pło-

Kiepury, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Skopiszki (6 w.).
wś, pow. szawelski, gm. Kurszany (5 w.).
Kiepuryszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
ski,
ndrow
Kiemiańce, wś, pow. nowoaleksa
Wirbaliszki, Limanowiczów, 70 dz.
gm. Opsa (3 w.).
gm.
Kieragi, zaśe., pow. nowoaleksandrowski,
ski,
Kiemiany 1.) wś, pow. nowoaleksandrow
Dryświaty (4 w.).
gm. Tyltyszki (5 w.). 2.) K., wś i dobra nad
y
Kierbedele, wś, pow. szawelski, gm. BłagoKibur
gm.
i,
wiesk
ponie
pow.
rzką Szakarnią,
d wieszczeńsk (3 w.).
(4 w.). Wś ma 66 dm., 663 mk., szkołę, zarzą
Kierbedłanki, wś, pow. szawelski, gm. Bła1397
,
hofów
Fitin
bar.
do
ą
gminny. Dobra należ
szezeńsk (2 w.).
gowie
dz (677 lasu), 3.) K., dwór, tamże, gm. Nowe
edzie, dwie wsi, pow. rossieński, gm.
Kierb
ki,
miers
wiłko
miasto (3 w.). 4.)K., wś, pow.
ojPojurze (6 w.), par. Chwejdany (nie Chwał
gm. Wiżuny (7 w.).
(4 w.).
sznie
Szwek
gm.
i
nie)
Jewniewiczów,
Kiemin, folw., pow. sieński.
Kierbele, wś, pow. wiłkomierski, gm. Rogo169 dz.
wo
(13 w.).
ow. telszewski, gm. Tyrkki,
wś,p
Kieminisz
lany, wś pow. wiłkomierski, gm. RoKierb
szle (8 w.).
gowo (12 w.).
Kiemiszki, wś, powiat nowoaleksandrowski,
Kierbuszyszki, okolica, pow. poniewieski,
gm. Czadosy (9 w.).
gm. Pompiany (7 w.). Mają tu Ciemnołońscy
Kiemzuryszki, wś, pow. rossieński, gmina
84 dz.
Mańkuny (6 w.).
Kierdany 1.) wś, pow. nowoaleksandrowKiendery, wś, pow. poniewieski, gm. Podski, gm. Ponedel (4 w.). 2.) K., wś, powiat
birże (8 w.).
wieski, gm. Gulbiny (2w.). 3.) K, mylponie
Kiengie 1.) wś, pow. kowieński, gm. Betynie Kżrdany (t. LV, 103), wś nad rzką Kotłujem,
goła (6 w.). 2.) K i K. Norajcie, dobra, pow.
Koszowata, st. poczt.

K. Norajcie pow. taraszczański, gm.
Taraszcza (4 w.), 249 dm., 1235 mk., cerkiew,
szkoła ludowa, młyn, 2 wiatraki. Należy do dóbr
Kieniale, dwie wsi, pow. poniewieski, gmina
icze. K. miały być nadane Bohuszom,
Lesow
Stumbryszki (3 w.).
przez Świdrygajłę. Następnie należały do staKienialiszki, dwór, pow. poniewieski, gmina
rostwa białocerkiewskiego, nadane r. 1558 KierStumbryszki (4 w.).
danowskim. Zwane było także Morulino. wt
Kienowo, wś, pow. orszański, gm. Lubawi1629 Ławryn i in. Kierdanowscy wnoszą od 2
cze (5 w.), 49 dm., 355 mk.
dym.,
3 kół młyn.
cie, fol., szawelski, gm.

rossieński, gm. Rossienie (8 w.).
należą do Kożynych, mają 121 dz.

Kienstajcie 1.) Kęstaj
Kierele, wś, pow. wiłkomierski, gm. PupaŁukniki (6 w.). 2.) K., pow. telszewski. Wkrót- ny (12 w.).
ce po wzniesieniu kościoła założono szpital, na
Kiereple, wś, pow. kowieński, gm. Kiejdauposażenie którego oraz kościoła, Rymgajło przeny (5 w.).
znaczył 18 włók ziemi i 38 dusz. Były inne
Kiergalis, dwór, pow. poniewieski, gm. Noch
ezasa
nich
ostat
w
że
ofiary, tak
jeszcze
wemiasto (8 w.).
w przytułku utrzymywano 33 chorych, w tej

liczbie 3 księży. Po r. 1865 część gruntów
szpitalnych przeszła do włościan.

Kientowcie, wś, pow. telszewski, gm. Żydyki (6 w.).
Kientrajcie, Kientrojcie, dwór, pow. szawelski, gm. Kurszany (11 w.).
Kientrele, dobra, pow. telszewski, gm. Wornie (21 w.), Andrzejewskich, 180 dz.
_ Kientrekalnie, wś, pow. telszewski, gmina
Żorany (9 w.).
Kientrymy, wś, pow. telszewski. Ob. Kon-

Kiermaszczyzna, zaśc., pow. trocki, gmina
Jezno (10 w.).

Kiermielańce, wś, fol.i dwa dwory, powiat

wiłkomierski, gm. Rogowo (3 do 9 w.). Mają
tu: Stankiewiczowie 40 dz., Józefowiezowie 70
dz., Rostkowsey 50 dz.

Kiermielandy, dwór, pow. wiłkomierski, gm.
Rogowo (4 w.).
Kiermiele, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Ponedel (13 w.), 70 w. od mta pow. Stanowiła
za Rzpltej ststwo niegrodowc, w pow. wiłkotrymy.
mierskim. W r. 1771 było w posiadaniu AuKienty, wś, pow. telszewski, gm. Gintelisz- gusty Anny z Ogińskieh Tyszkiewiczowej, z opłaki (1 w.).
tą kwarty 245 złp. 5 gr.
Kiepie, wś, pow. wiłkomierski, gm. Uszpol
Kiernica, r. 1565 Krinicza, wś, pow. gródec(5 w.).
ki. W r. 1565 wś ta w ststwie gródeckiem, miaKieple, wś, pow. wiłkomierski, gm. Szała 17 kmieci na 8*/, łan., 8 zagr., karczmarz daty (7 w.).
zł. 10. Ogółem f. 26, gr. 17.
Kiepuramy, wś i dobra, pow. telszewski, gm. wał
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Kiemersie, Ażemersy (ob. t.1V, 43Kiemerty),
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Kiernogiszki, Karnogiszki, dwór, pow. wiłKieturkalnis, zaśc., pow. rossieński, gmina
komierski, gm. Kowarsk (6 w.).
Skawdwile (7 w.).
Kiernozia, mstko, pow, gostyński. Ob. CzerKieturyki, Kóturyki, okolica, pow. wołkowyniew.
ski, gm. Szymki, 267 dz.
Kierny, wś, pow. telszewski, gm. MasiaKietwirce, fol., pow. szawelski, gm. Radzidy (13 w.).
wiliszki (2 w.).
Kieroliszki, Kiereliszki, Karoliszki, dobra,
Kiety, wś, pow. dzisieński, gm. Prozoroki
pow. telszewski, gm. Żorany (5 w.). Tomaszew- (5 w.); miała 12 dusz rewiz., należała do dóbr
skich 390 dz.
Zarembkowo.
Kierpiany, wś, pow. szawelski, gm. OkmiaKiewageła, dwór, pow. poniewieski, gmina
ny (8 w.).

Kierpłoszyno, wś, pow. wileński, gm. Wor-

Remigoła (9 w.).
Kiewlaki, Kiewłaki, wś i dobra, pow. bielski

niany (16 w.); miała 23 dusz rewiz., należała do gub. grodz., gm. Malesze, 23 w. od Bielska.
dóbr Ryndziuny.
Wś ma 141 dz.; dobra, własność Kiersnowskich,

Kiersnówek 1.) al. Kiersnówka, przys., pow. 180 dz.
Kiewłlany, okolica, pow. wiłkomierski, gmina
ska, 83 dz. Na gruncie K., w pobliżu dawnego Subocz (9 w.) Mają tu: Kulikowsey 120 dz,,
bielski gub. grodz., gm. Aleksin, 16 w. od Biel-

t. zw. wielkiego traktu wojennego, znajduje się Skaczkowsey 70 dz., Skorulsey 40 dz., Węgieuroczysko Kumat (ob. t. IV, 870). 2.) K., fol., lewscy 44 dz.

pow. kobryński, gm. Worocewicze.

Zaleskich,

Kiewliszki 1.) fol., pow. oszmiański, gmina

z urocz. Huta i Pieszczanka, 140 dz.
Polany. W r. 1817 attyn. Polan, Adama WojKiersnówka (ob. t. IV, 48 mylnie Kiernów- niusza. 2.) K., dwór, pow. trocki, gm. Mię.
ka), wś, pow. sokólski, gm. Bagna, z przys. dzyrzecz (16 w.).
Grodzisk, 496 dz.
Kiewilow (w reg. pob. z XVI w.), ob. KęKiersnowo, okolica szlachecka nad Nurcem, błów,
pow. bielski gub. grodz , gm. Aleksin, 18 w. od
Kiewrele, wś, pow. dryzieński, par. Druja.
Bielska, 244 dz. Niegdyś fol. należący do dwoKiewry, wś, pow. dryzieński, par. Druja.
ru królewskiego w Brańsku. W r. 1560 folw.
Kieziki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
miał 15 włók 24 mor.
Krasnogórka (15 w.).
Kierszuliszki, trzy wsi, pow. wiłkomierski,
Kieziłowo, Kżziłów (ob. t. IV, 117), wśifol.,
gm. Kupiszki (7 w.).
pow. oszmiański, gm. Połoczany (11 w.). Wraz
Kierwagaliszki, folw., pow. nowoaleksan- z Porzeczem należało do Kociełłów, następnie
drowski, gm. Poniemuń (3 w.).
Abramowiczów, r. 1821 nabyte przez WincenKierwie, wś, pow. telszewski, gmina Iłłoki tego Pueiatę, obecnie Władysława Puciaty.

(9 w.).
Kiezy, wś, pow. wiłkomierski, gmina PogiKierwiedupie, zaśc., pow. rossieński, gm. ry (2 w.).
Skawdwile (15 w.).

Kieże, wś, pow. kowieński, gmina Kiejda-

Kierwiesie, wś, pow. poniewieski, gm, Kibu- ny (10 w.).
ry (7 w.).
Kieżele, wś, pow. poniewieski, gmina BirKierzkowo, wś, pow. szubiński, Wś szla- że (16 w.).
checka miała już w XIV w. kościół par. p. w.
Kigiżerys, zaśc., pow. święciański, gm. i doW.W. Św. W r. 1438 ufundowano altaryę przy bra Melegiany (5 w.).
kościele. W końcu XVII w. kościół zrujnowany
Kijanka 1.) słoboda, pow. radomyski, gmina
został rozebrany. a parafię przyłączono do Szcze- Potyjówka, par. praw. Janówka (5 w.), st. poczt.
panowa. Pozostał tylko folwark plebański,
Radomyśl (21 w.), 16 dm., 98 mk. 2.) K., wś
Kiesznie, wś, pow. wiłkomierski, gm. Pupa- nad rzką Smołką, pow. nowogradwołyński, gm.
SŚmołdyrów, 10 w. od mta pow., 231 dm., 1359
ny (14 w.).
mk.,
cerkiew drewn. z r. 1728, szkółka cerk. od
Kietery, wś, pow. szawelski, gmina Skier. 1861, gorzelnia, 2 młyny. Do par. p”awosł,
mie (6 w.).
należą wsi: Kanuny i Stryjewo. 3.) K., wś nad
Kietraki, fol., pow. wiłkomierski, gm, i par. rzką Kuryanką, pow. żytomierski, gm. i parafia

Pogiry (5 w.), kaplica katol. z muru wzniesiona

przez dziedzica Rudominę.
Kietuny, wś i dobra, pow. telszewski, gmina
Siady (7 w.), 25 w. od Telsz. Dobra należą do
Stefanii Wysockiej i Eleonory hr. O'Rourke,
z Szerksznianami mają 1340 dz.
|

praw. Barasze (8 w.), 75 w. od Żytomierza, 180
dm., 1082 mk.

W r. 1577 sioło zamku zwia-

helssiego, Miernicki wnosi od 4 dym. półdworz.,
16 dym. na ćwierci, 5 ogr.

Kijaszkowo, r. 1564 Kwaskowo i Kyaskowiecz, wś, pow. lipnowski. Ulanowski (Dok. kuj.,
Kieturaki, dobra, pow. telszewski, gm. Żora- tn, 356, 8) odnosi do tej wsi nazwę „Quascovo*
ny (8 w.). Dawniej Tytusa Górskiego, potem w nadaniu ks, Mieszka dla klasztoru w Lądzie
syna jego Wacława,
r. 1280. W r. 1564 płaci tu Miehał Działyński

W».

kij

od 21 kmieci na łanach całych, 5 zagr., 6 włó- cmentarzysko, przy rozkopywaniu którego W.
częgów, karezmarza, młynarza, kowala. We wsi Szukiewicz znalazł wiele przedmiotów metalowych.
Kyaczkowiecz vd 3 zagr. Por. Kwasków.
Kikańce, wś i zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Kijaż, w dokum. Kzjesz, wś, pow. łucki, gm.
Szezuryn, 36 w.od Łucka, 30 dm., 209 mk. Kupiszki (6 w.).
Kikcie, Akt, wś, pow. żytomierski, gmina
W r. 1577 Stanisław Granowski wnosi od 12
dym. po 12 gr. W ostatnich czasach Apolinare- Cudnów (6 w.), 25 dm,, 137 mk.
Kikildzie, wś, pow. wiłkomierski, gm. Sugo Nideckiego,
_ Kije, wś, pow. pińczowski. Wspom. w dok. bocz (8 w.).
Kikiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
zr. 1198. Przy kościele tutejszym były dwie
prebendy. Patronat nad jedną posiadał „comes gm. Bachmaty (5 w.).
Kikiszówka, wś, pow. berdycezowski, gm.
Siro, którego sukcesor biskup płoeki Gietko
przelał swe prawa na bisk. krakow. Fulkona. Bystrzyk, st. poczt. Berdyczów (7 w.), 112 dm.,
Patron drugiej prebendy „comes Woisław*, 752 mk., cerkiew, szkółka cerk., młyn wodny,
ustąpił swych praw na rzecz kościoła kieleckie- wiatrak.
Kikoł, w dokum. z roku 1236 castrum Kygo. Na jego prośbę biskup krakow. Wincenty r.
1213 ustąpił swych praw do drugiej prebendy chol, mstko, pow. lipnowski. Pierwotnie gród
temuż kościołowi i dodał wieś Podłęże. Zaś książęcy wspomniany w dok. Konrada ks. maz.
Wojsławowi pozwolił założyć przy kościele w K. zr. 1236 (Kod. dypl. pol., II, 16). Istniał już
altaryę św. Jakóba z uposażeniem takowej wsia- wtedy „kycholiensis distrietus* obok włocławmi: Rębowice, Gołuchów, Niedzwiedzie (Kod. skiego w ziemi kujawskiej. R. 1395 w Lipnie
kat. krak., I, 13).

Janussius, dziedzie wsi „„Kykol* mającej 80

Kijów, miasto, centr gubernii i powiatu. łan. obszaru sprzedaje takową mistrzowi krzyW ostatnich latach dwudziestu miasto rozwinęło żackiemu, Konradowi von Jungingen, licząc każsię znacznie, wzrosło w ludność, zamożność opar- dy łan osiadły jak i nieosadzony po 10 grzyw.
tą na znacznym ruchu handlowym i przemysło- (Kod, dypl. pol., II, 804). W r. 1564 wś z ko-

wym. Powstała politechnika, nowy teatr na ściołem par. w ziemi dobrzyńskiej, należy w pomiejsce spalonego, wznosi się drugi kościół ka- łowie do Jerzego Moszczeńskiego, w drugiej do
tolieki ze składek, w stylu ostrołukowym, przy- Jakóba Orłowskiego. Pierwszy ma 14 łan. km.,
było wiele okazałych budowli. Zaprowadzono 7 zagr., 2 karczmy, drugi 12 łan., 6 zagrodn.,

wodociągi, kanalizacyę, tramwaje elektryczne. 1 karezmę, kowala. Pobór ze wsi wynosił fi. 16
Ludność katolicka wzrosła i dochodzi do 40,000. gr. 17. Wskład par. K. weszła istniejąca w r.
Do miasta i gubernii odnoszą się opracowania: 1564 oddzielna parafia Grodzień.

Kikoły (w spisie z r. 1892), pow. rossieński,
Pietrow N.: „K. jewo światyui i pamiatniki*,
1897 r. Wacław Ciechowski: „Kijów i jego ob. Kikopie.

pamiątki* z planami i widokami miasta, Kijów,

Kikowa, mylnie Kżjkowa (t, IV, 61), wś nad

1901 r. Sam: „Z przeszłości i teraźniejszości Słuczą, pow. nowogradwołyński, gm. Rohaczów,
K.* (Kraj, r. 1901, n. 47 i nast. Okolski S. 0.: 15 w. od mta pow., 255 dm., 1066 mk., cerkiew

drewn. wzniesiona r. 1784 przez dziedzica Rafała Rakowskiego, szkółka od r. 1839, 2 młyny.
W r. 1577 sioło zamku zwiahelskiego (ks. Konstantego Ostrogskiego), płaci od 1 dymu na łanie 20 gr, od 4 dym. półdworz., 4 dym. na
ćwierci.
Kikutnik, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Oknista (7 w.).
Kilbisy, wś, pow. kowieński, gm. JaswojGruszewskij: „„Oczerk istorii kijewskoj nie (10 w.).

„Biskupów kijowskich i czerniechowskich rzym.katol. kościoła porządek i liczba”, Kraków, 1853
rok. Wojejkow: „„Kijewskaja gubernia*, Petersburg, 1867 r. Taranowski 1.: „„Topograf.statist. matierjały jugo-zapadn. kraja: kijewskaja, podolskaja i wołynskaja gubernii*, Kijów,
1882 rok. Bielaszewski Mikołaj: „„,Monietnyje
kłady kijewskoj gubernii*. Kijów, 1889 rok,
str. 149. Opis 200 wykopalisk od r. 1706 do r.
1888.
ziemli... do konca XIV stoletia*', Kijów 1891 r.,

Kiłdyszki 1.) dwór, pow. poniewieski, gmina

Poniewież (27 w.). 2.) K.. dobra, tamże, gmina
str. XVI i 520.
Kijów Bosiacz, fol., pow. słonimski, gmina Skrobatyszki (3 w.). Mają tu Żagrakalisowie
56 dz., Krzywiecy 17 dz., bar. Rahdenowie
Kostrowicze, Bosiackich 112 dz.
Kijowiec 1.) wś nad rzką Isłoczą, pow. miń- 117 dz.
Kilikijów, mstko nad Korczykiem, powiat
ski, gm. Raków, 4 dm., 42 mk,, cerkiew par.,
kaplica kat. par. Raków, młyn. 2.) K. wś, pow. ostrogski, gm. Dołżek, st. poczt. Korzec (14 w.),
st. dr. żel. Sławuta (28 w.), 45 w. od Ostroga,
sieński, gm. Obczuha, 23 dm., 205 mk.
Kijowska Słoboda, wś, pow. poniewieski, 282 dm., 1827 mk., cerkiew drewn. z r. 1854,
gm. Mołdoczany (25 w.), 51 w. od Poniewieża. uposażona 77 dz., cerkiew ement, drewn. z roku
Kijucie, wś i fol., pow. lidzki, gm. Koniawa 1846, szkoła od r. 1842, 3 jarmarki. W r. 1570
(9 w.); miała 27 dusz rewiz. Na gruntach folw. własność ku, Bohusza Koreckiego, ststy łuckiego,
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Kinczale, Kżnczele, wś, pow. rossieński, gm.
Skawdwile (15 w.).
|
a w r. 1579 zapisuje synowi Joachimowi.
Kiliszki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.|- Kindercie, wś, pow. wiłkomierski, gm. Pupany (5 w.).
Popiel (3 w.).
Kinejki, os., pow. wiłkomierski, gm. Kowarsk
Kilniszki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
(11 w.).
Ponedel (2 w.).
Kinstuszki, wś, pow. wileński, gm. WorniaKilpińce, Kłpiny, wś i dwa majątki, pow.
ny (17 w.); miała 37 dusz rewiz., należała do
rossieński, gm, Pojurze (9i 13 w.).
:
Kilpiszki, wś, pow. telszewski, gm. '[yrk- dóbr Ryndziuny.
Kinszty, wś, pow. szawelski, gm. Ligumy
szle (8 w.).
który w r. 1577 wnosi od 25 dym., 11 ogr.,

Kiltiawa, uroc z., pow. bracławski, gm. Żu- (11 w.).

Kipiacze, dobra, pow. sieński, Mireckich,
rawlówka (9 w.).
Kiławiec, kol., pow. ostrogski, gm. Sijańce, z fol. Fruzinowo 424 dz. (255 lasu).
Kirajewo, fol. dóbr Tuchiń, pow. orszański.
6 dm., 24 mk.
Kirbule, wś, pow. poniewieski, gm. BirKiłdysze, wś, pow. wiłkomierski, gm. Żmujże (6 w.).
dki (8 w.).
Kirdejki 1.) zaśc., pow. poniewieski, gmina
Kiłojcie, wś, pow. oszmiański, gm. Traby
(6 w.); miała 17 dusz rewiz. Należała do dóbr Nowemiasto (7 w.). 2.) K., dwór, pow. wiłkoBokszyszki, w r. 1772 wchodziła w skład ststwa mierski, gm. Onikszty (15 w.). 3.) K., folw.
dóbr Zejmele, tamże.
trabskiego.
Kirejówka al. Kiryjówka, wś nad stawem,
Kiłojnie, wś, pow. szawelski, gm. Błagopow. żytomierski, gm. Motowidłówka, st. poczt.
wieszezeńsk (10 w.).
Kiłotraki, wś, pow. święciański, gm. Dau- Lubar (10 w.), st. dr. żel. Olszanka (25 w.), 92
gieliszki (9 w.); miała 10 dusz rewiz., należała w. od Żytomierza, 122 dm., 789 mk., cerkiew,
drewn. Cerkiew filialna we wsi Awratynie
do dóbr Przyjaźń.

Kiłowiszki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Do- (3 w.) W r. 1585 darowana wraz z innemi
włościami przez ks. Konstantego Ostrogskiego,
bejki (12 w.).
Kiłucie, wś, pow. poniewieski, gmina Bir- synowej Zuzannie, żonie Janusza, wwdy wołyńże (13 w.).

skiego.

Kireże, dobra, pow. szawelski, gm, SzawkiaKiłapie, wś, pow. rossieński, gm. Szydłów
ny (10 w.). Ob. Kiereże.
(5 w.).
Kirkalis, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
iłżeńce, wś, pow. wiłkomierski, gm. Traszgm. Rakiszki (8 w.).
kuny (4 w.).
Kirki, dwór, pow. wiłkomierski, gm. OnikKimbaryszki, dwa zaśc., pow. nowoaleksanszty (8 w.).
drowski, gm. Antolepty (3 w.).
Kirkieliszki, os., pow. wiłkomierski, gmina
Kimborciszki 1.) pow. nowoaleksandrowski,
gm. Smołwy (8 w.). Przed r. 1648 własność Pupany, 27 w. od Wiłkomierza, własność JuWedykowskich, z których Jan w t. r. sprzedaje chniewiczów, 45 dz.

ż

Kirkiewicze, kol., pow. żytomierski, gmina
zięciowi swemu Michałowi Prewysz Kwincie.
Około 1856 r. Adolfa Kwinty, dalej syna jego Horoszki, 7 dm., 42 mk.
Kirkiliszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowWładysława, 393 dz. 2) K., tamże, własność
ski, gm. Antuzów (7 w.). 2.) K., wś, pow. poKrasnickich, 21 dz.
Kimbryszki, fol., pow. szawelski, gm. Ra- niewieski, gm. Pompiany (6 w.). 3.) K, wś
dziwiliszki, Giedminów 60 dz.

i dwa zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Kurkle

(8 w.), Gabszewiczów 348 dz.

Montwiła Dmochowskiego.

Kimeinie, dwa zaśc., pow. nowoaleksandrow- (4 w.). Jeden należy do Kopciów (już w 1788
ski, gm. Smołwy (7)i Antuzów (8 w.). Drugi roku), ma 56 dz., drugi do Sankowskieh, 44 dz.
Kirkiły, dwie wsi, pow. poniewieski, gmina
należy do Konarzewskich, 40 dz.
Kimejka, folw., pow. sieński, Lisieekich, Podbirże (4 i 15 w.).
Kirkle 1.) wś, pow. wiłkomierski, gm. Uciana
100 dz.
(9 w.). Mają tu Warnarowie 30dz. 2.)K,
Kimki, zaśc., pow. święciański, gm. i dobra
wś, pow. telszewski, gm. Siady (10 w.).
skarb. Łyngmiany (4 w.); miał 17 dusz rewiz.
Kirkliszki 1.) fol., pow. nowoaleksaudrowKimoniany, wś, pow. telszewski, gm. Żora- ski, gm. Smołwy (2 w.). 2.) K., fol. i wś, pow.
ny (8 w.).
oszmiański, gm. Polany, przy torze drogi żel,
Kimontmiedzie (ob. t. IV, 98 mylnie Aimont- libawsko-romeńskiej, pomiędzy stacyą Słobódką
wiedzie), dobra, pow. kowieński, gm. Betygoła i Sołami. Nabyty przed 1696 r. przez Jana
Kinaszówka, przys. wsi Mańkówki, powiat mowskich.
humański, 147 dm., 601 mk., cerkiew, 2 młyny,

2 wiatraki.

W r. 1865 Zasi-

Kirkol, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.

Słobódka (10 w.).

08:

Kir

Kis

Kirkorówka, dobra, pow. czauski, Leśniew- sie z r. 1827 mylnie podane jako Kościelee, miaskich, 690 dz.

|

:

Kirksze 1.) trzy wsi, pow. telszewski, gmina
Gadonów (25 w.) 2.) K., wś, tamże, gm. Sałanty (3 w.).
Kirkucie 1.) wś, pow. rossieński, gm. Kielmy (7 w.). 2.) K., dwór, tamże, gmina Kroże
(6 w.). 3.) K., okolica, pow. wiłkomierski, gm.
Pogiry (6 w.). Mają tu: Iwanowsey 42 dz,

ły 11 dm., 79 mk.
Kisiele 1.) wś, osada, uroez, i dwa chutory,
pow. grodzieński, gm, Kamionka, 48 w. od
Grodna. Wś ma 43 dz., os. 43 dz., uroez. 25 dz.
Jeden z chutorów należy do Jareckich ma 43

dz, drugi do Lebiedzińskich, 29 dz.

2.) K.,

wś, pow. słonimski, gm, Maryńska, 15] dzies.

3.) K. al. Kistelewo, wś nad rzką Mareją, pow.

Kamieńscy 36 dz., Pietrzkiewiczowie 47 dzies., horecki, gm. Bajewo. 20 dm., 117 mk., cerkiew,
Taraszkiewiczowie 30 dz.
młyn, folusz. 4.) K., wś, pow. orszański, gm.
Kirkuny 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, Lubawicze, 27 dm., 198 mk. 5.) K., wś i dogm. Rakiszki (10 w.). 2.) K., dwór, pow. po- bra, pow. siehski, gm. Łukoml, 14 dm., 47 mk.
Dobra, dziedzietwo Zdrojewskich, z fol. Słobódniewieski, gm. Poniewież (5 w.).

Kirkuzy, wś, pow. wiłkomierski, gm. Dobej- ka, Gile i Szezupłowszczyzna, 682 dz. (279 lasu); 2 młyny, jezioro. 6.) K., wś, pow. dryKirmieliszki, dwa zaśc., pow. nowoaleksan- zieński, par. Oświej. 7.) K., os., pow. siebieski,
drowski, gm. Czadosy (1) i Widze (6 w.).
gm. Jezioryszcze, cerkiew.
Kirostów, pow. klimowieki, ob. Zukówka.
Kisiele, wś nad dwoma stawami, pow. staroKirszany, dwór i fol., pow. poniewieski, gm. konstantynowski, gmina Reszniówka, st. poczt.
Gulbiny (5 w.). Dwór należy do dóbr Łapiszki, Starokonstautynów (12 w.), 163 dm., 1001 mk.,
cerkiew drewn. z r. 1758, uposażona 40 dz.,
fol. do dworu Dębno.
Kirszelinie, os., pow. szawelski, gm. Szaw- przez Józefa Urbanowskiego. Wś należała do
włości ostropolskiej, ks. Ostrogskich, W roku
le (9 w.).
Kirwelinie, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, 1583 wnosi od 7 dym, 12 ogr., 2 podsus., 1 koła waln.; w r. 1593 spustoszona przez Tatarów.
gm. Antuzów (17 w.).
Kiryanów, właściwie Zegiecie (ob. t. V, 123), W r. 17538 wraz z kluczem kulezyńskim dostała
wś, pow. szawelski, gm. Kiryanów, 42 w. od się ks. Antoniemu Lubomirskiemu, obecnie GłęSzawel, 10 dm., 60 mk., szkoła. Gmina obej boekieh.
muje 46 miejscowości, 462 dm. włośe. (obok 41
Kisielewce, wś, pow. dryzieński, parafia
ki (7 w.).

innych), 3442 mk. włościan, uwłaszezonych na Druja.
* 7161 dz. Zarząd gm. w mstku |'oszuszwie.
Kisielewo, wś, pow. sierpecki,

_Wś książęKiryczanka, wś nad Teterewem, pow. ra- ea, dana drogą zamiany r. 1322 biskupom płoedomyski, gm., par. praw., st. poczt. i dobra Ko- kim (Kod. maz., 44), W r. 1578 istnieje tu ko-

rostyszów (2 w.), 27 w. od Radomyśla, 32 dm., ściół par., wś ma 10 łan., 3 zagr. z rolą, młyn,
194 mk., 144 dz.
wyszynk piwa. Wskład par. wchodziły wsi:

Kiryliszki, wś, pow. święciański, gm. Dau- Grodkowo i Komorowo. Kiedy parafia przestała
gieliszki (8 w.); miała 10 dusz rewiz., należała istnieć, niewiadomo.
Kisielewo 1.) wś, pow. orszański, gm. Kodo dóbr Kojryszki.
Kiryłów al. Kiszkinis, przys., pow. święciań- chanowo (8 w.). 2.) K.. wś, pow. oszmiański,
ski, gm. Twerecz; miał 5 dusz rewiz., należał gm. Soły (4 w.); miała 31 dusz rewiz., należała
do dóbr Bordzobohaciszki. 3.) K, wś, pow. ledo dóbr skarb. Dzisna.
Kiryłówka, wś, pow. rossieński, gm. Łabar- pelski, 255 dz., należała do dóbr Białe (Zadzie (14 w.).
biełłów
).
Kisielin, mstko, nad Stochodem. pow. włoKiryłówka 1.) wś, pow. zwinogródzki, gm.
Tarasówka, st. poczt. Zwinogródka (14 w.), dzimierski, gm. Kisielin, 37 w. od Włodzimierza,
z fermą 481 dm., 4798 mk., 2 cerkwie, 2 szkół- 180 dm., 1471 mk. Gmina obejmuje 56 miejki cerk,, szkółka początk., 23 wiatraki. 2.) K., scowości, 588 dm. włoścć. (obok 659 innych),
11,708 mk. włościan, uwłaszezonych na 8722
pow. żytomierski, ob. Kryłówka.
Kiryłucha, kol., pow. łacki, gm. Rożyszcze, dz. W r. 1545 własność Piotra Kierdejewieza

Mylskiego, który opatruje dwie horodnie zamku
27 dm., 121 mk.
Kirzyn, wś, pow. wilejski, gm. Krzywicze łuckiego. W r. 1570 wnosi ztąd pobór Olizar
(7 w.); miała 36 dusz rewiz., należała do dóbr Kierdej. W r. 1589 z mstka K. wniesiono 3 fl.
22 gr. szosu, 3 ff 2 gr. z ogrodów i 15 A. czoBerkowszeżyzna.

Kisarycze, wś, pow. owrueki, gm. Kisary- powego per arendam.
Kisieliszki, w spisie Kośliszki, zaśc., powiat
cze, par. praw. Rokitno (8 w.), 140 w. od
Owrucza, 78 dm,, 458 mk.,

cerkiew filialna kowieński, gm. Aleksandrowska Słoboda (12 w.),

Zelmana Siesiekiego, 57 dz. 2.) K, wś, pow.
drewniana z r. 1784, szkoła ludowa.
Kisiele, wś, pow. piotrkowski. Istnieją pod troeki. Pod wsią, na brzegu rz. Wierzehni, hotą nazwą już w XVI w., w par. Rozprza. W spi- „rodyszeze,
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Kiśnina, zaśc., pow. święciański, gm. ŁyngKisielki 1.) folw., pow. czauski, od r. 1879
Wołkowiczów, 204 dz. (129 lasu). 2.) K, fol., miany (8 w.); miał 8 dusz rewiz., należał do
dóbr skarb. Kiemesz.
tamże, należy do dóbr Kadzino.
Kistenie, wś i dobra nad Dnieprem, powiat
aktach
W
.
kolneński
pow.
wś,
Kisielnica,
łomżyńskich z r. 1436 i 1444 występują: Paweł rohaczewski, gm. Kistenie, 76 dm., 5438 mk.,
iJan Szorcowie, właściciele działów w tej wsi cerkiew murow., szkoła.

Dobra, od r. 1875

Wermanów, 12,548 dz. (4924 lasu); młyn wo_ (Kapiea, Herbarz, 405).
dny, gorzelnia, dziegciarnia. mina obejmuje
koKisielowce, os., dobra i chutor, pow.

bryński, gm. Błoty, 6 w. od Kobrynia Os. ma 23 miejscowości, 769 dm., 3122 mk. włościan
11 dm., 143 mk., cerkiew, 50 dz. i 55 eerk.; do- (1617 dusz rewiz.) uwłaszczonych na 12,272
dz. lasów większej
bra, własność Witkiewiczów, 1000 dz.; chutor, dz. W gminie jest 13,313
58 dz., należy do Nikotiuków. Par. praw., dek. własności i 287 włośc.
Kiszczyce, wś, pow. czauski, gm, Czerniaw(błagoczynia) kobryńskiego, 1434 dusz.
76 dm., 464 mk, cerkiew, młyn, folusz,
ka,
r.
od
ski,
czerykow
pow.
Kisielówka 1.) fol.,

Kiszczyńce 1.) wś nad stawem, pow. hugm. Mańkówka, st. poczt. Buki (10 w.),
mański,
tamże, należy do dóbr Samotyjewieze. 3.) K.,
Humania, 479 dm., 2733 mk., cerkiew,
od
,
w.
35
Platerów
hr.
two
dziedzic
,
orszański
fol., pow.
młyn, 8 wiatraków. 2.)K., wś
cerk.,
344 dz. 4.) K., zaśc., pow. wileński, gm. Ma- szkółka
pow. wasylkowski, gm. KoKamionka,
rzką
nad
Oszkinie.
skarb.
laty (8 w.), należał do dóbr
Kisielówka 1.) (t. IV, 110), wś nad stawem, walówka, par. praw. Palaniczyńce, st. poczt.
pow. zwinogródzki, gm. Stecówka, st. poczt. idr. żel. Chwastów (11 w.), 38 w. od WasylKalihorka Mokra (8 w.), 20 w. od Zwinogródki, kowa, 110 dm., 1027 mk., cerkiew fil., szkółka,

1865 Kaszuro-Masalskich, 157 dz.

2.) K., fol.,

114 dm., 693 mk., cerkiew, szkółka cerk., 3 3 wiatraki. Pod wsią mogiła, Należała do Białowiatraki, cukrownia, 2 dm., 52 mk., cegielnia, cerkiewszczyzny.

szpital fabryczny. Wś należy do dóbr Kapu- ' Kiszkareny, zaśc., pow. wilejski, gm. Rabuń
styno. 2.) K., kol., pow. włodzimierski, gmina (19 w.); miał 9 dusz rewiz., należał do dóbr
Kisielin, 25 dm, 234 mk. 3.) K., kol., pow. skarb. Huby,
Kiszki, wś nad jez. Koszka, pow. sieński, gm.
żytomierski, gm. Barasze, 32 dm., 172 mk.
30 dm., 150 mk., zarząd gminny,
Łatyhowo,
praw.
4.) K., wś, pow. żytomierski, gm. i par.
GE
szkoła.
dm,
57
za,
Żytomier
od
w.
25
Bieżów (6 w.)
,
androwski
nowoaleks
pow.
Kiszkiele 1.) wś,
330 mk.
gm
gm.
Sołoki
(5
w.).
2.)
K.,
wś,
pow.
witpow.
Kisielsk, r. 1576 Kisielsk episcopi, wś,
łukowski. W dok. z r. 1297 w liczbie włości komierski, gm. Onikszty (5 w.).
Kiszkieliszki 1.) wś, pow. nowoaleksandrowbisk, poznańskich (K. W., n. 765, 1301). Wr.
gm. Brasław (12 w.). Należała do dóbr
ski,
własność
Prawdą,
poblizką
z
1576 wś ta wraz
Nowy Dwór. 2.) K. al. Kizgalliszki, dobra, pow.
bisk. pozn, miała 11 łan.
Kisilowo, ferma, pow. proskurowski, gmina, wiłkomierski, gm. Siesiki (7 w.), 17 w. od Wił-

komierza. Attyn. Siesik, później przechodzi do
Kiskieliszki, zaśc., pow. trocki, gm. Jezno Zawiszów Kieżgajłów, dalej Gintowtów, Gru(5 w.); miał 9 dusz rewiz., należał do dóbr Ko- żewskich, od r. 1856 Kazimiery z Białozorów
Tańskiej, z kolei Franciszka Kończy, 409 dz.
szany.

par. i st. poczt. Czarny Ostrów, 4 dm.

Kiślaki, wś, pow. białostocki, gm. Krypno,

56 dz.

Kiszkinis, pow. święciański, ob. Kiryłów.
Kiszkiszki, wś, pow. wileński, gm. Mejsza-

do
Kiślewszczyzna, zaśc., pow. wileński, gm. goła (8 w.); miała 12 dusz rewiz, należała
i.
dóbr
Giejszyszk
Rukojnie (9 w.), należał do dóbr Kiena
Kiszkonie, wś, pow. rossieński, gm. SzyKiślin, wś nad Tykiezem Uhorskim, powiat
dłów
(12 w.).
humański, gm. Rusałówka, st. poczt. Buki (4 w.),
, miasto, pow. gnieźniński. Kościół
Kiszkowo
cerkiew,
mk.,
1279
,
dm
46 w. od Humania, 239
par. p. w. św. Jana Chrz. istniał już w XIV w.
szkółka, młyn.
kaKiśliszki, zaśc, w dobrach Raczkowszczyzna, Obeeny drewniany z r. 1733, Przy kościele
przez
a
wzniesión
M.
P.
N.
a
Pocieszeni
pliea
ki.
pow. święciańs
Kisłowicze, fol., pow. mścisławski, Chrapo- dziedzica Łukasza Niemojewskiego, w końcu
XViIlw. W r. 1580 miasto płaci szosu fl. 6,
wiekich 111 dz.
od
4 kom., 11 rzem., 2 rybaków.
Rudnia,
gm.
,
orszański
pow.
wś,
a,
Kisłówk
Kiszuny, wś, pow. wiłkomierski, gm. Ołoty
9 dm., 73 mk.
Kisłówka, wś, pow. taraszczański, gm. i do- (10 w.).
Kiszyn, wś, pow. owrucki, gm.i par. praw.
bra Koszowata, st. poczt. Taraszeza (11 w.),
148 dm.,
124 dm., 959 mk., cerkiew, szkoła, 3 wiatraki. Olewsk (12 w.), 168 w. od Owrucza,

Kisły, Kisłe, zaśc., pow. dzisieński, gmina
Druja (3 w.), należał do dóbr Idołta.

886 mk, cerkiew cmentarna z r. 1842.

Kitajgród, mstko nad Soroką, pow. lipowiec-
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ki, gm. i st. poczt. Daszów (8 w.), 46 w. od Lipowca, 143 dm., 2825 mk., cerkiew, szkółka

Kizgajliszki, ob. Kiszkieliszki.
Kizie, wś, pow. włodzimierski, gm. Hołowno,

cerk., synagoga, 3 domy modl. żyd., młyn wo- 13 dm., 57 mk,
dny. Pierwotnie Soroka Niższa, potem DeryhoKizielany, wś, pow. słonimski, gm. Trofirod, Oderyhorodek, Ordyczów al. Ordyczowka mówka, 400 dz.
(od dzierżawczyni Anny Ordyczowej ?), ostateczKizielewszczyzna, wś, pow. sokólski, gm. nie przybiera nazwę K. Chwilowo nazwane Trofimówka, 176 dz.

Jampolem. Około r. 1624 należy do KopijowKizliszki, ws, pow. nowoaleksandrowski, gm.
skich, od których przechodzi do ks. Czetwertyń- Krasnogórka (8 w.).
skich. W r. 1629 ks. Fedor Czetwertyński wnoKiżby (ob. t.IV, 117 mylnie Kiźmy), wś, pow.
si z K.od 27 dym. Włość kitajgrodzka liczy oszmiański, gm, Dziewieniszki (10 w.). Należała
w 5 wsiach 250 dym.

do dóbr Konwaliszki.

Kitajhorod, /itajgród, wś, pow. czehryński,
gm. Trylisy, st. poczt. Funduklejowka (5 w.),

Kiżmy, ob. Kżżby,
Kiżyszki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.

31 w. od Czehrynia, 130 dm., 642 mk., cerkiew, Opsa (9 w.).
szkółka.
Klaki, dwór, pow. szawelski, gm. Błago-

Kitowo, wś, pow. połoeki, własność We- wieszczeńsk (14 w.).
Klapin, wś i dobra nad rzką Klapinką, pow.
Kityń, wś i fol., pow. bobrujski, gm. Nowe czerykowski, gm. Jelnia Nowa, 59 dm., 356 mk.,

ryhów.

Stepy, 29 dm, 330 mk., cerkiew filialna. Folw., cerkiew.

Dobra, Kamieńskich, 2437 dz. (1850

własność Kuczewskich, 2077 dz.
dz. lasu); młyn.
Kiuberyszki, dwór, pow. poniewieski, gm,
Klarnopole, dobra, pow. sieński, od 1881 r.
Remigoła (6 w.).
Riegertów, 669 dz. (369 lasu).
Kiukiszki, dwór i wś, pow. rossieński, gm,
Klarówka, kol., pow. żytomierski, gm. BaErżwiłek (8 w ).
rasze, 30 dm., 187 mk.
Kiwaczyzna, Kiwaczyna, wś, pow. prużańKlarowkiszki, dwór, pow. szawelski, gmina
ski. gm. Białowieża, 919 dz.
Szawlany (3 w.).
Kiwajcie, okolica, pow. telszewski, gm. ŻoKlarynda, wś, pow. nowoaleksandrowski,
rany (11 w.). Mają tu: Wojszwiłłowie 9 dz., gm. Opsa (15 w.).
Kunejkowie (w K., Pupżubiu i Woronajciach)
Klarynowo, folw., pow. orszański, Ratom297 dz., Margiewiczowie 9 dz., Piewcewiczo- skich 223 dz.
wie 30 dz.
Klastyce, Klasice (t. IV, 119), wś nad NiKiwańce, wś, pow. wiłkomierski, gm. Ko- szezą, pow. dryzieński, gm. Klastyce, 50 w. od
Drysy, 7 dm,, 72 mk., cerkiew, szkoła zarząd
warsk. Mają tu Korysowie 20 dz.
Kiwatycze 1 ) dobra i pustk., pow. prużań- gminny, st. poczt., młyn wodny. (Gmina obejski, gm, Murawiewska, 30 w. od Prużany, wła- muje 76 miejscowości, 641 dm. włośc. (16 insność Bogusławskich, z fol. Świszcze, Zawiersze nych), 3510 mk. włościan, uwłaszczonych na
i Diewiatki 1882 dz. dwor. i 36 kośc. Pustka, 5251 dz.

własność Peczków, 59 dz.

2,) K., tamże, ob.

Klateczka, urocz. w dobrach Telatycze, pow.

brzeski gub. grodz.
Kłatki, wś. Floryan bisk. krakow. sprzedaje
Kiwerce, Kżwźrce, wś, fol., os. i kol. nad jez.
Czyste, pow. łucki, gm. Poddabce, 7 i 12 w. od sołtystwo we wsi K. za 12 grz., Piotrowi kmieŁucka. Wś ma 41 dm., 490 mk., cerkiew, smo- ciowi z Łagiewnik w r. 1372 (Kod. kat. krak.,
larnię, piec wapienny, folw., 4 dm., 42 mk.; os. t. II, 40). W r. 1540 wś K. należąca do klucza
29 dm., 143 mk.; kol. 8 dm,, 54 mk. W roku kieleckiego dóbr biskupich ma 5 łan. km. (1 pu1570 wnosi ztąd Andrzej Kiewierecki od 18 sty) i 1 sołtysi. Dziś nie ma wsi t. n.
Klatki, Kletki, fol.. pow. czerykowski, Kodym., 3 ogr. po 4 gr., 2 ogr. po 2 gr.i 1 bojara, oraz sześciu Ulaniekich od 7 ogr. po 2 gr. złowskich 140) dz.
Klaushagen al. Klageshagen, Kłaszewo (?),
W r. 15838 płaci Andrzej Kiwierecki od 18 dym.,
ob. Tempelburg (t. XII).
5 ogr., 1 kom., 1 bojarzyna.
Klaża, wś, pow. wieliski, gm. Uzkie; trzy
Kiwieliszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Tauroginie (7 w.).
kurhany.
Klebow 1.) w dok. zr. 1308 Cłewe, zapewne
Kiwile, wś, pow. telszewski, gm. Szkudy
Chlewo, wś dająca dziesięcinę biskupom lubu:
(14 w.).
Kiwiszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrow- skim, której się zrzeka biskup Fryderyk w roku
ski, gm. Antuzów (16 w.). 2.) K, wś, pow. wi- 1308 (K. W., n. 916). Leży w pobliżu miasta
leński, gm. Mickuny (3 w.); miała 37 dusz rew., Lubuszy, dziś Lebus. 2.) K, w dok. z r. 1251
Klebo, może Chlebów al. Chlew, wś w Nowej
należała do dóbr skarb. Ławaryszki.
Kizery, dobra, pow. poniewieski, gm. Lin Marchii, wymieniona w akcie z r. 1251 (K.-W.,
n. 297).
ków (10 w.), bar. Bystramów, 198 dz.
Zawiersze.
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Klechówka al. Obuchów Mały, wś nad rzką wany pochodzi z XVI w., konsekrowany r. 1596.
Szachrajką, pow. wasylkowski, gm., st. poczt. Przez pewien czas istniała tu w XVI w. fundai dr. żel. Chwastów (15 w.), 39 w. od Wasylko- cya dla mansyonarzy. Do K. odnoszą się oprawa, 99 dm., 505 mk., kaplica, szkółka cerk., 5 cowania: „Pole bitwy podK.*, przez K, W.
Wojciekiego (Tyg. illustr., VI, 1862, str. 56).
wiatraków. Należy do Cliwastowszczyzny.
Klecie, w dok. K/eczcze, u Długosza Cłyeczcze, „Wspomnienie z wojny szwedzkiej w r. 1656*,
r. 1581 Kleczicze, wś, pow. pilzneński. W roku „Bitwa 30 kwietnia 1656 r. pod Kłeekiem*
1353 król Kazimierz nadaje tę wieś wraz z wie- (Przyj. ludu, 1836). Dydyński J. ks.: „Wialu innemi: Chodkowi, Piotrowi i Ostaszkowi. domości historyczne o mieście K.*, Gniezno, rok
W dok. z r. 1377 występują jako „heredes de 1858, z 6 tablic. Die Naepfchensteine an den
Cleczcze* Dymitr, podskarbi królewski i brat Pfarrkirchen zu Kłecko, Łekno, Rogasen, und
jego Iwan (Kod. mał., III, 88, 310). Ob. Góraj. Wongrowitz, vom Gymnasial - Oberlaehrer Dr.
W r. 1360 otrzymuje prawo niemieckie. Według H. Hockenbeck (Zeitsch. d. Hist. ver. f. d. Prov.
Długosza (L. B. II, 246) był tu kościół p. w. Polen, t. I).
Klecza, r. 1581 Kletcza, wś, pow. wadowicki.
św. Leonarda, filialny do Brzostka. Słynął z cudów, które ściągały z Węgier, Rusi i Litwy wie- W r. 1355 Anna, żona Piotra ze Szezyrzye, na-

lu pielgrzymów szukających tu ulgi w cierpieniach. Pleban w Brzostku miewał do 300 fi.
z ofiar w pieniądzach i wosku. Już za Dłagosza
napływ ten ustał i kościół upadł, Za czasów Długosza kościoły te zostawały pod zarządem ple-

daje kościołowi w K. dwu kmieci. Pleban za to
w rocznicę każda jej śmierci, ma wespół z czterema innemi księżmi odprawić 5 mszy za jej duszę (Kod. mał., I, 287).
Kleczanów, w dok. Clichanovice, u Długosza

bana w Brzostku (L. B., II, 246 i III, 204). Clyczanow, wś, pow. sandomierski.

W dok. z r.

Istniały też dwa folwarki rycerskie należące do 1253 podany w liczbie włości klasztoru w KrzyCzuryłów hb. Korczak. Mieli oni swych kmieci. żanowicach. Za Długosza istniał tu kościoł par.
Ci Czuryłowie r. 1370 po śmierci króla Kazimie- drewn. p. w. św. Katarzyny i św. Stanisława,
rza zagarnęli łany klasztoru tynieckiego i zosta- Skutkiem przeniesienia zakonników z Krzyżanowali odtąd w ich posiadaniu. R. 1581 Adam wie, wieś należała wtedy do klasztoru w Busku.
Gorajski płaci tu od 6 os., 2 łan., 5 zagr., 2 Miała 12 łan. km dających dziesięcinę (do 12
grz.) bisk. krakow. Fol. klasztorny i karczma
kom., 2 ubog., 1/, łana karcz.
Kiecka 1.) Mała, wś, pow. rówieński, gmina dawały plebanowi. Istniał też młyni 2 zagr.
Meżyrycz, par. praw. Klecka Wielka (17/, w.), Prawo patronatu miał klasztor, w skład parafii
65 w. od Równego, 10 dm., 105 mk, młyn, wchodziła ta jedna wieś (K.B., II, 336 i III, 98).
Kieczany, Kl/eczanie al. Kleczyń, wś, pow.
smolarnia. 2.) K. Wielka, wś, tamże, st. poczt.
Korzee (14 w.), st. dr. żel. Równo (65 w.), 40 łucki, gm. Poddubee, 14 w. od Łucka, 14 dm.,
dm., 670 mk., cerkiew drewn. z r. 1862, uposa- 194 mk,

W r. 1545 wś należy do wdowy Po-

żona 56 dz., przez dziedziea wsi Omiecińskiego siehowskiej, Piotra Kiszezyca po żonie i Jełowir. 1732. Do par. należą wsi: Klecka Mała, Top- czów. Obecnie część należy do Teleżyńskich,
eza i Charałuh. W całej par. było 146 dm., 1131 część zaś pojezuicka do skarbu.
mk, praw., 92 katol. i 87 prot.

Klecko, Kłecko, w dok. Klech, Kleczsko, miasto, pow. gnieźnieński, Starożytne targowisko
wspomniane przez Długosza już pod r. 1002.
Karczmy w K. nadane zostały r. 12438 na uposażenie szpitala Bożogrobców w Gnieźnie. Kościół par. p. w. św. Jerzego
i św. Jadwigi istniał
tu zdawna zapewne i stanowił prebendę dawaną
kanonikom gnieźnieńskim. W r. 1312 wymieniony K. jako eentr powiatu (districtus).

Targo-

Kleczkowicze, Kluczkowicze, wś, pow. kowelski, gm. Koszary Stare, 10 w. od Kowla, 31

dm., 231 mk. Podług lustracyi z r. 1628 wieś
bojarska do ststwa kowelskiego; siedzą w niej
bojarowie: Krzysztof Szezepanowicz
iJan Kleczkowski z bratem.

Kiedniewicze, wś nad rz. Bystrą, powiat
ezauski, gm. Horodeck, 91 dm, 521 mk., cerkiew, młyn.

Klein Auz, fol., pow. szawelski,- gm. Żago-

wisko otrzymało r. 1255 od Bolesława ks. wielk. ry (17 w.).
prawo niemieckie (wójtowstwo). Niewiadomo
Kiejewicze, wś, pow. czerykowski, gm, Sakiedy w kapitule gnieźnieńskiej ustanowioną z0- mociejewicze, 56 dm., 274 mk.
stała na dziesięcinach z miasta kanonia „fundi
Klejmele, fo]., pow. szawelski, gm. SzawlaKlecko*. Krzyżacy zniszezyli miasto r. 1331. ny (10 w.).

W r. 1354 Jarosław arcyb. gnieźn. złączył preKlejniki, Klenżki, wś i fol., pow. brzeski gub.
bendę klecka z prebenda w Pakszynie (K. W., grodz., gm. Motykały, 7 w. od Brześcia. WŚ ma
n. 238, 320, 330, 952 i 1322). W r. 1580 da- 257 dz.; fol, z urocz. Sekretne, 319 dz., należy
je miasto szosu f. 22 gr. 12. Jest tu 16 szewdo dóbr Skoki.
ców, 6 krawców, 5 rzeźn., 5 kowal., 3 kuśnieKlejówka, os., pow. siebieski, gm. Sutoki.
rzów, 2 kołodz., 2 bednarzów, 10 przekupek,
1 ślusarz, 21 komorniec. Obecny kościół muro-| Klejpaniszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
Słownik Geograficzny.
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Należała do dóbr Dry- mk. włościan, uwłaszczonych na 14,036 dzies.
Nadto w gminie jest 115 dz. ziemi cerk. i 539
Klejtyszki, Kletyszki, os., pow. rossieński, większej posiadłości.
Klenino, Klemino, wś, pow. dzisieński, gmina
gm. Szydłów (10 w.).
Klekniszki, okolica, pow. rossieński, gmina Leonpol (22 w.); miała 32 dusz rewiz.
Klenki, Konki, wś i dobra, pow. kobryński,
-Pojurze (6 w.). Mają tu: Wambutowie 28 dz.,
gm. Janowo, 77 w. od Kobrynia. Wś ma 383
Nowiecy 53 dz., Rymkiewiczowie 22 dz.
gm. Brasław (12 w.).
światy.

Klekotowo al. Klekotówka, wś nad Bugiem, dz,; dobra, własność Sułkowskich, z chutorem

pow. bielski gub. grodz., w dawnej ziemi dro- Maliwanka, 620 dz.
zaśćc., pow. połocki, Hurynów
hiekiej, gm.i par. Siemiatycze, 51 w. od Biel- ros
Z.

ska, 198 dz.

>

Klentenburg, fol., pow. wilejski, gm. ParaKiemensów, osada pałacowa w dobrach ordynacyi, pow. zamojski. Założona tu została fianowo, r. 1865 Przesmyckich.
Klepacze 1.) wś nad rzką Choroszczą, pow.
w ostatnich latach cukrownia.
białostocki, gm. Białostoczek, 8 w. od BiałegoKlemensowo, fol., pow. lepelski, 60 dz.
Kiemenspol, dobra, pow. nowoaleksandrow- stoku, 782 dz, Podług reg. pomiarowego z r.
ski, gm. Dryświaty (7 w.), własność Budkow- 1560 wś należała do wójtowstwa pomchaekiego,
włości zamku suraskiego, ekonomii grodzieńskiej,
skich, 322 dz.
Klementowice, r. 1330 Czimonihovithi, u Dłu- We wsi było 54 włók gruntu podłego. Z każdej
gosza Klymunthowycze, wś, pow. lubelski. W dok. włóki wnosić winni po 83 gr. Suma 74 kóp
zr. 1330, w liczbie włości Dzierzka, kan. krak. 42 gr. 2.) K., Kończany i K. Strumiły, okolice
i brata jego. Posiada prawo niemieckie. Za szlach., pow. bielski gub. grodz., w dawnej zieczasów Długosza dziedzicem był Piotr Kurow- mi drohickiej, gm. Narojki, par. kat. Ostrożany,
ski h. Szreniawa. WŚ miała kościół par. p. w. 44 w. od Bielska. Mają razem 281 dz. Gniazdo
św. Trójey i św. Katarzyny, 30 łan. km,, z tych rodziny Klepackich. 3.) K., wś i dobra, powiat
15 dawało dziesięcinę klasztorowi św. Krzyża, brzeski gub. grodz., gm. Dmitrowicze (3 w.),
a 15 biskupowi krakow. Był też folwark, karcz- 43 w. od Brześcia. Wś ma 207 dz.; dobra,
my
i zagrodniey (L. B., II, 555 i JII 254). W r. własność Szmurłów (poprzednio Konopniekich),
1531 podano 11 łan. W r. 1676 podano K. 510 dz. 4.) K., wś, pow. prużański, gm. Kow par. Kurów (widoeznie złączono parafie). tra, 1ó w. od Prużany, 431 dz. 5.) K., wśi os.,
Andrzej Krzewski płacił tu od 18 dwor. i 109 pow. słonimski, gm. Mieżewicze, 24 w. od Ślonima. Wś ma 32 dm., 368 mk., z urocz. Wołczpoddanych.
ki,
1314 dz., os. 19 dz. 6.) K., wś, tamże, gm.
gmina
zasławski,
pow.
wś,
Kiementowicze,
Różana, 48 w. od Słonima, 338 dz. 7.) K., wś,
'ipar. praw, Szepetówka, 16 dm., 172 mk.
Klementówka, folw., pow. proskurowski. fol.i osada, pow. wołkowyski, gm. Miedzyrzecz,
Własność hr.

Klementyny

Tyszkiewiezowej, 20 w. od Wołkowyska.

Wś ma 404 dz.; folw.,

własność Steckiewiczów, 99 dz.; os. 142 dz. Na
70 dz.
gruntach wsi 3 kurhany. 8.) K., wśi dobra,
gm.
ki,
włodzimiers
Klementynów, kol., pow.
tamże, gm. Świsłocz, 33 w. od Wołkowyska. WŚ

Kisielin, 12 dm., 95 mk.

Kiementynowo 1.) urocz. w dobrach Horo- ma cerkiew, szkołę, 739 dz. włośc. i 40 cerk.;
dniany, pow. białostocki. 2.) K., wś i dobra, dobra K., własność von Wittorfów, 300 dz. Dopow. kobryński, gm. Osowce, 70 w. od Kobry- bra K. Małe należą do Bądzkiewiczów, 278 dz.
nia. Wś ma 348 dz.; dobra Onichimowskich, Par. praw., dekanatu (błagoczynia) Brzostowica
Wielka (pow. grodz.), 1178 dusz.
706 dz. (330 lasu).
Klepacze, wś nad rzką Nyrką, pow. ostrogKiemnie al. Mosznice, wś nad Dukołką, pow.
bobrujski, gm. Hłusk, 16 dm., 110 mk., cerkiew ski, gm. Dołżek (3 w.), st. poczt. Samostrzały
(11 w.), st. dr. żel. Sławuta (17 w.), 35 w. od
filialna.
Kieniewo, wś, pow. płocki. Wymienione Ostroga, 156 dm., 887 mk., cerkiew drewniana
w dok. z r. 1490. Dziedziczką jest wtedy jakaś z r. 1750 fundacyi ks. Stan. Jabłonowskiego,
Małgorzata (Kod. maz. 302).
Kleniewo

Małe, w pow.

W r. 1578 wieś uposażona ziemią 61 dz., szkółka eerk. od 1875.

bielskim, ma w dwu

działach 2'/, łana km., 4 ogr. z rolą, 1 bez roli.
Kleniewo Mędole mają w trzech działach drobnej szlachty 2'/ łana.
Kieniki, wśi fol., pow. bielski gub. grodz.,
gm. Kleniki, 15 w. od Bielska. WŚ ma 140

W r. 1577 sioło zamku ostrogskiego, płaci od
6 dym. półdworz. po 10 gr., 7 dym. na óćwierciach po 5 gr., 7 ogr. po 2 gr.

Klepaczew, wś i kol., pow. łucki, gm. Ro-

żyszcze, 16 w. od Łucka.

WśŚ ma 24 dm., 230

mk.; kol. 10 dm., 61 mk.

WŚ należała do opa-

dm., 784 mk., cerkiew filial. par. Czyże, 22831 etwa żydyczyńskiego, obeenie skarbowa.
Kieparów, wś, pow. lwowski. Kamień wę- dz. włośc. i 69 cerk.; folw., własność Makawiegielny
pod nowy kościół poświęcono r. 1901.
Gmina
obejmuje
31
miejseo- jewskich, 165 dz.
" wości, 924 dm. włośc. (obok 175 innych), 7199 Istnieje tu st. dr. żel. Lwów—Bełżec.
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Klepinicze, wś, pow. mohylewski, gm. Czar- ności, poezem płacić będą po 9 skojców czynszu
norucz (9 w.), 56 dm., 389 mk,
z łanu (Kod. małop., I, 250).
Klepówka, pow. klimowieki, ob, Zwaniuszyn.
Kleszczówna, r. 1565 Kleszczowa, wś, pow.
Klepowszczyzna Mała, wś, pow. ostrogski, przemyślański. W r. 1563 w ststwie rohatyńgm. Krzywin, 6 dm., 75 mk.
skiem miała kmieci 10, zagr. 4, popa. Ob. PodKiepsze, wś, pow. wiłkomierski, gm. Źmujd- grodzie (t. VIII).
ki (2 w.).
Kleszewo, wś, pow. pułtuski, Wsp. w dok.
Kiepszty, wś, pow. telszewski, gm. Płungia- z XIII w. śród włości bisk. płockich. Będzie to
ny (9 w.).
zapewne mylnie odczytane „Cleptevo* w dok,
Klepszyszki, wś, pow. wiłkomierski, gmina zr. 1229, włość bisk. płockiego (Kod. maz. 3).
Traszkuny (7 w.).
W reg. pob. z r. 1576 wieś biskupia Klessewo,
Kieptewo, ob. KŻeszewo.
w pow. nowomiejskim, daje od 9 łan.
Klesów, wś skarbowa, pow. rówieński, gm.
Kleszewo, ob. A/eszczewo.
Wyry, par. praw. Sechi (12 w.), 130 w. od RówKletno 1.) urocz., pow. bielski gub. grodz.,
nego, 103 dm., 729 mk., cerkiew ementarna gm. Rajsk, 70 dz. 2.) K., folw. dóbr Czachec,
drewniana.
pow. pruźański. 3) K., wś, tamże, gm. SuchoKleszcze 1.) wś, pow. białostocki, gm. Kry- pol, 20 w. od Prużany, 757 dz.
pno, 43 dz. 2.) K., wś, pow. kobryński, gmina
Klietyszcze, wś i dobra, pow. kobryński, gm.
Drużyłowicze,

72 w. od Kobrynia, 694 dzies. Dywin, 37 w. od Kobrynia.

Wś ma 659 dz.;

3.) K., wś, tamże, gm. Pruska, 9 w. od Kobry- dobra, własność Kochlewskich, 1481 dz. (702 dz.
nia, 197 dz. WŚ należała do wójtowstwa pola- lasu).
tyckiego, w ekonomii kobryńskiej. Podług reKletyszcze, wś nad błotem Grud, pow. żytowizyi D. Sapieby z r. 1563 miała 11 włók. mierski, gm. Czerniachów, par. praw. Zoroków
Z włóki płacili po 45 gr., robili po 2 dni w ty- (7 w.), 54 dm., 453 mk., szkoła.

dzień i 4 dni tłoki w lato, Dochodu czyniła 8) Klewań, mstko, pow. rówieński, gm. Klewań,
kóp 15gr. 4.) K. Zdtwinki, dobra, tamże, 10 st. dr. żel. i poczt. (4 w.), 23 w. od Równego, :
w. od Kobrynia, własność Szadurskich, 677 dz. 314 dm., 3070 mk., cerkiew murow. z r. 1777
Kieszcze 1.) Wielkie, wś nad rzką Ośliwą, fundacyi ks. Adama Czartoryskiego, uposażona

pow. owrueki, gm. i par. praw. Bazar (8 w.), 42
w. od Owrucza, 188 dm., 976 mk. 2.) K. Małe
al. Kleszczewska Buda, wś, tamże, par. prawosł.
Lubarka (10 w.), 35 w. od Owrucza, 81 dm,,

Jurydyka, przedm. Zastawie, Nowy Staw, Hołyszwa, Krasne, Ruda. Był tu niegdyś monaster

503 mk.

chajłowicza Czartoryskiego.

72 dz. ziemi. Do par. praw. należą: Klewańska,
męzki, fundowany r. 1490 przez kn. Fedora MiGmina obejmuje

Kleszczele, mstko, pow. bielski gub. grodz., 28 miejscowości, 840 dm. włośc. (obok 993 ingm. Dubiażyn, 1980 mk., 1444 dz. ziemi miej- nych), 10,538 mk. włościan, uwłaszczonych na
skiej i 147 cerk.

Par. praw., dek. (błagoczy- 10,291 dz. W r. 1545 ks. Czartoryskich. W r.
1570 wnosi pobór kn. Iwanowa Czartoryska,
która r. 1577 płaci od 138 dym. po 20gr., 3
przekupn. po 7 gr., 40 ogr. po 2 gr., 14 rzemieśln. po 4 gr. W r. 1588 kn. Juryi Czarto-

nia) kleszczelskiego, 2730 dusz, cerkiew paraf.,
dwie filialne i dwie cmentarne. Dekanat praw.
obejmuje 9 parafii.
Kleszczewo al. K/eszewo, r. 1218 Clessovo,
wś, pow. średzki. Wedle aktu z r. 1218 daje
dziesięcinę szpitalowi i kościołowi św. Michała
w Poznaniu.

polski.

W r. 1277 bawi tu Bolesław ks.

Sykstus i Wierzbięta dziedzice, sprze-

dają r. 1292 Marcinowi i Wacławowi sołtystwo

w K. za 30 grz.

Obszar wynosił 43'/, łanów

wymierzonych (K. W., n. 104, 465, 690).

Da-

ryski wnosi z K. od 6 rzeźn. po 30 gr., 3 łanów
po 30 gr., 24 półłan. po 15 gr., 7 piekarek po
15 gr., 8 prasołów po 15 gr., 15 szewców po
30gr., 5 kuśnierzów po 30 gr., 5 kowalów po
30 gr., 1 rymarza 30 gr., 1 szapowała 30 gr.,
od 3 skomrochów po30gr., 11 dym. rynk. po 18
gr., 7 dom. ulicznych po 8 gr., 3 chałup ubo-

wna wś królewska ma kościół par. p. w. W. W. gich po 4 gr., 7 ludzi luźnych po 15 gr., 8 koSw., wspomniany w Lib. Ben. z r. 1510. W XVII morników po 6 gr, 6 kół waln., 3 popów. W r.

w. dla upadku był zamknięty, a parafia przyłą- 1589 płaci on szosu 8 fi. 4 gr., z 15 łanów (po
czona do Czerlejna.

Proboszez czerlejński ks. 30 gr.) 15 fl., z rzeźników, rzemieślników, pie-

Lubaszowski wzniósł nowy z draewa przed 1725 karzów, dudarzów, luźnych, kół walnych, porokiem,

pów 55 f. 12 gr., czopowego per arendam 50

Kleszczowa, molendinum Klecz, wś nad Pili- f., wogóle 128 A. 16 gr.
cą, pow. olkuski. W r. 1340 król Kazimierz naKlewianka, wś, fol. i dobra, pow. białostodaje Heinuszowi z Nissy i Mikołajowi Kleszezo- cki, gm. Jaświły, 48 w. od Białegostoku. WŚ
wi, obszar lasów nad Pilica, dokoła młyna Klecz, ma 858 dz.; fol, własność Kozłowskich, 40 dz.;
dla założenia wsi na prawie niemieckim. Obej- dobra, hr. Krasińskich, 274 dz.
Klewica, wś i fol., pow. oszmiański, gmina
mować ma 60 łan, frankoń. Osadnicy na obsza-

rze lasu mają 20 lat, a na zaroślach 12 lat wol- Graużyszki (6 w.).

Rozróżniano niegdyś trzy

Klębów al. Klembów, wś, pow. radzymiński.
oddzielne K.: Hlebowiczowską, Owadowską i Koszczycowską. Pierwszą w r. 1582 kupił od Ja- W r. 1580 ma kościół par. Połowa parafii na-
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te przekazała r. 1588 Stanisławowi i Halszee podano (t. III, 142), iż parafia ta należała pierNaruszewiczom, kaszt. mścisławskim. Klewica wotnie do dyecezyi gnieźnieńskiej, gdyż obszar
ta dzieliła losy Graużyszek do r. 1612. K. Owa- ten wchodził w skład dyecezyi płockiej. Część
dowską r. 1574 Stan, Owadowski, sprzedał Je- parafii należąca do ziemi ezerskiej mogła podlerzemu Bułhakowi, od którego ta K. zwać się po- gać biskupowi poznańskiemu.
Kięcz, w dok. z r. 1298 Klensche, wś, pow.
częła Bułhakowszczyzną. W r. 1587 dziedzicem jej jest Balcer Wesiołowski. K. Koszczy- łaski. Wspom. w dok. z r. 1298 (Ulanow. Dok.
cowska sprzedaną została 1592 r. przez Jana maz., 233, 60).
Klęczany, r. 1283 Kluchane, wś, pow. sąKoszczyca, temuż Wesiołowskiemu, który obie
części sprzedaje r. 1596 Mikołajowi Bułhakowi, decki. W dok. z r. 1280 i 1283 włość. klasztoru
ten zaś r. 1598 Janowi Korsakowi, pisarzowi sądeckiego (Kod. mał.).
Klęka, r. 1299 Clanka, wś, pow. pleszewski.
ziem. oszmiańskiemu. Korsak dołączywszy K.
Koszczycowską do dóbr swoich Dorże, sprzedał Władysław ks. wielkopolski, wydaje tu r. 1299
r. 1610 K. Owadowską za 1400 kóp gr. Stanisła- akt obiecujący Wacławowi, królowi czeskiemu,
wowi Zwiartowskiemu, od którego r. 1612 kupił hołdownietwo z Wielkopolski, Łęczycy i Kujaw
za 1900 kóp gr. Jarosz Piasecki, nabywszy (K. W., n. 818).
Klibie 1.) wś i os. straży pogr., pow. telprzytem około tego czasu od Naruszewiczów za
4600 kóp gr. K. Hlebowiczowską. Obie te K. szewski, gm. Kretynga (3 w.). 2.) K., dwór,
sprzedaje r. 1620 za 20,000 złp. Pawłowi Sa- tamże, gm. Żorany (9 w.), 14 w. od Telsz, Be-

- piezie, podkanel. lit.

Dido

na Hlebowieza, kaszt. mińskiego, Melehior Zy
- leży do powiatu warszawskiego, druga do pow.
gmuntowicz SŚnowski Grauża, kaszt, witebski, czerskiego. W parafii tej posiada Stanisław
dziedzie Graużyszek, i darował ją żonie Barba- Klembowski wsi: Szezepanek, Międzylesie, Jarze Kłoczkównie, która po śmierci męża dobra źwie, Jasienice, Łysobyki, Cisie, Miąse. Błędnie

Wskutek eksdywizyi dóbr niuszewiczów, 140 dz. i Dowiatów 50 dz.

Klichy, wś nad rzką Czarną, pow. bielski
holszańskich Sapiehów, połowę K. (112 włók,
w tem 68 wł. łąk) otrzymał Fran. Leśniowolski, gub. grodz., gm. Aleksin, 35 w. od Bielska, 617
ststa brański, drugą zaś połowę wydzielono za- dz. Wś należała do wójtowstwa oleksińskiego,
stawnikowi owej, Mikołajowi Gruździowi. Córka we włości dworu brańskiego. Podług reg. po-

jego sprzedaje r. 1684 część swoją Jerzemu miarowych z r. 1560 było 16 włók gruntu śre-

Wawrzyńcowi Żemle, podst, oszmiańskiemu, któ- dniego, z tych 5 na czynszu (z włóki po 45 gr.

rego syn Maryan zbywa r. 1706 Andrzejowi czyni 3 kopy 45 gr.), a 11 na osadzie (z włóki

stowskim.

Na gruntach folwareznych znajduje

się do 40 kurhanów (dawniej znacznie więcej),
z których wydobywano rozmaite przedmioty do

uzbrojenia służące.
Kliewieck, w dok. Kleweczko, wś, pow. kowelski, gm. Koszary Stare, 15 w. od Kowla, 44

dm., 390 mk., cerkiew ementarna. W r. 1583
należy do Milanowicz, kn. Andrzeja Krupskiego,
który płaci z 41/, łanów, 2 ogr. W r. 1628 do
_ ststwa kowelskiego, czyni 107 fl. 3 gr.
Kiewinie 1.) dwór, pow. rossieński, gmina

po 97 gr., czyni 17 kóp 47 gr.). Ogólny dochód
21 kóp 32 gr.

Kliczew, Kłyczew, wś nad Olsą, pow. ihumeński, gm. Dołhe, 50 dm., 390 mk., cerkiew,
szkoła, młyn.

Kliczkowice ob. Kluczkowice.
Klidzieliszki, fol., pow. wiłkomierski, gmina
Pogiry (5 w.).
Klikalnica, wśi zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Dryświaty (5i 7 w.).
Klikawka, rzka, ob. Białka.
Kliki, wś, pow nowoaleksandrowski, gmina
Tauroginie (5 w.).
Klikuny 1.) wś, pow. wiłkomierski, gmina
Kurkle (3 w.). 2.) K., dwór, tamże, gmina
Onikszty (8 w.). 3.) K., fol. dóbr Łukinie, tamże, gm. Siesiki (3 w.).
Klimeńki, wś, pow. orszański, gm. Chłystów-

Erżwiłek (6 w.), Radwiłowiczów 66 dz. 2.) K.,
ka, 27 dm., 175 mk.
przys., tamże, gm. Szydłów (5 w.).
Klimenthal, wś, pow. nowogradwołyński, gm.
Klewinowo, wś nad rzką Gniłą, pow. białostoeki, gm. Zawyki, 16 w. od Białegostoku, 878 Rohaczów, 15 w. od mta pow., 84 dm., 341 mk,

Kiimentówka, kol., pow. łucki, gm. Trodz. Należała niegdyś do monasteru w Supraślu.
ścianiee,
17 dm., 175 mk.
Kiewiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
Klimiatyno, wś, pow. orszański, gm. Lubagm. Tauroginie (6 w.).
Klewka, okolica, pow. oszmiański, gm. Sie- wieze, 50 dm., 363 mk.
Klimiec, r. 1565 Kliniecz, wś, pow. stryjski.
dliszeze (8 w.); miała 5 dusz rewiz., należała do
Wedle lustracyi z r. 1565 osadzona „na suro:
dóbr skarb. Kołodzierzyszki.

OTO

Grabskiemu. Drugą część K., którą po Leśniowskich dziedziczyli Józef i Katarzyna Mosiewiczo
wie, marszałk. lidzey i która w r. 1740 przeszła
do Stefana Cedrowskiego, nabywa r. 1747 za
17,000 złp. tenże Grabski. W r. 1796 Wincenty
Grabski sprzedaje K. za 120,000 złp. Umia-

KIi

85

wem korzeniu* r. 1556, miała 4 kmieci na półKlimowszczyzna 1.) fol., pow. miński, gm.
dworzyszczach i 6 podsadków, sołtys. Dochód Samochwałowicze, 25 w. od Mińska, własność
Fursów, 21/, wł. 2.) K., fol., pow. nowogrodzczynił A. 9 gr. 24,
Klimieszczyzna, kol., pow. łucki, gm, Szczu- ki, gm. Snów, Tarajewiczów, około 2 włók.
ryn, 4 dm.. 42 mk.
Klimpowszczyzna, wś, pow. nowoaleksanKlimiszki, dwór, pow. rossieński, gm. Kro- drowski, gm. Słobódka (10 w.). Należała do dóbr
że (8 w.).

Drujka.

Klimki, wś, pow. sokólski, gm. Czarna Wieś,
103 dz.

Klimkina, wś u źródeł rzki Uspol (pr. dopł.
Dźwiny), pow. połocki,
Klimkiewicze, os., pow. brzeski gub. grodz.,
gm. Rogacze.
Klimontów 1.) wś, pow. będziński, ob. Sżełce 6) (t. X, 525). 2.) K., pierwotnie Zułtowice,
wś, pow. miechowski. W dok. z r. 1253 w liczbie włości klasztoru w Staniątkach. Według

Klimy, wś, pow. oszmiański, gm, Wiszniew
(24 w.), stanowiła uposażenie kościoła wiszniewskiego.

Klin 1.) pow. słonimski, ob, Józefin, 2.) K.,
urocz., pow. sokólski, gm. Ostrów, 44 dz. 3.) K.,
dwór, pow. kowieński, gm. Krasne (7 w.). 4.) K.,
wś, pow. klimowieki, gmina Berezki, 62 dm.,

290 mk.
Klin, os. karez., pow. kamieniecki, gm. Gródek (10 w.).

dok, z r. 1259 stanowił K. tylko dział jeden wsi

Klińce al. KZżniec, pierwotnie Z/orłowszczyzna,

zw. „Lutovich* (Kod. dypl. pol., III, 78). 3.) K.,
u Dług. Cltymyunthow, mstko, pow. sandomierski.
Za Długosza była to wieś należąca do par. Olbierzowiee. Dziedzie Andrzej Ossoliński h. To-

czasowo Aleksandrów, wś nad rzką Bułdynką,
pow. owrucki, gmina Pokalew (8 w.), 9 w. od

pór, miał łany km., karczmy, zagr., folwark ry-

eerski. W pobliżu leżała wieś Ramołtowiee,
własność częściowych dziedziców h. Syrokomla.
W reg. pob. z r. 1578 wś Klimuntów, w parafii
Olbierzowice, własność Ossolińskich daje od 4
zagr., 2 rzem.

Owrucza (st. poczt.), 76 dm., 492 mk., cerkiew

drewniana z r. 1769. Do par. praw. należą wsi:
Żuki, Dołhynieze, Pawłowicze, Kuryany, Myszkowicze, Żołoń, Pieszczaniea i Moczulna. Cerkiew filialna we wsi Hodotemla (3 w.). Był tu
monaster żeński, założony i uposażony w XVII
wieku, przez Zofię Koreeką (w zakonie Serafinę),

W reg. pob. nie ma już wsi Ra- ihumenią monasteru koreckiego.

Monaster ten

mołtowice, na której obszarze miało powstać istniał jeszcze w r. 1740. Wś ta, zwana Hormiasto Klimontów, podczas gdy wieś istnieć bę- łowszezyzną, od pierwotnych posiadaczy Horłów,
nazwana została Aleksandrowem, od. imienia
dzie jakiś ezas jako Stary Klimontów.
Klimowce, fol. dóbr Dziewiątkowicze Nowe, Aleksandra Wiśniowieckiego, którego żona Aleksandra Kapuścianka, zapisuje ją w r. 1599
pow. słonimski.
Klimowicze 1.) wś, pow. brzeski, gub. gro- między innemi, córce swej kn. Ewie Piotrowej
dzień., gm. Kosicze, 165 dz. 2.) K. Hołynkow- Zbaraskiej. Następnie odziedziczyła K. siostrzeskie i Poduchowne, dwie wsi, pow. słonimski, gm. niea kn. Ewy, a córkabrata jej Adama, Krysty=
Stara Wieś, 21 w. od Słonima, 755i 127 dzies. na z Wiśniowieckich Mikołajowa Jeło Malińska
Pod wsią ku Hołynce, trzy kurhany. Jeden ma (r 1654 r.). W r. 1687 jako dziedziczka wsi
88, drugi 105, a trzeci 120 kroków obwodu. występuje Helena z Trypolskich Bułyhowa. Wr.
Obłożone kamieniami. 3.) K., wś, pow. mohy- 1778 otrzymał na te dobra przywilej Franciszek

lewski, gm. Czarnorucz (1 w.). 4.) K., dobra, Lipiński, kapitan, który zrezygnował Andrzejopow. sieński, gm. Rasna (10 w.), dziedzictwo wi Komarowi.
Klińczany, wś, pow. sokólski, gm. Kruhlany,
Zawilejskich, z fol, Mihulino 1412 dz, (1257 dz.
440 dz. włośc.
lasu).
Klimowiczka, ferma, pow. bałeki, ob, KiiKlińczyce, wś, pow. wiłkomierski, gm. Ko-

mówka.

warsk (7 w.).

Klimówka 1.) wś, os. i fol., pow. sokólski,
Klingi, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm.
gm. Zubrzyca, 9 w. od Sokółki. Wś ma 157, Czadosy (6 w.).
os. 23 dz. włośe.; fol. Lewickich, 23 dz, Dawna
Klingi, wś, pow. poniewieski, gm. Czypiakaplica katol. jest dziś cerkwią filialną. 2.) K.,
zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Siesiki (4 w.). ny (4 w.).
Klininy, w dok. Klonin, wś nad dopł. Zbru3.) K., wś i fol. nad rzką Ucią, pow. homelski,

gm. Nosowicze (9 w.), 153 dm., 777 mk,, wia- cza, pow. starokonstantynowski, gm. Manaczyn,
trak. Fol., własność ks. Paskiewicza, 1562 dz, par. praw. Rabijówka, 67 w: od mta pow., 306

Klimówka, kol., pow. radomyski, gm. Poty- dm., 1676 mk., kaplica kat. par. Kupiel, szkoła.
jówka, st. poczt. Radomyśl (10 w.), 6 dm, Dawniej Swiejkowskich, obecnie Leduchowskich.
W r. 1583 należy do Manaczyna, ks. Andrzeja
32 mk.
Klimowo 1.) fol., pow. orszański, od r. 1882 Wiszniewieckiego, który wnosi z 4 dym., 6 ogr.

własnośś Schultzów, 385 dz, (170 lasu). 2.) K.,

Kliniszki, wś, pow. wiłkomierski, gmina

dobra, pow. połocki, Chruszczewych, 1145 dz. Onikszty (6 w.).

s
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Klinowiec Borysowski, wś, pow. ostrog-| 1753 dana z Bazalią ks. Ign. Sapieże. Rozdzielona za długi pomiędzy kilku drobnych spółwła-

ski, gm. Płużne, 5 dm., 52 mk.

Klinowo al. Klinawe, wś, pow. dzisieński, ścicieli. Części te około r. 1850 skupił Antoni
gm.i dobra Łużki (4 w.), 8 dm., 95 mk,, eer- Bieliński i r. 1892 sprzedał inżynierowi Lelawskiemu.
kiew. Znaleziono tu wielki topór kamienny.
Klitnia, wś, pow. owrueki, gm. Worobie NoKliny 1.) urocz. leśne, pow. bielski gub. grodzień., gm. Dubiażyn, 120 dz. 2.) K,wś, pow. we, 80 w. od Owrucza, 37 dm., 221 mk.
Klitowce, wś, pow. wilejski, gm. Horodek
czerykowski, gm. Starynka, 17 dm., 184 mk.
8.) K., urocz. leśne, tamże, od r. 1871 Murom- (9 w.); miała 37 dusz rewiz., należała do dóbr

Dowcewicze.
Kliweczki, os., pow. poniewieski, gm. MołKlip, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Traszku- doczany (15 w.), Wilaniszkisów 130 dz.
Kliweczkinia, chutor, pow. poniewieski, gm.
ny (26 w.).
Klipas, zaśc., pow. szawelski, gm. Łukniki Pniewo (5 w.).
Kiiwiany, dwór, pow. wiłkomierski, gmina
(8 w).
Klipy, wś, pow. nowoaleksandrowski, gmina Onikszty (15 w.).
Kliwin, Kliwiny, mylnie Klewań (t. LV, 140),
Rymszany (18 w.).
".._
Klisze 1.) ws, pow. nowoaleksandrowski, gm. wś nad rzką Ilia, pow. radomyski, gm. i dobra
Poniemuń (4 w.). 2.) K, fol. dóbr Łukinie, pow. Martynowicze, par. praw. Warowicze, st. poczt.
wiłkomierski. 3.) K., wś, pow. sieński, gmina Radomyśl (110 w.), 41 dm., 208 mk.
Kloki, dwie wsi, pow. telszewski, gm. WorOstrowno, 18 dm., 101 mk.
Kliszeniszki, fol., pow. nowoaleksandrowski, nie (16 w.), Żorany (2 w.).
Klokmaniszki, wś, pow. poniewieski, gmina
gm. Smołwy (14 w.), Kwintów 48 dz.
cewych, z urocz. Krzemianka,

|

6136 dz. (5843

lasu), młyn.

Kliszewicze, wś i dwa chutory, pow. sło- Pompiany (7 w.).

nimski, gm. Zdzięcioł, 56 w. od Słonima. Wieś
ma 132 dz., jeden z chutorów należy do Ostrow-

skich, ma 97 dz., drugi do Podhajskich, 145 dz.
Kliszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm.
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Klon, pow. borysowski, ob. Bruśno.
Klon, kol. nad rzką Woźnią, pow. radomyski,
gm. Potyjówka, 15 dm., 72 mk.
Klonów 1.) w dok. Clonovo, wś, pow. radomski, par. Skaryszow. Daje dziesięcinę kolegiacie
sandomierskiej w r. 1191 (Kod. mał.). 2.) K.,
wś, pow. miechowski, par. Racławice. W dok.

Rakiszki (7 w.).
Kliszowa al. Stromne, wś, pow. horodecki,
gm. Wirowla, 9 dm., 60 mk., kaplica.
Klitenka 1.) wś, pow. berdyczowski, gmina z r. 1254 „Clonow eum thaberna et silva,
Bystrzyk, st. poczt. Berdyczów (12 w.), 85 dm., w liczbie włości klasztoru zwierzynieckiego.
Klonowa, wś, pow. sieradzki. Według dok.
511 mk., cerkiew, szkółka cerk., młyn wodny.
2.) K. Mała, wś nad Słuczą, pow. starokonstan- zr.1136i11257 dawna własność kapituły gnieżź
tynowski, gm, Kołki, st. poczt. Kupiel (20 w.), nieńskiej, później książęca (K. W., n. 7 i 355).
41 w. od mta pow., 110 dm., 772 mk., cerkiew Należała do par. w Unikowie. R. 1755 Meldrewn. z r. 1780. Do par. praw. należy wś chior Szymanowski, ststa klonowski, wystawił
Wolica Wąsowicza. W r. 1518 Zygmunt I po- tu kaplicę drewnianą. W połowie XIX w., włatwierdza Jeskowi Sieniutyczowi posiadanie pu- dza duchowna utworzyła tu oddzielną parafię,
stego sieliszcza Kletny, we włości kuźmińskiej. wydzieliwszy z par. Uników, nowo założone na

W r. 1545 należy do Jurasa. Następnie weszła wyciętych lasach kolonie.
Klonowa, wś, pow. rówieński, gm. Sieliszcze,
w skład ordynacyi ostrogskiej, w r. 1753 dana
ks. Ign. Sapieże (jako Mała Kołotna), potem sy- par. praw. Marenin (20 w.), 92 w. od Równego,
:
na jego Ksawerego. W r. 1836 sprzedana, obec- 11 dm., 245 mk.
nie Turskiego i Komarowskiego.
Klonowica, wś, pow. rohaczewski, gm. NieKlitna Wielka, w dok. Kletna, Kletnia, wś dojka (5 w.), 33 dm., 182 mk.

nad Słuczą, pow. starokonstantynowski, gmina

ist. poczt. Kupiel (15 w.), 40 w. od mta pow.,

154 dm., 759 mk., cerkiew drewniana nadana

ziemią przez ks. Ksawerego Sapiehę
w r. 1781,
szkółka cerk. od r. 1863. Cerkwie filialne we
wsiach: Koszelówka i Zozulińce Małe. W 1517

Klonówka 1.) dwór, pow. wiłkomierski, gm.
Traszkuny (12 w.). 2.) K, wśi dobra, powiat
klimowieki, gm. Zabiełyszyn, 38 dm., 124 mk.
Dobra, Kamionków, 340 dz. (250 lasu). 3.) K.
tamże, ob. Zwaniuszyn.
Klonowo, dobra, pow. szawelski, gm. Janisz-

r. Zygmunt I potwićórdza ks. Konst. Ostrogskiemu posiadanie włości kuźmińskiej, w skład któ- ki (11 w.), bar. Erzdorfa-Kupfera, 173 dzies.
rej wchodzi wś Kletna, nadanej mu przez króla (133 lasu),
Klownik, os., pow. newelski, gm. Ziabki,
Aleksandra. W r. 1545 własność kn. Kuźmy
Zasławskiego. Następnie dzieli losy ordynacji cerkiew, kaplica.
ostrogskiej. Około 1740 r. zastawnikiem jest
Kluciszki, dwór, pow. poniewieski, gmina
Piotr Antoni Drzewiecki, podstoli wołyński. Wr. Stumbryszki (2 w.).
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Klukowce, wś, pow. grodzieński, gm. HoKlucki, wś, pow. poniewieski, gm. Stumłynka, 50 w. od Grodna, 366 dz.
bryszki (3 w.).
Klukowicze 1.) (ob. t. IV, 168), fol. i dwór,
Klucz, wś, pow. czauski, gm. Czausy, 19 dm.,
pow. brzeski gub. grodz., gm. Dmitrowieze, na130 mk.
Klucze, wieś, powiat olkuski. Powstała tu leży do dóbr Liniewicze, 2.) K., wśi dobra,
w ostatnich latach wielka fabryka cementu, pro- tamże, gm. Połowce, 50 w. od Brześcia, Wś ma
dukująca około półtora miliona pudów rocznie. 317 dz; dobra, Minkieldejów, 696 dz. Pod fol.,
Jestto dawna wieś królewska należąca do grodu w pobliżu rzki Pulwy horodyszcze, kształtu
w Ogrodzieńcu. Za Długosza miała 7 łan. km., ezworokątnego. Boki mają 50 i 40 sąż., otoczone rowem szerokim około 1'/ą sąż. i wałem wyr. 1581 płaci od 27/4 łan., 1 sołtysi.
Klucze, wś, pow. szawelski, gm. Kiryanów sokim do 1'/ą arsz.
Klukówka, wś, pow. orszański, gm. Wyso(11 w.).
Kluczewo, w dok. z r. 1210 Clevo, wś, pow. kie, 7 dm., 30 mk.
kościański. Władysław ks. kaliski nadał tę wieś
Klukowo, wś, pow. bielski gab. grodzień,,

klasztorowi cystersów mającemu powstać w zie- w dawnej ziemi drohickiej, gm. i par, Siemiaty-

mi przemęckiej (K. W., n. 66), Klasztor ten zo- cze, 45 w. od Bielska, 310 dz. Na płn. od wsi
7 kurhanów, mających około 3 arsz. wysokości.
stanie założony w Obrze.
Kluczki, fol. dóbr Białynicze, pow. mohy- Trzy z nich śród lasu skarbowego, cztery na
polach.
lewski,
Klusk, Kluski, wś, pow. kowelski, gm. TuKluczkowice, w XVI w. Kiiczkowice, wś,
pow. nowoaleksandryjski (Puławy). W r. 1676 rzysk, 18 w. od Kowla, 54 dm., 397 mk., cer-

K. są miastem i płacą pobór od 106 głów. Wieś kiew. W r. 1545 Iwana Kluskiego, który opaK. własność Fel. Wolskiego daje od 3 głów truje horodnię zamku łuekiego. W r. 1570
szlach., 7 dwor., 61 poddanych (Paw, Małop., Iwan Kluski wnosi z 6 dym., 8 ogr. po 4 gr.
i Matwiej Kluski z 8 dym., 3 ogr. po 2 gr. W r.
str. 34a).
Kluczkowe, fol. nad rzką Moszczenką, pow. 1583 płacą: Bohdan Kluski z 4 dym., 2 ogr.,
2 ogr., '/ą popa; Matwiej Kluski z 4 dym., 5 ogr.,
siebieski, gm. Justynowo, cerkiew.
i GnieKluczniki, wś nad urocz. Drozdówka, pow. '/ popa; Iwan Kluski z 3 ogr., '/; popa
kaniowski, gm. i st. poczt. Tahańcza (3 w.), 25 wosz Rezanowiez z części, którą trzyma w zaw. od Kaniowa, 74 dm., 812 mk., cerkiew, szkół- stawie, z 5 dym., 3 ogr.
Kiwatka, u Długosza Chrwathi Powalyny,
ka cerkiew., 3 wiatraki. Należy do dóbr Tahańcza.

Kluczów, w dokum. z r. 1416 Kłyczow, wś,
pow. kołomyjski. Nadana r. 1416 przez Wład.
Jagiełłę. Leżała nad pot. Kliezów (Kod. dypl.
pol., I, 248). W r. 1515 płaci od 4 łan, pop
gr. 15, od 100 owiee gr. 15. Wspominana
w pieśniach miłosnych Karpińskiego.
Kluczyk, dobra, pow. kowieński, gm. Eleonorów (5 w.). Dawniej Bronisława Minejki,
621 dz.
Kluki, r. 1136 Kluchici, r. 1296 Cluky, wś,
pow. piotrkowski. Śród włości kościoła gnieźn.
w dok. z r. 1136 i 1357 (K. W., n.7i 1854).

w reg. pob. z r. 1569 Krwati Powala, wś, pow.

radomski. W połowie XV w. dziedzicem jest
Msezugius Powała. WŚ ma 8 łan. km., dających dziesięcinę prepozyturze sandom., wartości
do 6 grz. Fol. dawał do Radomia Starego (L. B.,
I, 309i IL, 515).
Kiwaty, Chrwathi Phirleonis, wś nad rzką
Mleczną, pow. radomski. W połowie XV wieku
dziedzicem wsi Jan Firlej h. Lewart. Dziesięcinę
z 8 łan. km. pobiera (do 6 grz.) prepozyt sando-

mierski; 2 karczmy, 2 zagr. i fol. dają kościołowi we Wsoli (L. B., I, 309 i II, 535).

Kiwów, w dok. z r. 1406 K/ow, mstko, pow.
opoczyński,
R. 1406 w Rozprzy Dersław z K.
Według dok. z r. 1296 jest to folwark arcyb.
gnieźn., na którym robociznę odbywają kmiecie sprzedaje swój dział w tejże wsi Klemensowi
z Rozprzy za 80 grz. (Kapica, Herbarz, 70).
z Restarzewa (Ulanow. Dok. Kuj., 367, 15).
Wprawdzie Kapica odnosi ten akt do wsi Klew,
Kluki, dobra, pow. prużański, gm. Horodeez- ale z większem prawdopodobieństwem można do-

na, 28 w. od Prużany, Telatyckich, 722 dz.

myślać się Klwowa, który wkrótce potem uzy-

Kluki 1.) wś nad rzką Krzywą Uścią, powiat ska prawo miejskie. W r. 1569 szosu zapłacono
taraszczański, gm. Zywotów Stary, st. poczt. fi. 12 gr. 24, od 4 garn. gorzał. fl. 3 gr. 6, ezo-

Tetyjów (20 w.), 65 w. od Taraszczy, 234 dm., powego na cały rok fl. 16 gr. 10.
1473 mk., cerkiew, szkółka, 4 wiatraki. 2.) K.,
Kłaby, wś, pow. rossieński, gm. Konstantywś nad Ikwą, pow. dubieński, gm. Werba, par. nów (8 w.).
prawosł, Kamienica, 6 w. od Dubna, 19 dm.,
Kładniew, wś nad Bugiem, pow. włodzimier117 mk.
ski, gm. Korytnica, 35 w. od Włodzimierza, 109
Klukin, fol., pow. mścisławski, od r. 1854 dm., 796 mk., cerkiew cmentarna,
Kładniki, wś, pow. oszmiański, wchodziła
Abakanowiczów, 285 dz. (172 lasu), młyn, folusz
w skład ststwa gieranońskiego.
i Perebiłłów, 266 dz. (122 lasu).
LJ
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Kładniów, wś nad Bugiem, pow. włodzimier-

Kławianiszki, wś, pow. nowoaleksandrow-

ski W r. 1565 w ststwie horodelskiem, miała 6 ski, gm. Antuzów (12 w.).
kmieci. Dochodu dała zł. 17 gr. 25.
Kłajbuny, wś, pow. wiłkomierski, gm. TraszKładzko, miasto na Szląsku. Wspom. w r. kuny (10 w.).
981. Był to gród mający znaczenie ważne w walKławinie, wś, pow. wiłkomierski, gm. Uciakach między Polską a Czechami. Ob. Dr. Ernst na (2 w.).
Maetschke: „Geschichte des Glatzer Landes bis
Kłębowka (ob. t. IV, 142i 175 Klębówka
zur Einwanderung der Deutschen* (Vierteljahr- i Kłębówka), wś nad Horyniem, pow. zasławski,
schrift f. Gesch. d. Grafsch Glatz, VIII tom, gm. i st. poczt. Zasław (7 w.), 103 dm., 795
1888, str. 193—207). Tenże: „Geschichte des mk., cerkiew drewn. z r. 1741, kaplica ementarGlatzer Landes vom Beginn der deutschen Be- na z r. 1861, szkółka cerk., eukrownia, młyn.
siedelung bis zu den Hussitenkrieg*, Habel- Do par. praw. należy wś Mytkowee.
schwerdt, 1888, str. 72. Praca oparta na wyKłobia r. 1145 Cloba r. 1557 Klobia regalis,
danych źródłach dziejowych ziemi kładzkiej pow. włocławski. Nadana r. 1145 klasztorowi
(4 tomy), p. t. „Geschichtsquellen der Grafschaft Lądzie. R. 1150 ks. Kazimierz uwolnił K, i ChoGlatz*. Habelschwerdt, 1883—1889.
ceń od ciężarów prawa polskiego. W dok. z r.
Kładziewo, wś, pow. sokólski, gm. Nowowo- 1280 śród włości klasztoru w Lądzie. Władyla, 10 w. od Sokółki, 52 dz. włośe. Pomiędzy sław ks. sieradzki r. 1293 otrzymuje od klasztoK.i Trościanką, nasypy zwane Okopem, mające ru K. i Choceń drogą zamiany na Niewodniki
kształt okrągły, o 15 sąż. średnicy, otoczone i Cieślin (K. W., n. 10, 298, 393, 604, 707,
wałem. Pod wsią, śród lasu skarbowego jest do 1093, 1158 i Ulanow. Dok. Kuj., 357, 8). Wr.
20 niewielkich kurhanów.
1557 wś królewska w ststwie brzeskiem, płaci
Kłagicze, wś, pow. dryzieński, par. Rosica. od 7'/ą łan., 7 czynsz., 8 kom., sołtys od 2
Kłaj, w dokum. Klag, wś, pow. bocheński. łan., 1 zagr. Dział Tulibowskiego 6 łan. Istnieje
W dok. z r. 1242 jestto część lasu książęcego tu kościół parafialny.
(w puszezy niepołomiekiej
) zwana „Klag* i przyKłobinie, wś, pow. wiłkomierski, gm, Owanłączona do wsi Mszęcina. W dok. zr. 1262 ta (7 w.), własność Botwinków, 608 dz. (287
jestto wieś dająca dziesięcinę klasztorowi mie- dz. lasu).
chowskiemu (Kod. mał., II, 68).

W dok. z roku

Kłóbka, r. 1557 Klobia minor, wś, pew. wło-

1270 „distrietum silve que Clay dicitur*. Do r. cławski. W r. 1557,ma kościół par., 2 łany
1350 należy do par. w Chełmie, następnie do km., 7 zagr., 2 rzem.
Niepołomie. Wr. 1581 należy do grodu niepoKłobucko, w dok. C/obutesk, mstko, powiat
łomiekiego, ma 14 łan. km., 1 zagr., 10 kom., częstochowski. Starożytna osada, przez pewien
21/, łan. sołt., 1 rzem., 1 przek.
czas centr ziemi odrębnej, wydzielonej z ziemi
Kłajbuny, wś, pow. wiłkomierski, gm. Trasz- wieluńskiej. Istniał tu widocznie z dawna mykuny (10 w.).
śliwski dwór książęcy i ztąd spotykamy kilku
Kłajpeda, niem. Jemel, msto na Litwie pru- łowczych kłobuckich. Piotr Dunin miał tu zaskiej. Hagen L.: „Die Seehaefen in den Pro- łożyć kościół p. w. św. Marcina i św. Małgorzavinzen Preussen und Pommern, II*.
zu Memel, Berlin, 1885,

Der Hafen ty, z wapienia wzniesiony. Utworzona przy tem
kościele parafia obejmowała pierwotnie rozległy
Kłajsze 1.) wś, pow. telszewski, gm. Szkudy obszar, na którym powstało następnie (do cza-

(12 w.). Mają tu Kolendowie 33 dz. 2.) K, sów Długosza) pięć nowych parafii: Biała,
dobra, tamże, gm. Żorany (5 w.), 14 w. od Miedzno, Krzepice, Wilkowice, Przystajń (PrzeTelsz, Niewiardowskich 160 dz., Radowiczów stańsko). „Nicolaus rector ecelesie Clobueen45 dz., Ukrynów 30 dz.
sis*, przy boku Leszka w r. 1287 pełni funkcyę
Kłajszyszki, wś, pow. rossieński, gm. Koł- notaryusza (Kod. mał., I, 135). Istniał w tej
tyniany (11 w.).
parafii starożytny zwyczaj, iż za pogrzeb dawaKłastepistir, zaśc., pow. szawelski, gmina no kościołowi wołu lub krowę, stosownie do tego
Tryszki (24 w.).
czy zmarł mężczyzna lub kobieta. Zniesiono
Kłausejki, wś, pow. telszewski, gm. Iłłoki ten zwyczaj dopiero r. 1409 w czasie panującej
(8 w.).
tu w sierpniu zarazy, za plebana Marcina KuKłausucie 1.) wś, pow. poniewieski, gmina czaby, zw. Cielątko. Po nim zarząd kościoła
Birże (15 w.). 2.) K., dobra i zaśc., tamże, gm. (capellae), na przedstawienie królewskie, objął
Naciuny (11 w.). Dwór należy do Smilgiewi- Bartłomiej h. Wieniawa r. 1410 i przez 24 lata
czów, 123.
zajmował to stanowisko a przed śmiercią r. 1434
Kłauzgalwie 1.) wś, pow. telszewski, gmina odstąpił Janowi Długoszowi starszemu, swemu
Sałanty (7 w.). 2.) K. Miedsiedy, zaśc., tamże. synowcowi, który po latach 15 ustąpił godności
Kławany, mstko i dobra, pow. poniewieski, tej bratu, Janowi Długoszowi młodszemu r. 1449,
gmina Rozalin (7 w.). Dobra Karpiów mają a następnie za zezwoleniem króla Kazimierza Ja2392 dz.
giellończyka w r. 1454 osadził tu zakonników,
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a mianowicie kanoników regularnych św. Augu- gnęli na nowo Piotri Mikołaj Rydzyńscy r. 1519.
styna z klasztoru Bożego Ciała w Krakowie August ks. Sułkowski dziedzie Rydzyny i K.

i oddał im w zarząd kościół kłobueki, z uposaże- wzniósł (1770—1776 r.) nowy murowany, filialniem na 12 braci. Klasztor posiadał 2 łany zie- ny do Rydzyny.
Kłodawa, mstko, pow. kolski. 0 starQżymi, 4 sadzawki, z których jedną kupił za 60 grz.
i dziesięciny bogate snopowe i pieniężne (L. B., tności osady świadczy ementarzysko przedhisto
t. III, 161 i nast.). Długosz zbudował nowy ko- ryczne z popielnieami, znajdujące się na obszaściół dla zakonników, a stary duninowski pozo- rze Starej Kłodawy, położonej w bagnistej nizistał i przetrwał do początku XIX w. Prócz tego nie. Zwykłą koleją rzeczy ludność przeniosła
istniał już wtedy pod miastem kościół św. Bar- się z czasem na suchszy, wyżej położony obszar
tłomieja. Miasto założone zostało zapewne ra- (wznies. do 100 mt. n. p. m.) i utworzyła osadę

zem z utworzeniem parafii, może na początku
XIII w. Długosz nie zna daty tego faktu. Powtarza tylko zasłyszaną legendą o znalezieniu tu
kłobuka żelaznego, od którego jakoby utworzono nazwisko osady. W r. 1270 przy boku Bolesława ks. krakow. „comes Laurencius venator

przy wystawionym tam przez Władysława Her-

mana kościołku p. w. św. Idziego, po r. 1085,
Przy kościele tym książęta następni musieli
ustanowić jakieś kanonie, gdyż w dok. z roku

1332i 1845 przy boku Władysława ks. kujaw.
i dobrzyńskiego występuje Jan prepozyt kłodaw-

de Clobutesk*. R. 1290 przy Przemysławie ski, notaryusz książęcy (Kod. dypl. poł., t. II,
ks. krakow. „eomes Florian venator Clobueen- str. 663, 694). Ponieważ prawo patronatu posia
sis*. W dok. z r. 1296 wymieniona ziemia kło- dają królowie, przeto za Jagiellonów prepozytubucka jako część ziemi "wieluńskiej.

(K. W., ra kłodawska dostaje się wybitnym dostojnikom

n. 648, 745). Za Długosza mieszczanie dawali duchownym krakowskim jak: Paweł z Brudzewa,
kościołowi dziesięcinę w ziarnie. Istniało wój- Sędziwoj Czechel. Za staraniem Pawła z Brutowstwo. W r. 1581 płaci K. szosu fl. 32, od dzewa, Jagiełło osadza przy kościele tutejszym
29 łan., 4 piekarek, 4 szewców, 2 kowali, 2 kanoników regularnych i wynosi kościół do gokrawców, 2 rzeźn. 4 kom., 2 kół, 1 dudy. Suma dności kollegiaty r. 1429. Sędziwoj Czechel

f. 72 gr. 6. Do klasztoru należała poblizka wś
Mokra.
Kłobukowice, w dok. Clobukowycze, wś, pow.
częstochowski. W roku 1220 dają dziesięciny

zrzekłszy się r. 1458 kanonii gnieźn., został tutejszym prepozytem i prócz potwierdzenia przy-

wilejów kollegiaty r. 1466, uzyskał w r. 1469
uposażenie jej probostwami w Rudołtowie i S9-

klasztorowi we Mstowie. Mieszkają tu ezęścio- bótce. Tenże Czechel zakłada tu szpital p. w.
św. Ducha i uposaża takowy, on zapewne też
wi dziedzice (milites).
Kłoczki 1.) wś, pow. grodzieński, gm. Ka- dał początek szkole, która zostawała pod nadzo-

mionka, 50 w. od Grodna, 272 dz. 2.)K., wś, rem akademii krakowskiej. W szkole tej naupow. sokólski, gm. Kruhlany, 20 w, od Sokółki, cza później (1534 — 1560) głośny Grzegorz
z Sambora, a jednym z uczniów jej był św. Sta56 dz.

Kłoczki 1.) wś nad Rosią, pow. wasylkowski, nisław Kostka. Pod opieką królów i duchowień-

gm. Czerkas, st. poczt, i dr. żel. Biała Cerkiew stwa zaczęło się rozwijać i miasto. Prawo nie(10 w.), 57 w. od Wasylkowa, 44 dm., 446 mk., mieckie dostała osada zdaje się dopiero r. 1430
szkółka. Należy do Białocerkiewszczyzny. 2.) K.. od Władysława Jagiełły, współcześnie z fundawś nad Norynią, pow. owrucki, gm. Chrystynów- cya kollegiaty. Na wojnę pruską r. 1459 dostarka, 18 w. od Owrucza (st. poczt.), 93 dm., 623 cza K, 20 zbrojnych, eo świadczy 0 znacznem
mk., cerkiew drewn. z r. 1881, szkółka cerk. od zaludnieniu. W czasie morowej zarazy w Prur. 1886. Do par. praw. należy wś Łataszów sach r. 1464 przebywa tu czas jakiś Kazimierz

(2w.).

Niegdyś Diedków Trypolskich. W r. Jagiellończyk.

Starostwo kłodawskie stanowi

1545 Wasili Diedko ze wsi K. czyni 4 służby do w XVI w. zabezpieczenie posagu królowych:
zamku owruekiego, wnosi podatku 2 kopy 22 gr Elżbiety żony Kazimierza Jagiellończyka, Bari 5 kadzi miodu, W r. 1581 Fedor, Hapon bary Zapolyi i Bony. Według reg. pob. z r.

i Zdan Diedkowie Trypolscy wnoszą z K. od 6 1576 szos wynosił (dwojaki) 73 grzywien, (z Łęosad, 2 zagr. W r. 1628 należy wieś w części czycy 80), lecz powadu świeżego pożaru pogodo Matwieja i innych Trypolskich, płacących od rzeley otrzymali uwolnienie. Inne dochody wpły-

5 dym., w części do Parfena Trypolskiego. Do nęły w szczupłych bardzo rozmiarach z tego powodu. Zapłacono od 17 łan. miej. po gr. 20,
tego rodu należy jeszcze r. 1734.
Kłoczów, wś, pow. owrueki, gm. Łuhiny, 19 gdy lustracya z r. 1564 podała 50 łanów. W r.
1557 przy ementarzu miejskim wzniesiono kodm., 142 mk,
Kłoda, wś, pow. wschowski. . Według na- ściół p. w. św. Fabiana i Sebastyana, zwany
grobka w katedrze poznańskiej założycielem ko- przez lud kościołem Bożego Ciała. Juź w roku
ścioła p. w. Nawiedzenia N. P. Maryi, w K. był 1530 rajcy zawarli umowę z prepozytem Błaże-

Jan Rydzyński kaszt. międzyrzecki, żyjący jem, celem obsadzenia oddzielnego prebendarza
w pierwszej połowie XV w. Upadający dźwi- przy kaplicy Bożego Ciała. Widocznie wraz
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z ustanowieniem prebendy i odbudową kaplicy stryjski. W r. 1469 Mikołaj Czyrniejowski,
nastąpiła nowa dedykacya. Kościół i klasztor przedstawił nadanie króla Władysława Jagiełły,
- na wś K. z lasem Woracz, pod obowiązkiem
karmelitów fundował r. 1623 Franciszek Krzy
koski i uposażył takowy sumą 8000 zł. zabez- służby wojennej „eum duobus sagittariis*.
Kłodno, w dok. z r. 1369 Clodno, mylnie obpieezoną na dobrach Krzykosy i Dąbrówka.
Środków na fundacyę dostarczyła cała rodzina jaśnione (Kod. Wielk., n. 1611), jako: „ChluKrzykoskich, Zakonników sprowadzono z Poz- dno*. Ob. Wieniawa (t. XIII).
Kłodno, wś, pow. żółkiewski, Wedle lustranania. Pod koniec XVII w. kościół i klasztor po
spaleniu odbudował r. 1718 Ernest Dorpowski cyi z r. 1565 Odnowski (Herburt) wwda krak.
h. Leliwa, generał wojsk kor., wojewoda łęczyc- dał tę wieś niejakiemu Trzebieńskiemu, wzamian
ki. Konsekracya odbyła się dopiero r. 1766 p.w. za prawa jakie miał zabezpieczone na wsi GrzęWniebow. N. P. Maryi. Gdy w r. 1809 arcyb. da. Widocznie Kłodno należało też do ststwa
Raczyński skasował kollegiatę i zamienił ją na lwowskiego.
Kłomnice, r. 1520 Cłomice, wś, pow. nowozwyczajną parafię, kościół sam był w stanie
Kościół par. p. w. św. Marcina, poradomski.
ruiny i r. 1818 został rozebrany, a z cegły
wzniesiono ratusz. Proboszczowi oddano miesz- chodzi przynajmniej z XIV w. W wieku zeszłym
kanie w klasztorze karmelitów, a nabożeństwo wieś przeszła w ręce Załuskich, którzy wznieparafialne przeniesiono do kościołka Bożego Cia- Śli r. 1750 murowany kościół, W r. 1552 sieła. Po kasacie klasztoru karmelitów w r. 1864 dzą tu Kłomiecy, płacą od 15 osad., karezmy.
oddano proboszezowi zabudowanie klasztorne, Sołtystwo wcielono do folwarku.
Kłonary Wielkie, wś nad rzką Udynką,
a nabożeństwo przeniesiono do kościoła katoliekiego. Kościołek Bożego Ciała został ementar- pow. dźwiński, gm. Warkowo, 43 w. od Dźwińnym. Za miastem między stawami stoją piętro- ska, 14 dm., 100 mk., zarząd, szkoła.
Kłongie, wś, pow. kowieński, gm, Wielona
we skrzydła pałaeu, który tu wzniósł około roku
1744 ststa kłodawski Kazimierz Dambski, wwda (4 w.).
Kłopacze, wś, pow. oszmiański, gm. Połosieradzki, Kłodawa z wsiami okolicznemi była
królewszezyzną, należącą pierwotnie do grodu czany (5 w.); miała 20 dusz rewiz.
Kłopietynie, dwór, pow. rossieński, gmina
przedeckiego. Podług lustracyi z r. 1564, należały do ststwa tego: Kobylaiata, Głogowa, Erżwiłek (4 w.).
Kłopocin, fol., pow. kobryński, gm. Błoty, 2
Zbójno, Ląnżek i Długie Kąty, z których dochód
wynosił 464 złp. 3 gr. 15 den. W sto lat póź- w. od Kobrynia, własność Kościuszków, 114 dz.
Kłopoczyn, wś, pow. włodzimierski, gmina
niej, obszar starostwa znacznie się powiększył,
lustracya bowiem r. 1661, podaje jeszcze na- Poryck, 28 wiorst od Włodzimierza, 51 dm.,
stępne wioski: Nowa Wieś, Kubłowo, Kłokocino, 284 mk.

. Ostrowy Małe, Saby, Kopy, Dobiegniewo, Dąmb.
Kłopotki, dwór, pow. sokólski, gm. MakoDochody, pomimo spustoszenia przez Szwedów, wlany, 15 w. od Sokółki, własność Duchnowzwiększyły się do 2105 złp. 11 gr. 1'/, den., na skich, 52 dz.
/„Kłopotnica, wś, pow. jasielski, W r. 1368
czysto zaś 1900 złp. Przez lat sto starostwo
król Kazimierz tę wieś częściowym dziedzidaje
stanowi oprawę posagową kilku królowych. Po
wyjeżdzie Bony otrzymał starostwo jej protego- com z Osieka w zamian za ich działki (Kod, mał.,
"wany Wojciech Koryciński wwda łęczycki. Od- t. III, 163).
tąd stanowi ono uposażenie możnych rodzin
Kłopotowszczyzna, folw., pow. szawelski,
wielkopolskich. Poczet starostów był następu- gm. Błagowieszezeńsk (8 w.).
Kłopoty 1.) Bańki, K. Bujny, K, Patry, K.
jący: Wojciech Koryciński, h. Topór (1548 —

1555); Jan z Bogusławie Sierakowski, h. Ogoń- Stanisławy, K. Waśki, okol. szlach., pow. biel-

czyk (1565); Mikołaj Koryciński, h.

Topór ski gub. grodz., gm. Siemiatycze, 37 i 40 w.
od Bielska, 543 dz. Gniazdo Kłopotowskich.
2.) K., dobra, pow. wołkowyski, gm. Między-

(1615); Feliks Kryski z Drobina, h. Prawdzie
(1616); Przemysław z Byków Bykowski, herbu
Gryf (1649); Stanisław Bykowski (1662); Jędrzej Bykowski (1697); Ernest Chryzostom z Dor-

rzecz, 19 w. od Wołkowyska, własność Wejsów,
255 dz.

Kłopotynie, wś, pow. kowieński, gm. Wiepowa Dorpowski, h. Leliwa (1718); Michał Dor(8 w.).
lona
powski (1718 — 1732); Waeław Garczyński
(17338—4); Kazimierz z Lubrańca Dąmbski, h. /Kłopy, wś, pow. szawelski, gm, Poszwityń
Godziemba (1742 — 1764); Jan Aleksander na (11 w.).
Kłotno, r. 1266 Clotkno, wś, pow. włocławStarym Kraszewie Kraszewski, h. Jastrzębiec
(1767); Ignacy z Głogowy.

Opis K. z rysunk. ski.

Włość kościoła włocławskiego, otrzymuje

Jana Olszewskiego, podał M. Raw. Witanowski, r. 1266 od Kazimierza ks, łęczye. te same swobody co inne wsi biskupie (Kod. dypl. pol.,
„Wędrowiee*, z 1889 r., n. 1.
Br. Ch., M. R. Wit.
t. II, 71). Biskupi kujawscy założyli tu kościół
zapewne jeszcze przed XVI w. W reg.pob.
par.
Kłodnica, r. 1469 Colodnycza, wś, powiat

Kłó
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z r. 1566 wymieniona jest par. Kłótno, z której Tereizów i Stawiszcze.
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Kol. ma 28 dm., 204

wydzielono kilka wsi do utworzonej po r. 1557 mk. W roku 1545 dziedziecami byli: Borejko
par. w Gołaszewie. Ob. „Kłosy*, 1882, t. 35,
i Hryczko. W r. 1563 Jerofiej Hostski zapisuKłów, wś i dobra, pow. klimowiecki, gmina je K. bratu Romanowi. R, 1565 Eustachego
Tymonów, 10 dm., 50 mk. Dobra, własność Borejki. W r. 1588 Bohdan Borejko wnosi z 8
Byszewskich, 517 dz, (365 lasu), wiatrak.
dym., 4 ogr., 3 ogr.
Kłowiszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
Kniahinin 1.) wś, pow. dubieński, gm, Kniagm. Tyltyszki (13 w.).
hinin,
st. poczt. Młynów (18 w.), 30 w. od DuKłubinicze, wś, pow. sieński, gm. Wysoki
bna, 48 dm., 581 mk., cerkiew murowana wznie-

Horodziec, 28 dm., 188 mk.

Kłuboczyn, w dok. Kłobuczyn, wś, pow. łu- siona r. 1790 przez właściciela Michała Jaku-

eki, gm. Silno, 48 w. od Łucka, 15

dm.,

148

mk. W r. 1577 należy do włości zamku ołyckie-

bowskiego, szkoła od r. 1870.

Cerkwie filialne

we wsi Perekale i Ochmatkowie (3 w.).

Gmina

obejmuje 15 miejscowości, 961 dm. włościsń.

go ks. Michała Czartoryskiego, który wnosi z 8
dym. po 10 gr. W r. 1583 ks. Stanisł. Radzi- (obok 168 innych), 5964 mk. włościan, uwławiłł płaci od 6 dym. Obeenie należy do ordy- szezonych na 7830 dz. W r. 1545 kn. Fedora
Sanguszki, ssty włodzimierskiego. W r. 1570
nacyi ołyckiej.
należy
do Morawiey (Hrehorego Chodkiewicza),
Kłuboki, dwór, pow. telszewski, gm. Wornie

jako wiano po żonie Katarzynie Iwanownie Wi(6 w.), Budrysów 89 dz.
Kługinowka, dobra, pow. grodzieński, gm. szniowieckiej, która w r. 1577 wnosi z 35 dym.
Dubno, 44 w. od Grodna, Kługinych, z fol. Mi- włóczn. i 2 kół młyn. W r. 1583 ks. Andrzej
Wiszniowiecki płaci od 281/, łanów. 2.) K.,
kłaszowce i chut. Liski, 483 dz.
wś, tamże, gm. Warkowicze, st. poczt. Ozierany
Kłumpiszki, os. młyn., pow. kowieński, gm.
(3 w.), st. dr. żel. Dubno (22 w.), 108 dm., 662
Ejragoła (10 w.).
mk., cerkiew drewn. z r. 1737. Do par. praw.
Kłandziszki, fol., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Widze (12 w.). Należała do dóbr Widze, należą wsi: Ostrów, Bodziaki, Narajów i Ozierany. W r. 1545 własność Olechna i Ilwanowej
od r. 1866 Iwaszyncewa, 108 dz.
Kłapis, wś, pow. rossieński, gm. Skawdwile Kniehinińskich. W r. 1570 wnoszą z części
K.: Bohdan Kolmowieki (Kniehiniński?) z 4 dym,
(3 w.).
6 ogr. po 2 gr., 1 koła młyń. i Marko z Branni
Kłyszawka, urocz., pow. sokólski, gmina
od 2 dym., I ogr. 4 gr. Nadto występuje jako
Ostrów, 64 dz.
właściciel K. i części Smolihowa Iwan Uliewicz
Kłyszów, wś, pow. nisiecki (Nisko). Wspom.
(Hulewicz).
W r. 1576 płacą: Bohdan i Iwan
w dok. z r. 1352 (Kod mał., III, 82).
od 5 ogr. po 4 gr. i 1 ogr. 2gr.,i Marek
Kłyzówka, wś włośc., pow. bielski gubernii
grodzień., w dawnej ziemi drohickiej, gm. Na- z Brennego od 2 ogr. po 4 gr., 2 ogr. po 2 gr.
Podany jeszeze kn. Janusz Zasławski, płacący
rojki, par. kat. Drohiczyn, 51 w. od Bielska,
od 4 dym., 3 ogr., 1 rzem., 2 bojarów. W roku
288 dz. Ludność polska.
Klyż, w dokum. Cs, wś, pow. dąbrowski. 15838 wnosi: ks. Jury Puzyna od 2 dworzyszcez,
W dok. z r. 1244 wymieniony jako wieś książę- Bohdan i Iwan Kuiehinińsey od 5 ogr., Kondrat
Choroszkowiez od
2 dym., 7 ogr. i Marko z Branca, W r. 1280 rozgraniczony z Żelichowem (Kod. ny
od 1 dym,, 3 ogr.
mał., II, 71, 286).
Kniahinin, wś, pow. kamieniecki, 10 w. od
Kmakiszki al. Czelniuki, zaśc., pow. święciański, gm. Twerecz; miał 14 dusz rewiz., nale- Kamieńca.

Jagiełło miał ją nadać r. 1428 Wa-

eławowi Daniłowiezowi (Rolle). R. 14938 włażał do dóbr skarb. Dzisna.
Kmitów, wś, pow. żytomierski, gm. Lewków dają tu Sroczycey posiadający wówczas Zwa(4 w.), par. praw. Studeniea, 18 w. od Żytomie- niec, Kadyjowce, Isakową, Tłuste, Hryńkowee
iinne. Później mają tu dział Karabczyjowsey
rza, 39 dm., 214 mk., st. poczt.
Kmoczatki, wś, pow. święciański, gm. Sze- (7 pługów). Od nich część ta przeszła do Bometowszczyzna (3 w.); miała 12 dusz rewiz., skich, dział Sroczyckich do Koniecpolskieh.
W XVIII w. władali tu Humniecy i Hołyńscy od
- należała do dóbr Kołodno.
nich
kupił r. 1820 Rozałowski. Po nim drogą
Knakendorf, wś, pow. wałecki. Wedle wizyty z r. 1640 istniał tu kościół drewniany wiana Rozembergowej. Dziś jej sukeesorów.
Są ślady zamezyska.
p. w św. Bartłomieja, filialny do Tuczna.
Knasze 1.) wś, pow. rossieński, gm. Kielmy

Kniahininek, wśios. nad Styrem, powiat

(ów ..). 2.) K., wś, pow. szawelski, gm. Podu- łucki, gm. Torczyn, 6 w. od Łucka. Wś ma
38 dm., 203 mk., szkołę, wiatrak; os. 48 dm.,
bis (1 w.).
Kneruty, wś i ko]. czeska, pow. dubieński, 200 mk. Własność Falkowskich.
Kniahininka al. Kniakininek, wś, pow. dugm, i par. praw. Malin (2 w.), 36 w. od Dubna.
Wś ma 25 dm., 196 mk., cerkiew drewn. z r. bieński, gm, Jarosławieze, par. praw. Załawie
1687 na miejsce dawnej. Do filii należą wsi: (1 w.), 32 w. od Dubna, 12 dm., 229 mk.
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Kniawdyszki, dwór, pow. poniewieski, gm. Zyk z 6 dym., 3 ogr. po 2 gr. W r. 1577 płaeą: Bazyli Derewiński z 2 dym., 5 ogr., Zyk
Pniewo (8 w.).
Kniaż-Oziero, wś nad jez. Kniaż, pow. mo- Kniazki z 3 dym. po 20 gr., 3 ogr. po 4 gr.
zyrski, gmina Dziakowicze, 29 dm., 259 mk., i Chwiedor Kniazki z 6 dym. po 10 gr., 3 ogr.
po 4 gr. W r. 1583 należy w części do Drzecerkiew.

Kniaż-Sieło, wś i fol. nad Słuczą, pow. ró- wińskiego, pisarza JKr. M., do Kłodzińskiego,
wieński, gm. Berezne, st. poczt. Dąbrowica ssty błońskiego, płacącego od 6 dym., 4 ogr.,
(45 w.), st. dr. żel. Stepań (30 w.), 84 w. od do Tymofeja Zyka Kniskiego, 4 dym., 6 ogr., "/3
Równego, 68 dm., 515 mk., cerkiew drewniana koła w., '/ą popa i Fiedora Kniaskiego, 4 dym.,
zr. 1785. Do par. praw. należą wsi: Bohusze, 6 ogr., '/ą koła w., '/; popa.
Kniaże, r. 1565 Kriasch, wś nad OCzeremoTyszece, Nowa Rudka. W całej parafii było
154 dm , 1244 mk. prawosł., 86 katol. i 40 ży- szem, pow. śniatyński. W r. 1469 Jan podsędek kamieniecki przedstawił list króla Włady-

dów. Własność Małyńskich.

Kniaziewo 1.) al. Kniazikowszczyzna, do- sława Jagiełły na posiadanie wsi K., którą kupił
bra, pow. wołkowyski, gm. Samarowicze, 21 w. z obowiązkiem pięciu służb wojennych. W r.
od Wołkowyska, Zurowych 519 dz.

2.) K,, 1565 wś w ststwie śniatyńskiem, miała 40 kmie-

Własność Zarukow- ci na połdworzyszczach, 4 kmieci jeszcze swobodnych od czynszu, popów 2, proskurnie 2.
skiego.
h
Kniaziówka, wś, pow. czerykowski, gmina Powołowszezyzna przynosiła co rok siódmy 44
wołów. Ogółem dochodu było zł. 176 gr. 28.
Krasnopole, 55 dm., 3579 mk,
Kniaziszczewo, fol., pow. mścisławski, od W r. 1579 w dzierżawie Piotra Zborowskiego,

wieś, powłat dryzieński.

r. 1858 Daleekich, 182 dz.

Kniazpol al. Kniaze, wś, pow. kamieniecki,

z Zabłotowem i Sniatyniem.

Kniażeczki, Kniażyczki,

wś, pow. horeeki,

14 w. od Kamieńca. Nadana r. 1405 z Borusz- gm. Lubinicze (7 w.). 37 dm., 217 mk,
Kniażeska Słobódka, kol., pow. nowogradkowcami i Kulezyjoweami, Janowi Rutultowi
i Wawrzeńcowi Szulkie. Później Dziewiałtow- wołyński, gm. Romanówka, 32 dm., 191 mk.

skich i Potockich.

Na górze nad Gniłą wodą

ślady zamczyska.

Kniażestok, ferma i os. młyń., pow. telszewski, gm. Iłoki (10 w.).

Kniażewicze, Kniaziewicze, dobra, pow. groKniaża 1.) wś nad Rosią, pow. skwirski, gm.
Babin, st. poczt. Bród Bosy (15 w.), 32 w. od dzieński, gm. Indura, 37 w. od Grodna, własność
Skwiry, 94 dm., 664 mk., kaplica. Należy do Niemcewiczów, z chut. Werusowo 510 dz. Wś
dóbr Wierzchownia. 2.) K., wś, pow. zwino- należała do wójtowstwa weretejskiego we włości
gródzki, gm. Kozackie, st. poczt. i tel. Zwino- dworu kraśnickiego, w ekonomii grodzieńskiej.
gródka (18 w.), 545 dm., 2488 mk., cerkiew, Podług reg. pomiar. z r. 1558 wś miała 7 włók
szkółka cerk., 33 wiatraki. Należała do dóbr gruntu średniego, wszystkie na służbę ciągłą.
Funduklejów. 3.) K.,os karcz. i młyn nad rz. Poddani winni wnosić 2 kopy 55 gr., oraz za
Zamczykiem, dopł. Bohu, pow. bracławski. Nale- owies i odwóz 1 kopę 10 gr.
Kniażewodcee, wś, pow. grodzieński, gmina
ży do klucza niemirowskiego. 4.) K, Korecka,
wś nad Ceremem, pow. nowogradwołyński, gm. Dubno, 47 w. od Grodna, 63 dm., 598 mk.,
Piszezów, par. praw. Krasiłówka (5 w.), 10 w. 1689 dz,
Kniażyce 1.) mstko na lew. brz. Łochwy,
od mta pow., 46 dm., 298 mk. 5.) K. Zwiahelska, wś, tamże, gm. Romanówka, par. prawosł. pow. mohylewski, gm. Kniażyce, 18 w, ed Mohylewa, przy byłym trakcie poezt. wileńskim,
w Zwiahlu (11 w.), 405 mk.
Kniaża Krynica, mstko nad Tykiczem Uhor- 93 dm. drewn., 506 mk. (264 praw. i 242 żyd.),
skim, pow. lipowiecki, gm. Cybulów, st. poczt. 2 eerkwie (1 murow., przerobiona z kościoła
Monastyryszcze (12 w.), 64 w. od Lipowca, 243 katol.), dom modl. żydow., zarząd gm., szkoła,

dm., 2609 mk., cerkiew, dom modlitwy żydow., jarmark (1 paźdz.).

W r. 1506 dane w doży-

szkółka cerk., lecznica, 2 młyny, 3 wiatraki. Od
końca XVIII w. hr. Krasiekich. Osadzona na
początku XVII w. przez ks. Zbaraskich, na gruncie koszyłowskim, nabytym od Korotków (po Ko-

wocie przez króla Aleksandra, żonie Helenie;
r. 1535 spalone przez wwdę kn, Szujskiego, podczas wojny z Iwanem Groźnym. Dobra, 1368

wnosi od 248 dym.

obejmuje 41 miejscowości, 784 dm., 5033 mk.
włościan (1523 dusz rewiz.), uwłaszczonych na

dz., należały do Makowieckich, następnie guber.
zarach). W r. 1629 kaszt. krak. Jerzy Zbaraski Beklemiszewa, od r. 1881 Dziczkańców. Gmina

Kniaże, wś, pow. włodzimierski, gm. Podbereże, 53 w. od Włodzimierza, 113 dm., 685 mk.,
cerkiew, wiatrak. W r. 1542 Fedora, Stepana
- | brata ich Knieskich, którzy opatrywali trzy hvrodnie zamku łuckiego. W r. 1570 wnoszą ztąd:
Mykita Kniaski z 7 dym., 7 ogr. po 2 gr., Fedor
Kviaski z 8 dym., 4 ogr. po 2 gr.i Tymofiej

7760 dz. W gm. jest 9465 dz. lasów większej
posiadłości. 2.) K., os., pow. witebski, gmina
Myszkowo, przyst. dr. żel.

Kniażycze, wś nad Irpeniem, pow. kijowski,
gm. Białogródka, stacya poczt. Borszczahówka
(21 w ), 31 w. od Kijowa, 48 dm., 679 mk., cer-
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kiew drewn., szkółka cerk., młyn, 6 wiatraków, gm. Wojtkuszki (12i 14 w.). Dobra, Kolendów
502 dz. Własność większa należy do Jasnoho- 139 dz.
Knorozy, wś, pow. bielski gub. grodz., gm.
rodki, dawniej Szujskich, obeeuie Marczenków.
W r. 1569 Dedków Trypolskich, następnie Soł- Pasynki, 1020 dz.
Knorydy, wś i dobra, i K. Podleśne, dobra,
tanów, W r. 1581 Iwan Sołtan, pisarz grodzki
kijowski, wnosi od 3 osiadł., 5 zagr. po 6 gr., pow. bielski gub grodz., gm. Dubiażyn, 10 w.
a w r. 1628 Aleks. Sołtan, z 2 dym., 2 ogr. od Bielska. WśK. ma 21 dm., 337 mk., 461
W r. 1660 należy do dóbr hulaniekich (motowi- dz.; dobra w części Obuchowiezów, 500 dz,
w części Gartkiewiczów (z Ostaszami) 415 dz,
dłowskich) Aksaków.
Kniażyki 1.) wś nad stawem, pow. berdy- Dobra K. Podleśne, Korsaków, z fol. Mokre 375
czewski, gm. Szyrmówka, st. poezt. Samhoro- dz. i 231 dz. częściowych właścicieli.
Knyszewicze, wś i fol., pow. sokólski, gm.
dek (8 w.), 48 w. od Berdyczowa, 120 dm., 813

mk., cerkiew, cegielnia, młyn, 2 wiatraki. 2.) K., Zubrzyca, 12 w. od Sokółki. Wś ma 1226 dz.;
wś nad stawem, pow. lipowiecki, gm. Cybulów, fol. Szarkowych, 183 dz.
Knyszyn, Knissin, Knyschino, wś, pow. pińst. poczt. Monastyryszcze (17 w.), 87 w. od
Lipowea, 113 dm., 1098 mk., cerkiew, szkółka czowski. Michał syn Piotra z K., kanon. krak.,
wspominany często w dok. z drugiej połowy

cerk., 2 wiatraki.

Kniażyna, wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm, Brasław (1 w.).
Kniażyna 1.) dwa chutory, pow. krzemieniecki, gm. Jampol, 2 dm., 10 mk. 2.) K., fol.,
tamże, gm. Wiszniowiec, 2 dm., 36 mk. 3.) K.,

XIV w. (Kod. kat. krak. H). Długosz (L. B.,
t. II, 73) wspomina tę wś w opisie par. Saneygniów. Reg. pob. z XVI wieku nie podają jej
weale.

Knyszyn, mstko i dobra, pow. białostocki,

uroez., pow. starokonstantynowski, gm. Bazalia, gm. Krypno.

Mstko ma 5487 mk, 1128 dz,

4.) K., wś, pow. żytomierski, miejskiej, 98 eerk. i 38 kośe.; dobra, hr. Kragm. Piatka, par. praw. Turczynówka (2 w.), 47 sińskich, z fol. 3320 dz. (1883 lasu). Parafia
w. od Żytomierza, 58 dm., 369 mk,, własność praw., dek. (błagoczynia) białostockiego, 326
9 dm., 30 mk.

dusz.

Tereszezenki.

W r. 1833 własność gen. Wincentego

Kniażyno 1.) wś, pow. orszański, 100 dz. hr. Krasińskiego, z którego inicyatywy powstała
2.) K., tol., tamże, od r. 1880 Jewdokimowych, tu fabryka sukienna r. 1832. Opis podał „Kur.
Litewski* (r. 1838 nr. 71). Miała 19 warsztaIwanowych i Moisiejewych, 315 dz.
Kniburyszki, folw , pow. nowoaleksandrow- tów, majstrów i podmajstrów 79, sprowadzonych
z Królestwa Polskiego (Knyszyn należał wówDo 1 maja r.
Wiszniowiec, 25 w. od Krzemieńca, 49 dm., 1833 wyrobiono w niej sukna w kolorach: czarnym, granatowym, ciemno-zielonym i szaracz367 mk,
Kniebiany, wś, pow. rossieński, gm. Mańku- kowym 13,225 arszynów. Z tego sprzedano
i wysłano wewnątrz Rosyi 11,400 arszynów.
ny (5 w.).
ski, gm. Smołwy, Symonowiczów 70 dz.

Knichowce, przys., pow. krzemieniecki, gm. czas do Obwodu Białostockiego).

Kniebie, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Ołoty
(18 w.), Mioduszewskich 109 dz.
Knieże, wś, pow. telszewski, gm. Sałanty
(6 w.).
Knihinin, r. 1469 Knehżynyn, wś, pow. stani-

Hr. Krasiński sprowadził tu fabrykanta Augusta
Langóćgo z całym gronem majstrów i robotni-

ków z rodzinami. Za wstawieniem dziedzica, ce-

sarz Mikołaj I uwolnił K. na lat 10 od kwaterunku wojska.

Knytyszki, ws, pow. wiłkomierski, gm. KoW r. 1469 złeżył Piotr Zakowski
dokumenty królewskie na kilka sum danych na warsk (12 w.).

sławowski.

tę wieś trzymaną w zastawie.

Kobacki, fol. nad Bugiem, pow. bielski gub.

Knihynice Kniehynice, wś, pow. rudecki. grodz., gm. Skórzec, par. katol. do roku 1892

Wspom. w dok. z r. 1438,

W r. 1515 już na- Granne, obecnie Pierlejewo, 58 w. od Bielska,

leżą do Stadnickich.

R. 1589 płacą od 4 łan., należy do dóbr rudzkich ks. Jabłonowskiej.
Kobalina, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
młyna, 2 zagr., 1 kom. ubog.
gm.
Rakiszki (14 w.).
Knipiszki, Knibiszki, wś i zaśc., pow. nowoKobcze 1.) Kopcze, wś i os., pow. łueki, gm.
aleksandrowski, gm. Antuzów (14 w.). Zaśe.
należał do dóbr Dryświaty, r. 1802 przysądzo- Poddubce, 17 w. od Łucka. Wś ma 17 dm,,
254 mk.; os. 48 dm., 323 mk. W r. 1577 Serny dla Tad. Mejsztowicza.
bin wnosi ztąd od 2 dym. po 10 gr., 3 ogr. po
Knisty, dwór, pow. rossieński, gm. Sartyniki,
2gr., aw r. 1583 Michał Serbin od 4 dym,, 1
Knistowtów 28 dz.
koła dorocz., 3 pustowszezyzn. Własność StępKniszowo, wś, pow. dryzieński, par. Rosica. kowskich. 2.) K., wś nad Styrem, tamże, gm.
Knituwis, dwór, pow. szawelski, gm, Bła- Rożyszcze, 32 w. od Łucka, 36 dm., 281 mk.
gowieszezeńsk (12 w.).
Kobele, wś, pow. grodzieński, gm. Berszty,

Knizłówka, wś i dobra, pow. wiłkomierski, 51 w. od Grodna, 774 dz.
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Kobelniki, wś, pow. rossieński, gm. Tauro- niemi i K.), które jej dał wydając ją za kn. Wasila Ostrogskiego. Następnie K. przechodzi do
Kobełka, wś, pow. brzeski gub. grodz., gm. Montowtów. W r. 1545 władają nim JakuboDomaczewo, 34 w. od Breścia 884 dz.
wa Montowtowiczowa i Andrzej Montowt, którzy
Kobiele Wielkie, wś, pow. noworadomski. opatrywali 3 horodnie zamku łuekiego. W XVI
Gniazdo Kobielskich h. Peraj, pierwotnie z Dme- w., K, był miastem, posiadał targi i jarmarki,
nina się wywodzących. Dziesięciny z tej wsi był broniony przez zamek (drewniany), wzniestanowiły uposażenie kanonii „fundi Kobiele*, siony na wybrzeżu Ikwy, otoczony ostrokołem
przy katedrze gnieźn. Kościół par. p. w. św. i rowem. Do zamku prowadziła brama od stroMarcina i św. Jana Ewang. wspominany w dok. ny miasta, Uzbrojenie składało się z 4 armat,

gi (14 w.).

z połowy XV w. W obecnem stuleciu pleban ks. 52 rusznie i 20 hakownie, do których było 2

Andrzej Zawodziński, wystawił nowy murowany.
Kobiele, wś, pow. wileński, gm, Niemenczyn
(6 w.); miała 16 dusz rewiz , należała do dóbr
skarb. Jęczmieniszki.

beezki prochu, 5 baryłek kul do hakownie i armat, beczka saletry i pół beczki siarki. (Ob. Or.
Lewickiego,

Hanna Montowt, Kijów,

1888),

W r. 1570 Jan Montholth (Montowt), wnosi z K,
iprzys. od 30 dym. w miastecz. po 2 gr., 23
_
Kobiernice, wś, pow. bialski (Galicya). St. ogr. po 1 gr., 6 pól po 10 gr., 61 dym. cał. po
Tomkowicz i Henr. Lindquist: „Szezątki średnio- 10 gr., 67 ogr. po Żgr., 10 i 2 kół młyń., 2
wiecznego zameczka Wołek, na gruntach wsi K.* bojar. putn., 4 szynk. gorzał.

(Spraw. kom. hist. sztuki, III, 1). Ob. Wołek,
(t. XIII).
Kobierniki, w dok. Cobernici, dawniej wś,
dziś przedmieście Sandomierza. Dają daiesię-

Jan Montowt za-

pisał dożywociem K. z włością, drugiej żonie
Barbarze Aleksandrównie z Poryeka, która po
jego śmierci wyszła powtórnie za Aleksandra
Siemaszkę, podkom. włodz. Ten nabył na wła-

cinę kolegiacie sandomierskiej w r. 1191. Pewne sność K. za 4000 kóp gr. od Anny Montowtów-

działy tej wsi nadane były klasztorowi w Zawi- ny, córki Jana, żony Pawła Zgliezyńskiego.
choście r. 1257. W$ś cała wymieniona w liczbie W r. 1588 Aleks. Siemaszko wnosi z K.z 12
posiadłości kolegiaty w dok. z r. 1284 (Kod. dym., 5 ogr.
mał. I, 5, 70, 126). Według Długosza (L. B.,
Kobło, wś, pow. staromiejski. W r. 1565
II, 319), wś ta dawniej

własność klasztoru św. wś w ststwie samborskiem, miała 41 kmieci,

Andrzeja, należąca do par. św, Pawła w Starym podsadków 5. wójt na dworzyszczu, karczma,
Sandomierzu, obróconą została na folwarki mie- pop i cerkiew. Dochód wynosił zł. 40 gr. 8.
szczańskie, niewiadomo kiedy. Obejmowała od
Kobryń, os., pow. kobryński, gm. Strzygo13 do 15 łan., a dziesięcinę do 24 grz., dawano wo, 69 dz.
prebendzie kobiernickiej przy kolegiacie sandoKobrynka-Łańska, pow. brzeski, ob. Zańska-Kobrynka,
mierskiej.
Kobierno, r. 1288 Cobersno, r. 1520 CoKobrynowo, wś, pow. zwinogródzki, gmina
byerzno, wś, pow. krotoszyński. Przemysław Husakowo, st. poczt, Zwinogródka (18 w.), 195
ks. polski, nadaje r. 1289 komesowi Piotrowi dm., 2367 mk., cerkiew, szkółka, 9 wiatraków,
Prusinowskiemu prawo niemieckie dla jego włoKobryński Klucz al Gubernia, folw., pow.
ści: „Thomino, Cobersno i Pruszinowo*. W r.
kobryński, gm. Błoty, 1 w. od Kobrynia, Mae1292 odbywa się tu zebranie dostojników, jak kiewiczów (poprzednio Wereszczaków), 196 dz.
świadczy akt tamże sporządzony (K, W., n. 641, i Skowrońskich 248 dz.
690). W r. 1520 dziedzicem wsi był Hieronim
Kobtewo, wś nieistniejąca obecnie, w dziRozrażewski z Nowego Miasta. We wsi stał
kościół par. drewniany p. w. św. Wojciecha, siejszym pow. prużańskim. Należała do wójtowstwa szczerczewskiego, w ekonomii kobryńwspomniany w aktach z XV w.
Kobierzycko, r. 1136 Coberizechco, wś, pow. skiej. Podług rewizyi D. Sapiehy z r. 1563
sieradzki. Wspom. w dok. z r. 1136 śród wło- we wsi było 10 włók gruntu przepodłego, z teści arcyb. gnieźn., w okolicy Sieradza (K. W., go 4 wolne na osocznietwo i 6 za opłatą. Z włón. 7). Albrikus syn Chebdy z K. wspomniany ki płacili po 66 gr. Owsa i siana dawać nie
powinni. WŚ czyniła 6 kóp i 36 gr., z naddatw dok. z r. 1299 (ib. 814).
ków
zaś 2 kopy 42 gr. czyli razem 9 kóp
Koblica, słoboda w dobrach Borodzianka,
pow. radomyski, 12 dm., 59 mk.

18 gr.

Kobusy, wś włośc., folw., pow. bielski gub.
Koblin, wś nad Ikwą, pow. dubieński, gmina
grodz.,
gm. Skórzec, 38 w. od Bielska. Wś ma
Młynów, par. praw, Arszyczyn (3 w.), 10 w.

od Dubna, 21 dm., 3038 mk., cerkiew filialna 148 dz.; fol., własność Szuchartów,

171 dzies.

drewn., wzniesiona przez dziedzica hr. Krasic- Ludność polska.
kiego w r. 1795, a uposażona r. 1778, kościół
Kobuzie, wś i fol., pow. wołkowyski, gmina
_katol. filialny. W. ks. Witold potwierdza roku Hornostajewicze, 20 w. od Wołkowyska. Wś ma
1428 kn. Hance Wasilowej posiadłości (między 334 dz.; fol. należy do dóbr Hornostajewicze,
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Kobuzy, wś, pow. białostocki, gm. Obrębniki, folwark. Z pewnego kawałka dawano dziesięcinę kustodyi sandomierskiej. WŚ miał nadać
119 dz.
Kobyla 1.) wś, pow. białostocki, gm. Gródek, klasztorowi komes Sieciech.
Kobylata, właściwie Kobylajata, r. 1557 Ko215 dz. 2.) K, wś, pow. bielski gub. grodz.,
belia Jatha, wś, pow. kolski. W r. 1557 należy
gm. Skórzeó, 350 dz.
Kobyła 1.) wś nad Korczykiem, pow. nowo- do ststwa przedeckiego, ma 13 łanów km., 7
gradwołyński, gm. i st. poczt.-telegr. Korzec czynsz., 3 łany wójt., 2 zagr., 1 kom. W roku
(9 w.), 37 w. od mta pow., 145 dm., 873 mk,, 1564 wynosił dochód zł. 31 gr. 25, należała do
eerkiew drewn. nadana ziemią przez ks. Czarto- ststwa kłodawskiego. Według opisu z r. 1789
ryskiego; szkółka cerk. od r. 1864. 2.) K. (ob. wś K. na 20 włókach, bez budowli i gruntów
t. IV, 213 Kobyłe), wś nad Bożkiem, pow. staro-

dworskich, tylko 5 chałup z 5 półrolnikami od-

konstantynowski, gm. i stacya poczt. Krasiłów
(11 w.), 22 w. od mta pow., 177 dm., 1203 mk.,
cerkiew drewn. z r. 1720, uposażona 46 dz.
m nadań ks. Janusza Sanguszki r. 1760, szkółka
cerk. od r. 1891. Cerkwie filialne we wsi: Be-

rabiającymi do folw. kłodawskiego pańszczyznę,

z wołami i pieszo, stróżą, tłukę, dający sep
w owsie na miaręłęczycką, kapłony, jaja, czynsz
w gotówce i od wyszynku piwa i wódki. Razem

dochód ststwa (prócz pańszczyzny) zł. 100 gr.

regielińce (4 w.) i Paszutyńce. Wś początkowo 15. Było w tej wsi sołectwo w posiadaniu wdonależała do zamku krzemienieckiego. W r. 1517 wy Maryi z Cybulskich Kubliekiej, a to na mocy
Zygmunt I potwierdza ks. Konst. Ostrozskiemu przywileju Stan. Augusta z dnia 20 listopada

posiadanie włości kuźmińskiej (w skład której 1765 r. Z sołectwa tego płacono rocznie do 100
wchodzi wś K.), nadanej mu przez króla Ale- zł. 10 gr. (Akta komis. wdztwa mazow. z roku
ksandra. W r. 1588 ks. Ostrogski wnosi od 7 1820).
dym., 6 ogr., 1 koła dorocz. W r. 1593 spuKobylczyce, ob. Kobyłczyce.
stoszona przez Tatarów. Wchodząc w skład
Kobylczyce, zaśc. w dobrach Strzała, pow.
ordynacyi ostrogskiej, dostała się r. 1753 ks. słonimski.
Kobyle, wś, pow. chełmski. Mikołaj Rej
Franc. Lubomirskiemu. Około r. 1783 należała
do Boczkowskiego, dalej r. 1787 do Skibiekich, otrzymał K. w posagu za żoną, która miała te
potem do Ign. Skipra, następnie Józefa i Ma- dobra po swej matce. Arceyb. lwowski Borzyryanny Proskurów, od których nabywa Anna szowski kupił i podarował jej, jako krewnej te
Załęska i daje jako wiano eórce swej Klizie Czu- dobra. W r. 1564 jest tu „ecelesia ruthenica*,
dowskiej, w końcu po jej śmierci (1870 r.) prze- Rej płaci tu od 121/, łan., 4 zagr., 2 rzem, W r.
1578 należy do Drohiczyńskich h. Nałęcz. Lechodzi do Mieczysława Załęskiego.
Kobylaki 1.) fol. dóbr Niziany, pow. wołko- żała w par. rz.-katol, Pawłów.
Kobyie 1) wś, pow. bocheński. Dawała dziewyski. 2.) K., wś i dobra, tamże, gm. Tołoczmany, 6 w. od Wołkowyska. WŚ ma 318 dz.; sięcinę bisk. krakow., a od r. 1368 kustoszom
katedry (Kod. kat. krak. I, 276). W r. 1581
dobra, Wittorfów 545 dz.
Kobylaki, wś, pow. zwinogródzki, gm. Czy- wś Kobiele w par. Wiśniez, dzierżawa Jerzego
żówka, st. poczt. Lisianka (22 w.), 17 w. od Czernego daje od 4 łan. km., 3 zagr., 9 kom,,
Zwinogródki, 217 dm., 1333 mk., cerkiew, szkół- 6 kom. bez bydła, 1 rzem. 2.) K.,r. 1581 KoW r. 1352 Kazimierz
ka cerk., 4 wiatraki. Przed r. 1865 było 1837 belie, wś, pow. jasielski
dz. Wś nabyta została od ks. Jabłonowskich król, pozwala Krystanowi z Sobniowa założyć
przez Żylińską, od której r. 1802 kupił Jakub wieś „Kobila* na prawie magdeburskiem. Osadniey po 20 latach wolności, dawać mają po 9
Krzeczkowski.
Kobylanka 1.) wś nad Wysią, pow. zwino- skotów czynszu. W r. 1366 tenże król pozwagródzki, gm. Petrykówka, st. poczt. Kalihorka la Handzlinowi Renchowi założyć na obszarze
Mokra (15 w.), 43 w. od Zwinogródki, 45 dm,, tej wsi miasto z obszarem 200 łan. frankoń.
277 mk. 2.) K., kol., pow. żytomierski, gmina Wójt otrzymuje 12 łan , kościół 3 łany, na skotnicę 3 łany. Po 20 latach wolności dawać bęHoroszki, 16 dm., 100 mk.
Kobylanka, wś, pow. gorlicki. W dok. z r. dą osadniey po fertonie czynszu i 3 skoty za
1381 wymienione są wsi: Kobyla (nie istniejąca dziesięcinę komu wypadnie. Do lokacyi miasta
obeenie), Kobylanka i Klęczany (Kod. mał, jędnak nie przyszło i r. 1374 królowa Elżbieta
t. III, 335). Zdaje się, że już w XV w. powsta- daje wś K. wraz z Frysztakiem, klasztorowi koła tu parafia przeniesiona z Dominikowie, gdzie przywnickiemu w zamian za Jasło (Kod. mał.,
pierwotnie istniała. Reg. pob. z XVI w. wy- t. III, 83, 195, 281), W r. 1581 płaci tu Frymieniając wsi składające tę parafię pomijają Do- stacki Erazm od 8 osadn., 2 łan., 1 kom.
Kobylicze, wś, pow. bychowski, gm. Bycz
minikowce (L. B., II, 284).
Kobylany, wś, pow. radomski, par. Skary- (4 w.), 45 dm., 189 mk., krupiarnia.
Kobylik, wś, pow. homelski, gm. Rudzieszów. W dok. z r. 1252, śród włości klasztoru
s
sieciechowskiego. Za Długosza (L, B., III, 265) niec (6 w.).
Kobylin, w dokum, Kubilin, wś nad Norynia,
klasztor ma tu 30 łan. km., 3 karczmy, 2 zagr.,
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pow. owrucki, gm. Noryńsk (5 w.), 20 w. od
Owrucza (st. poczt.), 99 dm., 618 mk., cerkiew
drewn. z r. 1752. Do par. praw. należą wsi:
Kruki i Parszowe. Niegdyś Kubilińskich al.
Kobylińskich, mających nadanie od Olelka Włodzimierzowicza, potwierdzone przez Zygmunta

jowice. Nadana wraz z Kochowem klasztorowi
czerwińskiemu. R. 1354 król Kazimierz prze-

96

nosi ją wraz z Kochowem na prawo niemieckie
(Kod. mał., III, 95). Za ezasów Długosza wś

Por. „Przyj. ludu* 1837/8, str. 340—349. Łukaszewicz J.: „Obwód Kobyliński", 1870 r. Kościół paraf. w K., drzeworyt w Łukaszewicza
dziele „Powiat krotoszyński*, I, 175 (klasztor:
ny kościół, 194). Sokołowski M.: „O dekoracyi

skiemu (Ulanow. Dok. Kuj., 186, 13). W roku
1557 K. minor, włość szlachecka ma 1'/, łana,
K. major Jana Wisseckiego, kan. włocławskiego
7 łan. Należały do par. w Rzeczycy.

Kobylnik, wś, pow. święciański. Około 1680

r. Jana Antoniego Chrapowiekiego, wwdy wi-

tebskiego, następnie Koziełłów, od których przeszedł do Abramowiczów.

Nowy kościół muro-

wany wznosi się obeenie.
Kobylniki 1.) w dok. Cobelnie, wś, pow. pińczowski, par. Wiślica. W dok. z r. 1253 wy-

mienione śród włości klasztoru w Krzyżanowi-

cach. Wedle Długosza (L. B., III, 87, 104) Wit

wewnętrznej drewnianych kościołów K. i Libu- biskup płocki nadał dziesięciny z K. kościołowi
w Chotlu. Wś Kobylniki była za Długosza własza*, Kraków, 1884 r.
Kobylino, wś, pow. mazowiecki. W dokum. snością królewską. W r. 1579 płaci tu Stan.
Rajcy
r.
z 1529 Stefan Grabia infułat, prepozyt gie- Gnojeński od 12 os., 15 łan., 18 ubog.
W r.
płocki.
pow.
wś,
K.,
2.)
2łan.
od
wiśliccy
ranoński i pleban Kobyliński (Kapiea, Herbarz,
dziedzitrzem
nadaje
mazow.
ks.
Bolesław
1437
kościół
Nowy
Wądołowa.
z
Pisał się om

440).
murowany rozpoczęto budować w r. 1900.
- Keobyliszki, dwór, pow. telszewski, gmina
Gorzdy (4 w..
«
- Kobylnica, wś, pow. garwoliński, par. Maeie-

com K., Osieka i Ciućkowa prawo chełmińskie
dla ich wsi (Kapica, Herbarz 227). W r. 1576
K. wieś kościelna ma 11 łan. km., 10 ogrodów,
1 rzemieślnika. Prof. Jerzyhr.. Mycielski przed-
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włoeław., powrócił książę kościołowi włocław-

cin

'r. 1475, drugą r. 1449. Był też szpital z kościołkiem św. Ducha mającym swego prepozyta,
fundowany r. 1434. Było też bractwo ubogich
mające swego lektora, z dochodem 3 grz., opar- tych na wójtowstwie. Kościołek św. Duelia nie
istnieje obecnie; szpital dotąd się utrzymuje.
W r. 1578 miasto płaciło szosu 19 zł. 6 gr., od
9 śladów miej., 40 rzem. różnych, barwierza,
6 szynkarek, złotnika, 4 rzeźników, 10 komorn.

on caci canon

Venetia* założyć kościół par. p. w. św. Stani- przez Zygmunta Augusta, Mikołajowi Tarle,
sława. Na uposażenie kościoła fundator miał chorąż. przemyskiemu, lecz na sejmie warszawdać we wsi K. przy mieście leżącej dwa łany skiem „wieczność mu upadła* i wieś stała się
i dwa ogrody. W skład parafii miały wchodzić: znów królewską. Mieszkańcy wsi mieli role
prócz miasta wieś K, Smolice i Chwalenice. niepomierzone i pomiaru nie chcieli, Podali tylR. 1303 tenże Mikołaj oddaje miasto niejakiemu ko przy rewizyi 14'/, łan. Zagrodników było
Hinezkowi do osadzenia na prawie nowotarskiem 16, bartników 25, dawali miodu korcy 6, mae
(K. W., nr. 638, 863). Jan Klimak Wierzbięta 21/,, wartości zł. 63 gr. 18. Był pop i cerkiew.
Kobyliński, syn dziedzica miasta, wstąpiwszy Dochód zł. 118 gr. 20. Tarło zamierzał urzązagranieą do klasztoru Bernardynów sprowadził dzić tu wielki staw na dwu schodzących się tu
ten zakon do kraju i wystawił w K. klasztor rzekach, lecz gromada mająca tam swe role staz kościołem ostrołukowym r. 1456. W kłaszto- wiała opór. Był też folwark i młyn. Dochód
rze tym przebywał czas jakiś błogosławiony ogólny wynosił zł. 660 gr. 11 den. 3. 2.) K.
Szymon z Lipnicy. Biblioteka klasztorna po- Wołoska, wś, pow. cieszanowski. Wr. 1565
siadała przeszło 200 rękopisów. Po zniesieniu było 26 kmieci na 10%/, łan. Role niepomierzo- .
klasztoru kościół przyłączono jako filię do para ne. Kniaź (wataman), pop. Podsadków więcej
fialnego. Członkiem bractwa przy kościele ber- niż 10, zagrodników 9. Dochód zł. 32 gr. 15
nardyńskim był znany poeta Samuel Twardow- dep. 3.
Kobylnica, w dok. Cobulnizsa, r. 1557 Koski, pochowany przy tymże kościele, Według
major i minor, wś, pow. inowrocławski.
belnicza
koło
posiada
miasto
16)
(II,
Łaskiego
Lib. Ben.
r. 1520 kościół par. p. w. św. Stanisława „ma- Na mocy układu zawartego r. 1250 między Kagnifice murata*. Przy kościele dwu wikaryu- zimierzem ks. kujaw. a Michałem bisk. włoeławszów i dwu altarystów. Jedną altaryę założono skim, wieś tę własność niegdyś Lascona kanon.

O

ta w par. Kochów, miała łany km., dwie karczmy z rolą należące do prepozyta w Kochowie
Augusta. W r. 1571 wnosi ztąd 16 bojarów itrzech zagrod. tegoż prepozyta. Młyn na rz.
putnych, a w 1581 r. 12 bojarów po 15 gr.i 2 Okrzei dawał miarkę opatowi ezerwińskiemu.
Dziesięcinę pobierał pleban w Kochowie (L. B.,
zagr. po 6 gr.
Kobylin, r. 1520 Cobylno, r. 1578 Kobelin, t. III, 178). Ob. Kochów.
Kobylnica 1.) Ruska, r. 1565 Kobełnicza Rumiasto, pow. krotoszyński, W r. 1289 Jakub
arcyb. gnieźn. pozwala Mikołajowi wojew. ka- ska, wś, pow. cieszanowski. WŚ ta w ststwie
liskiemu w jego mieście (oppido) „Cobylino alias labaczowskiem, nadana była przed r. 1565,

Eo7”
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stawił w r. 1901 Komisyi historyi sztuki przy działki: Walenty, Jan, Stanisław i drugi Jan KoAkad. Umiej. w Krakowie, opis tutejszego ko- chanowscey.
ścioła i jego zabytków. QGrobowiee Mikołaja
Kochanowicze, mstko, pow. dryzieński, gm.

Kobylniekiego, piękny zabytek rzeźby z epoki Kochanowicze, zarząd gminny, 2 cerkwie, szkoodrodzenia pochodzi z r. 1585.
ła, 2 jarmarki. Gmina obejmuje 56 miejscowo
Kobylniki 1.) os., pow. witebski, gm. Sieluty ści, 260 dm., włośe. (43 innych), 4256 mk.

(10 w.), cerkiew. 2.) K., tamże, ob. Aobyłkowo. włościan, uwłaszczonych na 6174 dz. Mylnie
Kobylniki, wś, pow. szamotulski. W dok. podano (t. IV, 224) nazwisko Nowaczyński, zam.
z r. 1218 wymienione śród włości klasztoru Nowoszyński.

w Łeknie (K. W., n. 101).
Kochanówka 1.) wś, pow. czehryński, gm.
Kobyłczyce al. Kobylczyce, r. 1581 Kobiel- Telepino, st. poczt. Kamionka (17 w.), 62 w. od
czicze, wś, pow. częstochowski. W r. 1220 da- Czehrynia, 159 dm., 1631 mk., cerkiew, szkółka
ja dziesięcinę klasztorowi w Mstowie. W r. 1581 eerk., 6 wiatraków. 2.) KK., kol., pow. radopłaci tu Dembieński od 3!/, łan. km.
myski, gm. i st. poczt. Korostyszów (6 w.), 9
Kobyłka, wś, pow. radzymiński. W r. 1580 dm., 44 mk. Założona na gruntach wsi CharySerafin Dzbański, rządca wsi K., włości Stan. tonówki. 3.) K, kol., pow. dubieński, gmina
Mińskiego płaci od 12 łan., wójtow. 1 łan., Werba, 8 dm., 69 mk. 4.) K., w dok, Kochanomłyn i kowal. Weiss Marceli ks. wydał: „Ko- wicze, wś, pow, krzemieniecki, gm. Wierzbowiee,

ściół paraf. św. Trójey w K. pod Warszawą*. par. praw. Hnidawa, 27 w. od Krzemieńca, 112
Warszawa, r. 1901, str. 61 i ryciny.

dm., 597 mk.

W r. 1588 należy do Wierzbow-

Kobyłkowo al. Kobylniki, wś nad Dźwiną, ca, ks. Michała Wiszniowieckiego, który płaci
pow. witebski, gm. Kuryno; kurhan na lewym od 4 dym., 3 ogr., 2 kowalów, 2 przek,, 4 kół
brzegu Dźwiny.

waln., 3 stępn.

W ostatnich ezasach Ostrow-

Kobyłówka 1.) fol. dóbr Sielec, pow. pru- skich. 5.) K, wś, pow. zasławski, gm.i st. dr.
żański. 2.) K., fol., pow. rzeżycki, Butrymów żel. Chrolin (15 w.), st. poczt. i tel. Połonne
120 dz.

|

(12 w.), 46 w. od Zasławia, 109 dm., 594 mk.,

Kobyły, wś, pow. wilejski, gmina Krajsk eerkiew drewn. z r. 1873.

Cerkiew fil. we wsi

('/ą w.); miała 64 dusz rewiz., należała do dóbr Titków (2 w.). W r. 1589 należy do włości
Czarnorucz.
połońskiej, Ostrogskich, spustoszona przez TaKocąnowo, roku 1520 Goczanowo, wś, pow. tarów. W r. 1648 Jerzego Lubomirskiego, ma
średzki. Wieś królewska posiadała kościół par. 12 dym.
Kochanowo 1.) wś, pow. słonimski, gmina
p. w. św. Jakuba, wspom, w dok. z r. 1457, który jednak dla szezupłego uposażenia, wcielony Byteń, 187 dz. 2.) K., wś nie istniejąca pod
został jako filia r. 1500 do par. w Pobiedzi- tą nazwą, w pow. sokólskim, w sąsiedztwie wsi
skach. Pleban miał 2 łany na własny folwark Bakuny. Należała do wójtowstwa łosińskiego
ieztery ze sołtystwa wyłączone, na których we włości dworu łubeńskiego ekon. grodzieńmieli siedzieć kmiecie, lecz r. 1520 stały puste. skiej. Podług reg. pomiar. z r. 1558 było 11

Koce Basie, K, Basie Dołki, K. Borowe, włók gruntu podłego. Poddani mieli 24 woły
K. Piskułyi K, Schaby, okolice szlacheckie i wsi, i14 koni; płacić powinni 13 kóp 23 gr., oraz
pow. bielski gub. grodz., gm. Skórzec, w dawnej dawać 11 beczek owsa i wnosić za odwóz tegoż
ziemi drohickiej, 34 do 47 w. od Bielska. K, Ba- 55 gr.

38.) K, mstkoi dobra nad rzką Sokolan-

sie mają 60 dz włośc. £ 178 dz. drobnej szlach- ką i przy torze dr. żel. mosk.-brzeskiej, pow.

ty; osada K. Basie Dołki, własność Koców, 47 orszański, gm. Kochanowo, 29 w. od Orszy,

60

dz.; okolica K. Borowe 215 dz, i K. Piskuły 129 dm, 449 mk. (156 prawosł., 10 ewang. i 288

dz.; fol. K. Piskuły, własność Nilskieb, 100 dz.; żyd.), cerkiew, dom modl. żyd., zarząd okr. pol.
wś K. Schaby 50 dz. włośc. i 123 drobnej szlach- i gm,, st. poczt. i dr. żel., szpital i szkoła ludoty. Gniazdo rodu Koeów, którzy wedle tradycyi wa. Dobra, dziedzictwo Goniprowskich, 422 dz,

są potomkami Jadźwingów. Wspom. w dok, z r.
1464 (Kapica, Herbarz 224).
Kocewie, r. 1357 Koczawe, r. 1576 Koczawia, wś, pow. kutnowski.

W dok. z r. 1357

(300 lasu); młyn wodny, folusz. Gmina obejmuje
88 miejscowości, 1018 dm., 4515 mk. włościan

(1645 dusz rew.), uwłaszczonych na 9385 dz.

W gm. jest 7451 dz. lasów większej własności
i 2502 włośc.

śród włości kościoła gnieżn. (K. W., n. 1354).
Kochlowice, wś, pow. katowieki. W roku
W r. 1576 ma 11'/, łan., karczmę, wójtow- 1374 bawi tu Przemysław ks. cieszyński (Kod.
stwo,
kat. krak., II, 53).
Kochaniszki, wś, pow. nowoaleksandrowKochman, chutor, pow. kamieniecki, gmina
ski, gm. Brasław (9 w.).
Dłużek (2 w.).
Kochów 1.) dok. Cochonow, wś, pow. opaKochanów, wś, pow. radomski. W r. 1369
włączony do nowo utworzonej parafii we wsi towski.

Kłodno (dziś Wieniawa).
Słownik Geograficzny,

W r. 1191 daje dziesięcinę kolegiacie

W r. 1569 mają tu sandomierskiej (Kod. małop.).
T. XV. — Zeszyt 178.

2.) K., wś nad
7

Bo

Koc

Wisłą, pow. garwoliński. Jestto starożytne tar- | skiego (Kod. dypl. pol., III, 462). Za Długosza
gowisko położone na praw. brzegu Wisły, przy wś miała kościół par. drewniany p. w. W.W. Sw.
brodzie i przewozie rzecznym. Na przeciwle- Dziedzicami byli: Mikołaj i Jan Synowcowie h.
głym brzegu leży drugie takie targowisko, Świe- Starykoń i Jan Kociński h. Grabie. Ws miała
Dziesięcinę, do 14 grz.,
rze górne. Targowisko to z przewozem nadane 14 łan. km. i karezmę.
zostało klasztorowi w Czerwińsku r. 1161 przez dawano prepozyturze wiśliekiej.

Henryka ks. sandomierskiego, przy poświęceniu
kościoła w Łęczycy. Ks, Grzymisława,. wdowa
po Leszku r. 1229 na wiecu nad Pilieą, potwierdza to nadanie targowiska w K. („forum in Cochowo cum thabernis et transitu*) z przewozem

folwarki i 6 zagr.

Były też 2

Dziesięcinę z nich do 6 grz.,

dawano plebanowi. R. 1579 wś król. ma 18 0s.,
9 łan., 4 zagr., 4 kom., 3 ubog.
Kocior, w dok. Koczor, chutor, pow. włodzimierski, gm. Werba, 6 dm., 18 mk. Urocz. Ko-

na Wiśle, z dodaniem kilku osadników i świeżo czor nadane zostało mstu Włodzimierzowi przez
utworzonej woli (Kod. mał., I, 18). Obszar przy- Zygmunta I, r. 15382.
Kociszew, w dok. Chocessovie, r. 1552 Choległy do targowiska przeszedł widocznie na własność rodu Ciołków, którzy założyli tu kaplicę, cziesow, wś, pow. piotrkowski. Wspomniana
a przy niej utworzyli parafię.

Długosz opowia- w rozgraniczeniu kasztelanii wolborskiej od roz-

da, iż Stanisław Ciołek z Ostrołęki, wojew. war- pierskiej z r. 1255 (Ulanow. Dok, kujaw., 188,
szawski, ojciec biskupa poznańskiego, nadał I4). W r. 1552 wś ta leży w par. Łobodzice.
klasztorowi czerwińskiemu K. i Kobylnicę wraz Barbara Trzepieńska płaci od 13 o0s., 5 łan.,
prawem patronatu, wskutek czego opat utworzył karczmy i młyna.

tu filię klasztoru, przysyłając do zarządu kościołem po kilku braci. Uposażenie tej filii stanowiły wsi: K. i Kobylnica. Za Długosza stał
w K. kościół par. drewniany p. w. Wniebowstąpienia N. P. Maryi, były łany kmiece, 5 karczem
(3 opata a 2 prepozyta w Kochowie). Dwór
i fol. należały do opata, a 2 zagr. do prepozyta.

Kociubijów, wś, pow. kamieniecki, 20 w.

od Kamieńca Podolskiego, ma 1782 mk. W roku
1566 Lachowiecki płaci tu od 5 pługów a Bąk
od 2 pługów. R. 1578 siedzą tu: Swierszezowski i Bąk. W r. 1661 zniszezona. Później należy do Mierzejewskich i Lipińskich. R. 1820
Ludwik Hołyński ma tu 429 dusz. Dziś mają

W Kobylnicy miał prepozyt 2 karezmy i 8 zagr., tu części: Hołyńscy, Chiliński, Hasdorf, Atana-

młyn należał do opata (L. B., III, 177, 178).
Tymczasem wedle dok. z r. 1354, którym król
Kazimierz przenosi K. i Kobylnicę na prawo niemieckie, wsi te były już wtedy własnością klasztoru. Wedle reg. pob, w r. 1569 płaci w K.
Maciejowski od 4 łan. Długosz dodaje, iż król

siewicz. Do włościan należy 1004 dz., do cerkwi 55 dz.
Kociubryn, ob. Demidówka,
Kock, w dokum. z r. 1203 Kucsko, r. 1414

Cothssko, mstko, pow. łukowski. W dok. z połowy XIII w. wyliczającym włości bisk, płocKazimierz wydał przywilej na założenie miasta kich, podano: „Item in pogost circa lublyn Kuena obszarze K. Dopiero w XVI w. powstanie sko cum eeclesia, et foro, et taberna, et cum villis, et pertinenciis*. Bolesław Wstydliwy nadamiasto na obszarze przyległych Maciejowie.
Kochowo, fol. dóbr Kowszewo, pow. gro- je r. 1258 wsi „Coesk* i przyległym włościom
bisk. płockiego, wolność od danin, ciężarów, podzieński.
Kociaki, fol. dóbr Werdomicze, pow. wołko- mocy przy budowie zamków w Lublinie i Łukowie, tudzież uwalnia od juryzdykcyi kasztelana
wyski.
Kocierzew, wś, pow. łowicki. Pierwotnie łukowskiego (Kod. mał., I, 63). W r. 1416 Wławieś stołowa arcyb, gnieźn. R. 1345 arcyb. dysław król, na prośbę Jakuba bisk. płockiego,
Jarosław ze Skotnik, nadał wsi (wraz z Różyca- przenosi wś „Cothssko* na prawo. magdeburskie
mi), prawo niemieckie i oddając wójtowstwo, i zamienia ją na miasto, nadając wójtowi sądonałożył na wójtów obowiązek płacenia plebano- wnictwo wyższe i niższe, a miastu dwa jarmarki

wi za dziesięcinę po 6 gr. z łanu. Istniała już rocznie i targi tygodniowe (Kod. maz., 160
więe wtedy parafia, W XVII w. nadany został 13837). W r. 1581 miasto „Coczko* płaci szosu
kościół ten z dochodami wikaryuszom kolegiaty w połowie 3 grz. i jako szóstą część 1 grzyw.

łowiekiej. W r. 1579 areyb. płaci tu od 25 łan. R. 1552 daje 6 grz. czyli fi. 9 gr. 18. W reg.
km., 4 kom., 2 rzem , 1 rzeźnika, 3 łan, wójt., pob. zr. 1580 podano „Koeko zgorzało*. W dru-

giej połowie XVIII w. dobra koekie należały do
1'/, łan. plebana.
Kocin, r. 1581 Kocznia, wś, pow. częstochow- ks. Jabłonowskiej, wojewodziny bracławskiej.
ski. R. 1581 należy do grodu w Krzepicach, ma Według J. Bartoszewicza (Dzieła X, 322—38),
księżna w K, wystawiła okazały pałac i wiele
16 łan. km., 2 zagr., 2 rzem.
Kocina, r. 1489 Cocyna, wś, pow. pińczow- murowanych budowli. Przy pałacu urządzono
ski. Wieś królewska, na której r. 1489, król ogród, do którego najrzadsze sprowadzono rośliKazimierz zabezpiecza 100 grz. na rzecz Mikoła- ny. Pałae w K. był podobno okazalszy od rezyUporządkoja Synowca z Sędowic, burgr. grodu krakow. deneyi księżnej w Siemiatyczach.
i ststy tęczyńskiego, tudzież Tomasza Buszkow- wała ona miasto; rynek zaczał się wtedy zabu-

Koe

Koć
dowywać domami murowanymi.

Rozebrała sta- Miały 26 dworzyszez.
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Dochód z nich zł. 14

ry kościół 1 postawiła r. 1779 nowy ozdobny. gr. 18.

Fundowała też szpital, do którego sprowadziła

Koczubijówka, wś nad Umańka, pow. hu-

Siostry miłosierdzia i dla nich wzniosła kościo- mański, gm. i st. poczt. Humań (10 w.), z chu-

łek z konwentem.

Dobroczynną tę fundacyę torem iferma 330 dm., 2075 mk., cerkiew, szkół-

zatwierdził sejm wielki w r. 1790 (Vol. leg., ka cerk.
t. IX, 197).
Koczuryno-Bryle, wś, pow. mohylewski,

Koćki, wś, pow. słonimski, gm. Dworzec,
313 dz.
Koćmiery Stare i Wypychy, okolice szlach,
pow. bielski gub. grodz., gm. Rajsk, 69 dz.
Gniazdo Koćmierowskich.
Kocory, wś, pow. włodzimierski, gm. Bereż-

(6 w.), 70 w. od mta pow., 57 dm,, 442 mk.

ce, 52 w. od Włodzimierza, 73 dm., 526 mk.

W r. 1577 sioło zamku zwiahelskiego, ks. Kon-

gm. Wiejna (18 w.).
Koczyce-Maryanowo, wś, pow. mozyrski,
gm. Skorodno, 56 dm., 336 mk., cerkiew.

Koczyczyn,

wś,

pow. nowogradwołyński,

gm. Emilczyn, par. prawosł. Hłumeza Wielka

Kocudza, w dok. Choczudza, wś, pow. biłgo- stantego Ostrogskiego, płaci od 3 dym. na półrajski. Wielka wieś, ma 354 domów, ob. Góraj, dworz., 2 na półóćwierciach.
Koczały, Kaczały, wś, pow. bielski gubernii
Kodaki, wś nad rzką Burczak, pow. wasylgrodzieńskiej, gm. Łosinka, 20 w. od Bielska, kowski, gm. Ksawerówka, st. poczt. i tel. Wa188 dz.
sylków (15 w.), 544 dm., 1888 mk., cerkiew,
Koczaniszki 1.) zaśc., pow, poniewieski, gm. szkółka cerk., 20 wiatraków, Należy do BiałoKrakinów (6 w.). 2.) K, Koczeniszki, Kacza- cerkiewszczyzny.
niszki, fol. i zaśc., pow. wiłkomierski, gm. SiesiKodałowo, os., pow. newelski, gm. Seruty,
ki (6 w.). Fol. z zaśe. Bubliszki i Kozakiszki, cerkiew, kaplica, szkoła.
własność Pleszków, 180 dz.
Kodelnica, Kadylnica, dobra, pow. kobryńKoczanów, fol., pow. lidzki, gm. Lida; w r. ski, gm. Wiercholesie, 6 w. od Kobrynia, wła1865 Butkiewiczów.
sność Holebowiczów (poprzednio Bogusławskich),
Koczargi, wś, pow. warszawski. Dawna 240 dz.
własność klasztoru czerwińskiego. Stanowiła
Kodeń, mstko, pow. bialski. Ob. Kraszewwraz z przyległym Wojcieszynem pierwotne ski Kaj.: „Tradycye kodeńskie* (z lat 1790 —
uposażenie kaplicy św. Jerzego w Warszawie, 1792), Kraków, 1893 r. P. Podlasiak: „Kodeń
przy której następnie powstał klasztor kanoni- Sapiehów
*, Kraków, 1898 r.
ków regularnych. W r. 1580 Jan Lewieki preKodnia, mstko, pow. żytomierski, gm. Kopozyt od św. Jerzego płaci tu od 7 łan.
dnia, st, poczt. Reja (10 w.), 20 w. od ŻytomieKoczergi 1.) wś, pow. kowieński, gm. Bobty rza, 319 dm., 2419 mk., cerkiew murowana z r.
(7 w.). Mają tu Mironowiczowie 40 dz. 2) K., 1841, wzniesiona przez dziedzica Michała Kowś, pow. nowoaleksandrowski, gm. Krasnagórka rzeniowskiego, zarząd gminny, szkoła odr. 1860,
(8 w.). 8.) K, fol., tamże, gm. Słobódka (14 w.). 14 jarmarków rocznie. W r. 1545 Wasila Tysz-

4.) K., wś, pow. wileński, gm, Malaty (9 w.); kiewicza, następnie ks. Sapiehów.
Kodra, wś nad rzką t. n., pow. kijowski, gm.
[nturki. 5.) K., wś, pow. witebski, gm. Sielu- Makarów, par. praw. Zabujanie (8 w.), st. poczt.
ty, 9 dm., 52 mk., eegielnia.
Chwasowa (29 w.), 75 w. od Kijowa, 12 dm.,
Koczerginie, dwór, pow. nowoaleksandrow- 145 mk., szkółka, smolarnia, młyn, tartak, 149
ski, gm. Ponedel (4 w.).
dz. Własność większa należała do Makarowa,
Koczerów, Koczorów, wś, pow. radomyski, w r. 1875 z Zabujaniem nabyta przez Jeremiemiała 40 dusz rewiz., należała do dóbr skarbow.

gm. Kiezkiry, 18 w. od Radomyśla, z kol. Ko- jewa.
czerowską 247 dm., 1688 mk., cerkiew, szkółka,
Kodrąb, r. 1520 Codramb, wś, pow. noworast. poczt., z Carówką 1730 dz. włośc., 2031 dz. domski. Kościół parafial. p. w. św. Małgorzaty

dwor. (1031 lasu) należącej do Karpeńków, 517
(300 lasu) do Skorodyńskich, 378 do Ławrentiewych i 394 do Mizernickich i kilku innych. W r.
1783 było w K, 105 dm, i 603 mk. W r, 1628
Marcin Butowicz wnosi z 3 dym., 4 ogr.
Koczery, os., pow. bielski gub. grodzieńsk,,
w dawnej ziemi drohickiej, gm. Narojki, 114 dz.
Koczerzyńce, wś skarb. nad stawem, pow.
humański, gm. i st. poczt. Humań (12 w.), 406
dm., 2394 mk., cerkiew, szkółka cerk.
Koczów, wś, pow. chełmski. .W r. 1565 wś
w ststwie chełmskiem wraz z Rozdziałowem,
Strupinem i Krzywicami tworzyła jedną całość,

i Jadwigi, wspomniany w dok. z połowy XV w.
Nowy murowany wzniesiony r. 1581.

Dziedzi-

cami wsi byli Kodrębscy h. Róża. W r. 1532
płaci tu Mikołaj Kodrębski od 21 os. na 10!/,
łan , 3 karczem z rolą, 2 młynów dorocznych.

Kodyszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Czadosy (9 w.). 2.) K., dwór, pow. poniewieski, gm. Czypiany (10 w.).
Kodzie, dwór, pow. poniewieski, gm. Poniewież (16 w.).

Kodzieje, folw. dóbr Wilanowo, pow. gro-

dzieński,
Koeppen, ob. Kiełpin,
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Kohilno, wś, pow. włodzimierski, gm. Wer- Do dworu należy rola, ludzie, trzy stawy spustba,

8 w. na wschód od Włodzimierza, 87 dm., ne i młyn o 2 kołach.

Nadane przez Zygm.

468 mk, cerkiew. Niegdyś sioło zamku wło- Augusta, Bazyliuszowi Jankowiezowi Drewińdzimierskiego. W r. 1545 do opatrywania horó- skiemu (Derewińskiemu), sekretarzowi i pisarzodni zamku łuckiego z K. zobowiązani byli: Tom- wi w. ks. lit., który r. 1577 wnosi od 1 dym.,,
kowa Kojleńska i Tomko Saczkiewicz, W roku 3 ogr. po 2 gr., 1 koła młyń. 24 gr. Należy dalej do syna jego Wawrzeńca. Obecnie hr. Po1570 wnosi ztąd pobór Chwiedor Kohiliński.
Kojaliszki 1.) dwór, pow. poniewieski, gm. tockich. Część posiada Wineenty Zieliński,

2.) K., wś, tamże, gm. Gulbi- spadkobierca Jana Niewęgłowskiego i Franciszka Kamińskiego.
Kokoryca, wś, pow. kobryński, gm. Bezpow. grodzieński, ob.
dzież.
Kokoszki 1.) wś, pow. kaliski. W dok. z r.
Kojława, wś, dobra i os. młyn., pow. kowieński, gm. Wilkija (15 w.). Dobra należały 1357 śród włości areyb. gnieźn. (K. W., n. 1354).
2.) K., wś, pow. łomżyński, ob. Kotowo.
do Olgi Bałturynowej, 376 dz.
Kokoszyce (ob. t. IV, 255 Kokoszczyn), wś,
Kojłówka, wś nad Unawa, pow. skwirski,
gm., st. poczt. i dr. żel. Popielnia (7 w.), 35 w. pow. słonimski, gm. Czemery, 14 w. od Słoni ma,
od S$kwiry, 356 dm, 1548 mk., cerkiew, szkół- z os. Budzicze 732 dz. Pod wsią, w uroczysku
ka cerk., 2 młyny, 5 wiatraków. Należy do kurhan, mający do 70 kroków obwodu.

Birże (14 w.).

ny (7 w.).
Kojeniewicze, wś,
Kajeniowce,

W XVIII w. własność ks. Lubo-

Kokotowo 1.) urocz. w dobrach Górki Solni-

W r. 1268 Bolesław ks. polski dwie wsi swe na
prawie niemieckiem: Rembieliee i K. daje Piotrowi, synowi Cesanty, w zamian za jego wieś
Chotynin. Przemysław II r. 1282 poddaje K.
i inne wsi poblizkie juryzdykcyi wójta kaliskiego. Wieś ta przeszła następnie na własność
arcyb. gnieźn. i pomimo wszczynanych procesów

gm. Ratajczyce, 32 dz. 2.) K., dobra, powiat
prużański, gm. Suchopol, własność Okuniewych,

dóbr Browki.
mirskich.

ki, pow. białostocki. 2.) K., folw., pow. mśceiKojły, wś, pow. bielski gub. grodz., gmina sławski, od r. 1878 Mężybskich, 252 dz. i CzerKleniki, 17 w. od Bielska, 761 dz. Na płn. od nopiatowych 168 dz.
Kokowiecie, dwór, pow. poniewieski, gmina
wsi mogiła.
Kojmiałka Bernatańska i K. /zomajnska, Birże (21 w.).
Kokowszczyzna, wś, pow. nowoaleksandwie wsi, pow. kowieński, gm. Krasne (3 w.).
Kojrany, chutor w dobrach Romejki, pow. drowski, gm. Słobódka (10 w.).
Koksze, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
białostocki.
i
Kojryszki, fol., pow. święciański, gm. Dau- Rakiszki (26 w.).
Kolada, urocz. w dobrach Chomsk, pow. kogieliszki, r. 1865 należał do Znosków.
Kokanin, wś, pow. kaliski. Włość książęca bryński.
Kolady 1.) wś, pow. brzeski gub. grodz.,
pierwotnie, wspomniana w dok. z r. 1213i 1260.
1096 dz.
Kolądycze, wś nad Jasiołda, pow. prażański,
gm. Rudniki, 11 w. od Prużany, 42 dm., 522

mk.. 1026 dz.
Kolądzie, Koladi, chutor,

pow. kowelski,

przy nich się utrzymywała (K. W., n. 81, 389, gm. Chocieszów, 8 dm., 36 mk.
Kolakieńce, wś, pow. wileński, gm. i dobra ©
436, 511, 1252, 1354). R 1346 sąd ziemski
przysądził K. arcyb. gnieźn. Jarosławowi ze Sko- Giełwany (2 w.); miała 35 dusz rewiz.
Kolankowo, w dok. Colenkow, wś, powiat
tnik. Kościół par. p. w. św. Maryi Magdaleny
istniał już r. 1390. W końcu XVI w. arcyb. lipnowski. W dok. z r. 1244 wymieniona śród
Karnkowski nadał K. jezuitom kaliskim. Wr. posiadłości klasztoru (szpitala) św. Gotarda pod
1774 wś po kasacyi jezuitów przeszła w posia- Włocławkiem (Ulanow. Dok, kujaw., 180).
Kolankowszczyzna, wś, pow. dzisieński,
danie Stan. Kwiatkowskiego, chorążego. Obecny
gm. Bohiń (4 w.); miała 43 dusz rewiz.
kościół wznieśli jezuici r. 1758.
Kolano 1.) zaśc., pow. słonimski, gm. i doKokiszki, wś, pow. poniewieski, gm. Czybra Dobromyśl. 2.) IK., wś, pow. sieński, gm.
piany (17 w.).
Kokojsk, wś, pow. czerykowski, gm, Brat- Zameczek, 3 dm., 24 mk.
Kołanów, u Dług. Coyanow, wś, pow. bokowicze, 41 dm., 288 mk. Przed r, 1865 Wasi-

cheński. Dawna własność klasztoru tynieckielewskich.
Kokorow Stary i Nowy, dwie wsi nad lkwą, go. Dziesięcinę dawano kościołowi w Łapczypow. krzemieniecki, gm. Bereżce, st poeztowa cach. W r. 1581 Kolanów daje od 9 półłan,,
Krzemieniec (15 w.), st. dr, żel. Rudnia Pocza- 5 zagr., 7 komor., 2 rzem., 1 łan. sołt.
Kolanowice, w dok. Calini i Calinovich, wś,
jowska (16 w.), mają razem 160 dm., 778 mk.
We wsi K. Nowy, cerkiew drewn. z r. 1732. pow. raciborski, W r. 1243 Mieszko ks. opolCerkiew fil. we wsi Popowce. W r. 1545 dwór ski, uwalnia włości klasztoru miechowskiego: K.
Kokorewo należy do zamku krzemienieekiego. i Mechniz od ciężarów. W r. 1248 magister

Kol

Kol
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Wilhelm z Nissy, kanonik wrocławski nadaje kowyski, gm. Pieski, 21 w. od Wołkowyska.
klasztorowi w tejże wsi 6 łan. dziedzicznych. Wś ma 659 dz.; dobra Szyrajewych, z fol. BoNastępnie znowu Wilhelm bisk, lubuski 6 łanów rowszczyzna i urocz. Dubrowa, 808 dz.
nabytych w tej wsi drogą zamiany odstępuje
Koleliszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
klasztorowi (Kod. mał., II, str. XXXIX
i XLII). gm. Tauroginie (2 w.).
W r. 1278 Zbrosław, kanon. krakow. i wrocławKoleńce, wś nad Teterewem, pow. radomyski nadaje klasztorowi miechowskiemu, posiada- ski, gm. i st. poczt. Iwanków (10 w.), 70 w. od
Jącemu w tej wsi znaczne działy, różne swobody Radomyśla, 173 dm., 774 mk., cerkiew, młyn,
i uwolnienia od ciężarów (Kod. mał,, II, 141).
wiatrak, 1710 dz. włośe, Gleba piasezysta. NaKolbacz, r. 1236 Colbas, os. w Pomezanii leżała niegdyś do włości unińskiej, dóbr metropod Nowym Targiem (Neumark). Władysław polii kijowskiej. W r. 1581 metropolita kijow.
ks. polski r. 1233 w Drzeniu, nadaje kościołowi wnosi z 3 osiadł. W nowszych czasach ks. Golii klasztorowi (cystersów) w Kolbaczu (Colbacen- cyna, Olizarów i Ksaw. Branickiego, następnie
si) wsi Trebeni Dobropol. R. 1236 Henryk ks. skarbowa,
Krakowa potwierdza nadanie wsi: Zambrzyck (?)

Kolenkiszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,

i Laskow (Gross Latzkow) klasztorowi. Włady- gm. Opsa (10 w.).

sław ks. polski nadaje klasztorowi wieś Warzin

Kolenkowicze, mstko nad rzką Kownią,

(Pomorze). Bolesław ks. Wielkopolski, potwier- pow. rzeczycki, gm. Autucewicze, 34 dm., 228
dza r. 12581 1259 poprzednie nadania (K. W., mk., cerkiew, dom. modl. żydow., młyn konny.
n. 143, 154, 186, 195, 201, 371, 377).
Cerkiew filialna we wsi Hulewicze,
Kolbajowice, ob. Kołbajowice.
Kolesianka, dobra, pow. czauski, Radkiewi-

Kolbark, r. 1356 Słow, r. 1385 Kolbark, wś ezów 426 dz, (259 lasu).
. Kolesiec, wś uad stawem z rozlewu rzki

nad rz. Pokrzywnica, pow, olkuski. W r. 1356
klasztor zwierzyniecki nadaje Albertowi z Morawicy wieś Słów, dla osadzenia na prawie
sredzkim. W r. 1385 klasztor potwierdza ten
przywilej dla Krzesława, dziedzica Wywli, który od Mirosława Rybki nabył sołtystwo „in hereditate nostra dieta Slow alias Colbark vocata*
za 160 grz. (Kod. mał., III, 106, 361).
Kolbuszowa, miasto. W r. 1536 wieś z kościołem paraf., tworząca jedną całość z przyległą wsią: „Virinia*. Należały do dóbr Rzemień,

Zerdzi, pow. starokonstantynowski, gm. Awratyn, st. poczt. Teofipol (8 w.), 70 w. od mta
pow.,

119 dm.,

809 mk., cerkiew drewn. z r.

1789 (na miejsce dawnej z r. 1468), uposażona
53 dz., z nadania ks. Michała Wiszniowieckiego,

szkoła od r. 1861. Podług podania było to niegdyś miasto, p. n. Kolesna, spustoszone przez
Tatarów r. 1240. W r. 15838 ks. Piotra Zba-

raskiego, w r. 1631 drogą spadku ks. Konstant.
Wiszniowieckiego, ststy krzemienieckiego. W r.

Stan. Tarnowskiego. Miały 62 kmieci, 11 zagr., 1775 K. należy do Kordysza i Jaroszyńskiego,
2 karezmy (po 2 grz. każda), młyn, staw wielki, r. 1820 do Brygidy Krasowskiej, obecnie jest 4
drugi mały. Czynsze wogóle dawały 53 grz., współwłaścicieli.

200 korey owsa. Z pasiek w lasach wspólnych

dla dóbr Rzemień dochód wynosił 12 grzyw.
W r. 1581 podano w reg. pob. parafię „Wyrymia*. K. z Wyrymią, włość Stan. Tarnowskiego
płacą od 66 osadn., 24 łan,, 20 zagr., 12 kom.,
10 ubog., 12 rzem., 2 łan. sołt. Kiedy K. otrzymała prawo miejskie, niewiadomo.

Kolesiszcze, wś i fol., pow. horecki, gmina

Niezyporowicze (11 w.). Fol., własność Żukowskich, 101 dz.

Kolesiszcze, wś, pow. kaniowski, gm. Trechtymirów, par. praw. Bukryn Mały, st. pocztowa

Kaniów (21 w.), 153 dm., 785 mk.

W r. 1791

nabytą została od ks. Stan. Poniatowskiego,

Kolczuny, wś, pow. oszmiański, gm. Grau- przez Jaczewskiego.
żyszki (6 w.); miała 38 dusz rewiz., należała do
Koleśna, słoboda, pow. rówieński, gm. Kudóbr Bołtup.

Kolezyn, r. 1251 Cołcino, wś pod miastem
Landsberg nad Wartą, w Brandenburgii. Własność Templaryuszów. Bogufał bisk. pozn., za-

styń, 4 dm., 21 mk.

Koleśne, wś, pow. wołkowyski, gm. Tarnopol, 74 dz.

Koleśniki 1.) wś, pow. białostocki, gmina

wiera z niemi układ r. 1251 w Poznaniu co do Przytulanka, 194 dz. 2.) K.. wś, pow. grodzieńpodziału dziesięcin z K. i innych wsi (K. W., ski, gm. Brzostowica Mała, 234 dz. 3.) K.

n. 294).
(ob. t. IV, 262, 8), wś, pow. słunimski, gmina
Kolechowice, w dok. Colechowicze, wś, pow. Luszniewo, 468 dz. 4.) K., wś nieistniejąca
włodawski. Według dok. z r. 13380 połowa wsi pod tą nazwą, nad rz. Łosośną, w powiecie so-

należy do dóbr Dzierzka, kanon. krak. i brata kólskim, w sąsiedztwie Kuźnicy.

Należała do

jego Hostasiusza (Kod. mał., II, 275). W r. 1531 wójtowstwa namejksowskiego (Niemejsze), we
K. z Wolą płacą od 5 łan., wójt od 2 łan. i mły- włości Łabno, w ekonomii grodzieńskiej. Podług
na. Należą do par. Ostrów. Pop tutejszy płacił reg. pomiarowego z r. 1558 miała 4 włóki grungr. 15.

tu „podłego*.

Poddani mieli 8 wołów i 4 konie.

Koledycze, Koledzicze, wś i dobra, pow. woł- 5.) K., wś i dobra, pow. mścisławski, gm. Oślan-
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ka, 17 dm., 114 mk., cerkiew.

Dobra, Uwaro- 10 sendów).

Od 14 bań gorzałcz. po 24 gr.,

wych, 1687 dz. (1342 lasu). 6.) K., wś, pow. od 20 piekarzy po 15 gr., od 2 kowali, 15 szewców, 4 stolarzy, 2 krawców, 4 kuśnierzy, 2
dryzieński, par. Zabiały.
Koleśniki, wś nad Horyniem, pow. ostrogski, garnearzy, 2 bednarzów, 10 rzeźników, 10 przegm. Buhryn, par. praw. Wilhor, 25 w. od Ostro- kupniów (po 30 gr.), 15 komorn. (po 6 gr.).
ga, 58 dm., 380 mk., cerkiew drewn. W r. 1545 Ogółem fl. 287 gr. 21.
Kolonia 1.) folw. i chutor, pow. białostocki,
Wilhorskich. W r. 1570 należy do p. Klementowej. W r. 1577 Adam Klimontowiez wnosi od gm. Dojlidy. Fol. należy do Kryńskich, ma 97
13 dym. po 10 gr., 4 ogr. po 6 gr., 4 ogr. po 2 dz.; chutor do dóbr Zacisze. 2.) K., dobra, pogr. W r. 1579 kn. Bohusz Koreeki zapisuje K. wiat kobryński, gm. Iłosk, 21 w. od Kobrynia,
z innemi dobrami, nabytemi od Nastazyi Bohda- w części Wołkowych 535 dz., Kamińskich 76
nówny Dżezusianki, Semionowi Chrebtowiezowi dz. 3.) K., wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Bohuryńskiemu. W r. 1583 wnosi pobór Adam Widze (6 w.). 4.) K., fol., pow. orszański, ZamBohowityn Koziradzki. W r. 1625 Maruszy Bo- brzyekich 103 dz. 5.) K., folw. dóbr Rudnia,
howitynówny z Kozirad, Adamowej Czołhań- tamże. 6.) K. al. Osinówka, fol., pow. rohaczewski, od r. 1868 Lewkowiczów, 616 dz. (297 laskiej.
>.
Koleso, słoboda, pow. łucki, gm. Silno, 14 su), kaszarnia, wiatrak.
Kolonia, wś, pow. rówieński, gm. Stepań,
dm., 115 mk.

Kolesy, wś, pow. sieński, gm. Pustyń, 7 dm., 75 w. od Równego, 84 dm., 498 mk.
Kolosy, w dok. Colossyn i Cholossyn, wś, pow.
56 mk.
Kolhajówka, wś, pow. klimowieki, gm. Ko- pińczowski, W r. 1370 Kazimierz król polski,
wieś tę własność Krzesława
z Chodowa przenościukowicze, 18 dm., 76 mk,
Kolibatyszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. si na prawo niemieckie (Kod. mał., I, 369). Wr.
1579 we wsi Koloszy, płaci Piotr Królewski od
Wieprze (2 w.).
Kolicze, wś, pow. poniewieski, gm. Pokro- 13 osad., 61/4 łan., 3 zagr., 6 ubog.
Koluchy, wś, pow. kobryński, gm. Błoty, 9
je (5 w.).
Kolingi, wś, pow. poniewieski, gm. Pokro- w. od Kobrynia, ze wsią Orły 565 dz.
Koludy, wś, pow. rohaczewski, gm. Polesie
je (11 w.).
Koliniec, os., pow. dźwiński, gm. Kapina (9 w.), 166 dm., 948 mk.
Kolupie, wś, pow. kowieński, gm. Kiejda(7 w.), kaplica, gorzelnia, 2 młyny.
Koliszanka, kol., pow, łucki, gm. Poddubce, ny (3 w.).

16 dm., 69 mk.

Koluszki, wś, pow. brzeziński.

Jako punkt

Koliszcze, zaśc., pow. wilejski, należał do zbiegu trzech linii dróg żelaznych (warsz.-wied.,

dóbr skarb. Hryniewicze.
Koliszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Owanta (6 w.).
Koliszowy, u Dług. Colischowa al. Damba,
wś, pow. konecki. W połowie XV wieku leży
w par. Szydłowiec. W reg. pob. z r. 1577 0sobno podana wieś „Kolyschowi* a oddzielnie
„Demba*. Należą do par. Bedlno.

iwangrodzko-dąbrowska i łódzka), wieś ta przybrała charakter ludnej osady.

W niedalekiej

przyszłości stanąć ma w K. wielki dworzec centralny dla zbiegających się tu linii.

Buduje się

obeenie kościół katolicki, W r. 1576 siedzi tu
zagonowa szlachta Koluszkowscy i inni na dro-

bnych działkach. Sukeesorowie Lasoekiego mają 1 łan. kmiecy, młyn i 6 osad. Jest też i druKolitańce, wś, pow. lidzki, gm. Aleksandrow- gi młyn.
ska; miała 28 dusz rewiz., należała do dóbr RaKoluszki 1.) urocz. przy wsi Bobrowo, pow.
kliszki.
białostocki, gm. Zabłudów, 13 w. od Białego-

Kolki, dwór, pow. kowieński, gm. Betygo- stoku. 2.) K., chutor, tamże, należy do dóbr
ła (14 w.).
Górki Solniki.
Kolniea, wś, pow. kolski, Wedle dok. zr.
Kołuzyce, dobra, pow. ihumeński, własność
1232 nadana wraz z Dobrowem cystersom w By- Rozalii Wańkowiczowej, 2922 dz.
szewie, a potem w Sulejowie. Ob. Dobrowo i SuKoł, folw., pow. kobryński, gm. Osowce, 75
lejów (t. XI).
w. od Kobrynia, Mańkowskich 229 dz.
Kolnica (ob. t. III, 703 Kalnica), dwa mająKołacin, w dok. Colacino, wś, pow. brzezińtki, pow. rossieński, gm. Kroże (3 w.).
Kolniszki, wś, pow. święciański, gm. i do- ski. W r. 1281 Bolesław ks. mazow. rozstrzyga
bra skarb. Daugieliszski (9 w.); miała 7 dusz spór między Piotrem i Degnem (milites), a bisk.
włocławskim, o granicę między K. a Niesułkorewiz.
Kolno, miasto w gub. łomżyńskiej. W roku wem (Ulanow, Dok. kuj., 109, 43).
1578 płaciło szosu fi. 12.

Czopowego od piwa

Kołacinek, r. 1427 Colaczino, wś, pow. brze-

rocznie od warów 131 (każdy po 9 naczyń albo ziński. Stanisław „reetor ecelesie paroch.*, w
sędów), po gr. 15 co czyniło 65 A. 15 gr. Od. dok. z r. 1427 (Kod. dypl. pol., II, 440).
243 warów po 16 gr. 12 den. (rachując na war. Kołacze 1.) Kałacze, os, przy wsi Bajki, pow.

*
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2.)K, wś, pow. dzisieński, gmina ła i parafii w K. Wielkiej. Fundatorami są dwaj
dziedzice K. i dziedzie Suszczyna.

Jazno; miała 13 dusz rewiz.

Kościół ma

Kołaczewo, powiat wilejski, Ob. Kołacze być p. w. św. Jana apost., Michała archan. i św.
Doroty. W skład parafii wejdą: K. Wielka
(t. IV).
i Mała, Suszyno, Rudno Wielkie i Małe i DoKołaczkowce, ob. Kułaczkowce.

Kołaczkowo, wś, pow. ciechanowski. Daw- brzyniec. Uposażenie proboszcza stanowić będą: łan roli, łąka, dwie karczmy, liczne jazy na

na wieś książęca w dok. z r. 1484. W r. 1567
ma 32 łan., 11 ogr., 3 kowali, 1 krawca i rzeźnika. Wójtowstwo w dwu częściach ma 2 wł.,
4 ogr. Załuski 1 wł. (Paw. Maz., 330).
Kołaczyce, mstko, pow. jasielski. Piotr z K.
w dokum. z r. 1358.

Wr. 1536 miasto K.,

Świdrze, daniny miodne, snopowe i pieniężne
(Kod. maz., 167—169). R. 1577 daje szosu
grz. 1, od przekup. i szynkarza gr. 24, młyn

o 3 koł., czopowe fi, 7 gr. 22.

|

Kołbiszcze, wś, pow. dryzieński, parafia

własność opata tynieckiego, płaci od 64 miesz- Rosiea.
Kołbowicze, wś, pow. słonimski, gm. Szy34 kor. owsa dla opata, królewskiego czynszu dłowicze, 28 w. od Słonima.

czan i przedmieszczan czynszu 2 grz. 24gr.,
3 grz. 16 gr.

Wójt miał folwark, łaźnię, jatki

Kołbówka, wś nad Stołbunką, pow. roha=

rzeźnicze, szewckie i piekarskie, z których do- czewski, gm. Stołbuny (5 w.), 98 dm. 572 mk.
Kołbowo, wś, pow. bychowski, gm. Czyhychód grz. 4 gr. 36. Młyn mielący zboże i słód.
W r. 1581 szosu płacono od 9 łan, fl. 9, od kom. rynka, 66 dm., 302 mk.
Kołbowszczyzna, wś, pow. dryzieński, na10, od 1 kijaka, 2 bań gorzałez., 4 rzem., 1'/ą
łan. wójt., młyn o 2 kołach.

Suma fl. 17 gr. 1. leżała do dóbr Sarya.

Ob. Fran. Piekosiński: „Akta sądu w Gródku
Goleskim 1405—1546* (Star. pomn. prawa polskiego, t. IX). Por. Gołesz. Istniał tu sąd leń-

Kołecki Krywotyn, wś, pow. owrucki, gm.

Łuhiny, 46 w. od Owrueza, 40 dm., 265 mk.

Kołcze, fol. dóbr Woszokiany, pow. wiłko-

ski (sołtysi) dla włości klasztoru tynieckiego mierski,
Kołdrąb, r. 1326 Coldramb, wś, pow. wą»
a zarazem sąd najwyższy (apelacyjny) prawa
growiecki. Na prośba dziedzica wsi i kolatora
niemieckiego.
Kołaki, folw., pow. sieński, gmina Obezu- Benjamina, Jarosław arcyb. gnieźn. zatwierdza
r, 1326 na plebana tamecznego kościoła, niejaha (8 w.).

kiego Jakóba kapłana (K. W., n. 1073). Kościół
jest p. w. św. Jana Chrz. i św. Idziego. Istniał

Kołaliszki, zaśc., pow. święciański, gmina
Komaje (8 w.).
Kołańce, wś, pow. trocki, gm. Olkieniki;
miała 54 dusz rewiz.
Kołatowino, wś, pow. dryzieński, par. Za-

już zapewne w XIII w. Łany kmiece
i wszystkie role wsi dawały dziesięcinę plebanowi. Do

biały.

kach.

par. wcielono r. 1677 kościół parafialny w Skór-

Kołduny, wś, pow. poniewieski, gm. PodbirKołatycze, wś i dobra nad rz. Ptycz, powiat
bobrujski, gm., par. kat.i st. poczt. Hłusk (3 w.), że (6 w.).
Kołdyczewo, fol., pow. nowogrodzki, wła47 w. od Bobrujska. Wś ma 11 osad. Dobra
długi czas własność Obuchowiczów, składały się sność Szalewiezów, 900 dz.
Kołhanówka, al. Kowhanówka, wś nad Zdwiz wielu folwarków i wsi, obeenie uszczuplone
mają do 50 włók, przeszły w ręce Szeńca i Ku- żem, pow. radomyski, gm. Brusiłów, st. poczt.
dzina. Niegdyś istniała tu piękna biblioteka, Stawiszcze (8 w.), 30 w. od Radomyśla, 21 dm.,

archiwum rodzinne. W pobliżu fol. Kołatycze, 339 mk., 432 dz. Własność większa, 241 dz.,
zajęta na skarb, nadaną została Miehałowi Kornależy do Komoszezańskich.
Kołątaje, wś i dobra, pow. wołkowyski, gm. diumowowi.
Biskupice (8 w.), 4 w. od Wołkowyska.

Wś ma

571 dz. włośc. i 59 cerk.; dobra, Tarasowiezów,
z folw. Zygmuntów i Jatwież 1361 dz. Par.
praw., dek. (błagoczynia) wołkowyskiego, 1862
dusz.
Kołbajowice al. Kolbajowice, wś nad rz. Lutomirz, pow. rudecki. Wieś królewska, w dok.
zr. 1357. W r. 1578 płaci ztąd wojewoda podolski (wraz z Dobrostanami i wielu innemi) od

Kołhiki wś, pow. sieński, gm. Lisiczyn, 28

dm., 125 mk.
Kołki 1.) folw., pow. prużański, gm. Bereza,
18 w. od Prużany, Aleksiejewych 304 dz. 2.)K.,
dobra, tamże, gm. Rewiatycze, Kantorowych 304
dz. 3.) K., wś, pow. słonimski, gm. Rohotna,

z os. Szemiakowo 1438 dz. 4.) K., wś nad rzką
Chwoszczewką, pow. rzeezycki, gm. Krukowi-

cze, 32 dm., 462 mk., cerkiew, szkoła.
Kołki 1.) mstko nad Styrem, pow. łueki, gm.
Kołbanie, chutor, pow. łucki, gm. Horodziee, Kołki, 48 w. od Łucka, 540 dm., 4260 mk.,
cerkiew, kościół katolieki, synagoga, 3 domy
10 dm., 77 mk.
Kołbiel, w dokum. z r. 1422 Colubiel major, modl. żyd. Gmina obejmuje 45 miejscowości,
mstko, pow. nowomiński. W r. 1422 Andrzej 1364 dm. włośce. (obsk 656 innych), 12,669 mk.
bisk. poznański wydaje akt erekcyjnydla kościo- włościan, uwłaszczonych na 23,516 dz. WŚ na4 łan., 2 zagr., 8 kom., 1/4 popa.
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Kołnele, Kałnele, fol., pow. wiłkomierski,
Było w niej 8 dworzyszez, l ogrodnik i 12 żeremi bobrowych. Da- gm. Zmujdki (11 w.).
Kołnelis, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
ni miodowej każdy gospodarz dawał 74 wiadra,
oraz 11/, kopy i 6 gr. rocznie. Następnie otrzy- gm. Oknista (8 w.).
Kołniańce, wś, pow. kowieński, gm. Alemał w niej 3 dworzyszcza ks. Konst. Ostrogski,
który dał ją w posagu za siostrzenicą swą, wy- ksandrowska Słoboda (1 w.).
Kołniany 1.) dwór, pow. kowieński, gmina
daną za Dachnę. W r. 1577 wś należy do Nie-

leżała do zamku łuckiego.

suchojeży, ks. Romana Sanguszki, który wnosi Aleksandrowska Słoboda, 23 w. od Kowna, właod 20 dym. półdworz., 3 ogr. W r. 1589 tenże sność Wiary Krulikowskiej, 269 dz. i Ponkrawnosi z mstka Kolku 22 A. 26 gr. szosu, od rzeź- szewych 120 dz. 2.) K., wś i dobra, pow. tel-

nika, z przekupniów, rybaków, kół młyn. 7 fl.
7 gr., czopowego per arendam 50 f., wogóle
80 fi. 3gr. W ostatnich czasach Antoniego Kożuchowskiego. 2.) K., wśi folw. nad Słuczą,
pow. rówieński, gm. Lubikowicze, par. praw.
Bereżki (7 w.), 134 w. od Równego.

szewski, gm. Gadonów (6113 w.). 3.) K.,
dwór, tamże, gm. Iłłoki (7 w.). 4.) K, wś, tamże, gm. Tyrkszle (8 w.).
Kołnobrydzie, wś, pow. wileński, gm. Nie-

menczyn (6 w.); miała 33 dusz rewiz., należała
Wś ma do dóbr Podkrzyż.

Kołnoć, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Wojt175 dm., 1119 mk.; fol. 4 dm., 26 mk. 3.) K.,
wś nad dwoma stawami, pow. starokonstanty- kuszki (12 w.).
Kołnocepla, zaśc., pow. nowoaleksandrownowski, gm. Kołki, st. poczt. Teofilpol (15 w.),
45 w. od mta pow., 136 dm. 797 mk., cerkiew ski, gm. Oknista (2 w.).

Kołnocie, ob. Kałnocie.
drewn. z r. 17938, nadana ziemią przez ks. JanuKołnodeksnie, zaśc., pow. nowoaleksandrowsza Sanguszkę r. 1761, szkoła ludowa od r. 1872.
W r. 1583 Seweryn Grzernik wnosi z 23 dym., ski, gm. Oknista (5 w.).
Kołnodrywa, zaśc., pow. dźwiński, Piotro28 ogr., 9 kom,, 1 koła waln. W połowie XVIII
w. wś należała do ks, Sanguszków, pod koniec wiezów 38 dz.

Kołnogiejdany, wś, pow. nowoaleksandrowtego wieku do Kamińskich, którzy do dziś ją
posiadają. (mina obejmuje 14 miejscowości, ski, gm. Oknista (4 w.).
1443 dm. włościańskich (obok 287 innych),
Kołneraciny, wś, pow. nowoaleksandzowski,
9312 mk. włościan, uwłaszczonych na 8165 dz. gm. Okvista (5 w.).
4.) K., Kulki al. Moszczańce, wś nad Teterewem,
Kołnucie, dobra, pow. rossieński, gm. Skawpow. żytomierski, gm. Krasnosiółki (6 w.), 65 dwile (15 w.).
w. od Żytomierza, 8 w. od Cudnowa (st. poezt.),
Kołnuje, mstko, dobra i zaśc., pow. ros6 w. od Olszanki (st. dr. żel), 122 dm., 562 mk., sieński, gm. Szymkajcie (12 w.). Mstko ma
cerkiew drewn. zr. 1861, szkółka cerk. od r. 210 mk.
1878, gorzelnia, młyn wodny, wiatrak. Własność
Koło, miasto pow. w gub. kaliskiej. O dawnem
zaludnieniu miejsca świadezy rozkopane
Konopaekich.
Kołkocie, dwór, pow. wiłkomierski, gm. Ro- przez M. Witanowskiego r. 1893 cmentarzysko
i stacye krzemienne, po obydwóch brzegach
gowo (12 w.).
Kołmaczówka, kol., pow. dubieński, gmina Warty. (Ob. „Prosna* książka zbiorowa, str. 68;
Beresteczko, 63 w. od Dubna, 30 dm., 177 mk. „Wiadom. num. archeol.*, nr. 39). Stare opisy
Kołmaków, wś, pow. sieński, młyn, folusz. kościoła podają, iż na belce, t. zw. „tęczy*, byKołmów, wś nad rzką Horochówką, pow. ła wyryta data 1409 r., zapewne konsekracyi
i Doroty. Przydubieński, gm. Beresteczko, par. Łobaczówka p. t. Św. Krzyża, SS. Katarzyny
(3 w.), 64 w. od Dubna, 35 dm., 220 mk., cer- wilej lokacyjny wyznaczył dla kościoła tego
kiew ementarna drewn. z r. 1879. W r. 1545 wolną włókę roli oraz jatkę rzeźniezą, piekarWasila Junkiewicza (Jenkowicza), W r. 1570 ską i szewcką. Wizyta arcybiskupa Łaskiego
należy do Hrehorego Junkiewieza Kołmowskiego. zr. 1521 znalazła nadanie to nienaruszonem.
W r. 1583 rozróżniano K. Stary i Nowy. Należą R. 1362 Kazimierz W. sprzedaje wójtowstwo
do Hrehorego Kołmowskiego, który wnosi ze Sta- w K. za 60 grz., Henrykowi, byłemu wójtowi
rego od 3 dym., 4 ogr., z Nowego od 5 dym., w Warcie, dla nowej lokacyi miasta na obszarze
3 ogr.

dwu wsi noszących miano K.i osadzonych już

Kołmowiski, w dokum. Kolmowisko, Kolmo- przedtem na prawie niemieckiem.

Dwa sołty-

wiszcze, wś, pow. włodzimierski, gm. Skobiełka, stwa tych wsi kupił ów Henryk za 6'/ą grz.
70 w. od Włodzimierza, 20 dm., 132 mk. Wr. Miasto otrzymuje 50 łanów magdeburskich i pra1570 Bohdana Kolmowiekiego, płaci od 6 dym., wo niemieckie takie, jakie ma Brześć kujawski.

3 ogr. po 2gr.

Wr. 1577 do Zwiniehorodu, Wójt otrzymuje 4 łany, 2 ogrody, dom i dwór

kn. Romana Sanguszki, który wnosi od 1 dymu w mieście, trzecią część jatek, łaźnię, młyn,

wolne rybołówstwo w Warcie, trzecią część kar
na łanie i 4 dym. półłank,
Kołnapuras, zaśc., pow. nowoaleksandrow- sądowych. Osadnicy mieć będą 12 lat wolności.
Kościół wzniesiony będzie po lokacyi (K. W.,
ski, gm. Oknista (5 w.).

-
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Zdaje się, że K. należało do parafii nin*, r. 1890, n 92—94). Klasztor wzniesiony
w Kościeleu, w osadzie istniała tylko kaplica, nsd brzegiem Warty, przez częste wylewy powspomniana w aktach konsystorza gnieźn., jako padł w ruinę zniewalającą do przebudowy dokopochodząca z XIII w. Pieczęć miasta przedsta- nanej w latach: 1751 — 1764. Obok klasztoru
wiała bramę o trzech basztach z kołem pośrodku. wzniesiono nowy kościół w latach: 1773—1763,
n. 1362).

W r. 1579 miasto dawało szosu fl. 64, Od31 konsekrowany r. 1788. Przechował się tu wibań gorzałez., 10 komor., 4 kół młyń., 1 apte- zerunek N. P. Maryi, wykuty ze srebrnej blakarza, 1 chirurga, 36 rzem., 11 szynkarzy wód- chy, z napisem, iż r. 1669 ofiarowany był kla-

ki, 7 budniezek co nad leguminami siedzą, l pra- sztorowi przez sejmującą w czasie bezkrólewia

soła, 1 złotnika, 4 rzeźników, 3 kół walnych. w Srodzie, szlachtę wielkopolską. Najstarszymi
Zydzi kolscy w liczbie 46 zapłacili fl. 30. Ogó- z nagrobków, przeniesionych z dawnego kościołem fi. 238 gr. 9. Miasto było otoczone murem ła są: Bartłomieja Wilezyńskiego h. Poraj, sekre-

o dwóch bramach (Toruńska i Warszawska), tarza Zygmunta III (3; 1591), oraz Stanisława
a opodal na usypanem wzgórzu wśród mokradeł Ruszkowskiego h. Pobóg, chorążego kaliskiego,
Warty, stanął z cegły dotąd stojący zamek. rotmistrza z czasów Batorego, burgrabiego zamPierwsza lustracya dokonana w r. 1564 nie zaj- ku kolskiego (7 1597). („Wiadom. num. arch.*,
muje się warownią, jako zrujnowaną, toż Puffen- n. 19, 24). W podziemiach kościoła leżą zwłodorf nazywa go „castrum destructum*, Za ki Ksawerego Dąbrowskiego, generała, zmarłego
Augusta III sejm darował te gruzy Bernardy- r. 1886. Szpital z kościołem św. Ducha, fundo
nom, na odbudowanie ich klasztoru, Zamezysko wał arcyb. Mikołaj Trąba r. 1419, uposażywszy

to ceglane, na podmurowaniu z głazów polnych,
ma jeden bok zwrócony do rzeki, przez którą
most zwodzony łączył z miastem. Ta strona
zamku mieszcząca izby mieszkalne starościńskie, runęła najwcześniej. Lepiej dochowały
się obwodowe mury od zachodu, oraz narożna

go dziesięcinami stołu swego, z gruntów ornych

na „Starym Kole* leżących („Acta deer. Capit.
Gnes*, I., 76). Poczet zuanych starostów jest:
Krzysztof z Koziegłów (1436 r.); Jan z Garbowa h. Sulima (; 1454); Hińcza z Rogowa herbu
Działosza (1456 — + 1476); Sławiec, kaszte-

strażnica, czworoboczna u podstawy a ośmio- lan sochaczewski (1484 —1485); Jarand z Brukątna w górze, broniące dostępu od strony łę- dzewa, kanon. kruszwieki (1485—87); Georgius
gów. Starostowie dla ruiny zamku rezydowali de Palludie (1505); Piotr Pieniążek; Wolfgang
w Kościeleu. Kościół par. p. w. św. Krzyża, św. Dołęga Lassocki; Jarosław Sokołowski h. SlepoKatarzyny i Doroty, patronatu królewskiego, wron (1521); Piotr Kmita (1535—1543); Stanipowstał przez dobudowanie nawy głównej do sław Górka (1560—1583); Sędziwój Drohiczyńpierwotnego kościołka między 1400 a 1409 r. ski h. Nałęcz (1583); Adam ze Zmigrodu StaJan Hincza z Rogowa ufundował r. 1470 przy dnieki (1598); Łukasz Opaliński (1622); J. Hiekościele kolegium siedmiu mansyonarzy; funda- ronim Rozdrażewski (1651); Mikołaj Mycielski
cya ta upadła w XVII w. Rodzina Sokołow- (1678); Konarzewski (1700); Melehior Gurowski
skich zbudowała przy kościele kaplicę N. P. Ma- (1730); Rafał Gurowski (1771 — 73); Władyryi z grobami, poświęconą r. 1522. W r. 1552 sław hr. Gurowski (1794). Opis K. z rys. Jana
arcyb. Dzierzgowski wcielił do kościoła benefi- Olszewskiego podał „Wędrowiee*, z r. 1900,
cyum w Kościeleu. Nad brzegiem Warty pod nr. 48; „Tygodnik Polski*, r. 1901, nr. 24;
miastem stał szpital z kościołkiem św. Ducha, „Tyg. Illustr.*, r. 1885. Monografię miasta
nad którym patronat przysługiwał rajcom miej- przygotował do druku autor niniejszego opraco-

M. R. Witan,
skim. W r. 1846 probostwo szpitalne wcielono wania.
Koło, wś, pow. wschowski. Wedle dokum.
do kościoła parafialnego, a r. 1864 odłaczono od
tegoż prebendę w Kościeleu. W kościele far- zr. 1210 nadane wraz Domnicami, klasztorowi
nym koło wielkiego ołtarza, jest wmurowany Cystersów, który powstać ma w Obrze (K. W.,
w ścianę i odnowiony niedawno pomnik Jana n. 66).
Kołobanowo, wś, pow. sieński, gm. Obezuz Garbowa h. Sulima, starosty kolskiego, syna
Zawiszy Czarnego, poległego pod Chojnieami ha, 22 dm., 135 mk.
r. 1454, oraz kamienne „reseryaculum* z XVI

Kołoboryszki, Kołobryszki, wś włośc. i do-

wieku, na oleje święte i chrzcielniea kamienna bra skarbowe, pow.wileński, gm. Szumsk (2w.);
z r. 1512.

(Ob. „Kaliszanin*, 1889 r., n. 82, miała 27 dusz rewiz.

Kołobowo, wś, pow. sieński, gm. Obczuha,
„ Wiadomości num. archeol.*, n. 51). Do kościoła farnego należała też kaplica św. Wawrzyńca 19 dm., 135 mk.
za miastem, przy drodze ku Kościeleowi (gdzie
Kołobrondy, wś, pow. wiłkomierski, gmina
obecnie cmentarz). Areyb. Jan Latalski r. 1540 Żmujdki (11 w.).
przyłączył ją do fary. Kościół z klasztorem
Kołobrzeg, r. 1140 Cholberg, miasto na PoBernardynów budować rozpoczął r. 1456 Hińcza morza. W bulli Innocentego II, wydanej dla
z Rogowa, lecz ukończyła takowy Anna ks. S0- nowoutworzonego biskupstwa pomorskiego, w
chaczewska, tu pochowana (4 1482) („Kalisza- liczbie grodów wymieniono: „„Cholberg eum tu-

106

Koł

Koł

gurio salis et theloneo, foro, thaberna (Mon. Pol.
Kołodieże Wałe, wś, nad rzką Derażynką,
Hist., II, 19). Już wtedy więc korzystano ze pow. miński, gm. Ostrożycko-Porodecka, 6 dm.,
źródeł słonych, które dziś stanowią podstawę 62 mk.
powodzenia K., jako miejsca kuracyjnego.
Kołodliwo, wś, pow. klimowieki, gm. KoKołobzy al. Kołowzy, folw., pow. dryzieński, ściukowicze, 45 dm., 249 mk., garbarnia.
par. Rosica, należał do dóbr Sarya, 106 dz.

Kołedna, wś, pow. Białostocki, gm. Gródek,

Kołocko, w dok. Kołckie, wś nad rzką Krem- 258 dz.
ną, dopł. Zerewu, pow. owrueki, gm Łuhiny
Kołodne, chutor, pow. owrueki, gm. Łuhiny,
. (18 w.), st. poczt. Iskorość (40 w.), 63 w. od 8 dm., 49 mk.
Owrucza, 128 dm., 839 mk., cerkiew drewniana
Kołodnica, wś bad rzką Rakitówką, pow.
z r. 1871. Cerkiew fil. we wsi Ostapy. Do par. sieński, gm. Czereja (8 w.), 73 dm., 567 mk.,
praw. należą wsi: Kremna
iLeonówka. W r. cerkiew.
1569 własność Chomiaków. W r. 1628 Jerzy
Kołodnica, w dok. Kołodno, wś nad Turyą,
Lasota wnosi od 3 dym. W r. 1739 Józefa Trze- pow. kowelski, gm. Lubitów, 10 w. od Kowla,

ciaka.
52 dm., 344 mk. W r. 1583 wś wójtowska do
Kołodczyzna, wś, pow. wilejski, gm. i dobra Milanowicz, kn. Andrzeja Kurbskiego, który
Wiazyń (2 w.); miała 72 dusz rewiz.
wnosi z 2 dym., 1 ogr.
Kołodeczki, folw., pow. czauski, od r. 1871
Kołodno 1.) wś, pow. brzeski gub. grodz.,
Pawłowiczów, 237 dz.
Kołodeja, wś, pow. łucki, gm. Miedwieże,
81 w. od Łucka, 82 dm., 603 mk. W r. 1577
należy do Czartoryska, kn. Michała Czartoryskiego, który wnosi z 4 dym.

gm. Motykały, 21 w. od Brześcia, 712 dzies,

2.) K. al. Kołodniany, wś, tamże, gm. Wołczyn,
35 w. od Brześcia, 314 dz,

Kołodno, wś, pow. krzemieniecki, gm. Zaru-

dzie (4 w.), st. poczt. Krzemieniec (36 w.), skła-

Kołodenka, Kołodzianka, w dok. też Kołod- da się z części: Olchowiee, Lesowiczyzna, Pieńne, wś, pow. rówieński, gm., st. poczt. i dr. żel. ki, Polana, Sielisko, Widkowce, Wały, ma 349
Równe (7 w.), 71 dm., 709 mk., cerkiew drewn. dm , 2168 mk., dwie cerkwie murowane z roku

zr. 1788.

Do par. praw. należy wś Helesin 1575 i drewniana przebudowana r. 1858, kościół

(4 w.). W r. 1470 Wańko Skierdejewicz Dżusin par. katol., szkoła ludowa od r. 1872, Do par.
z Kwasiłowa sprzedaje za 1000 kóp groszy cze- praw. należy wś Witkowce (1 w.) i uroez. Dol-

skich, kn. Siemionowi Wasilewiczowi Zbaraskiemu dziedziezne swe majętności, w ich liczbie
i Kołodne. W r. 1606 Kowalewskiego.
Kołodeskie Budki, chutor, pow. łueki, gm.

lizuby. W akcie dzielczym z r. 1465 pomiędzy
kn. Siemionem, Sołtanem i Wasilem Wasilewi-

Czaruków, 12 dm, 77 mk.

padło msto Kołoden.

ne, Kutysz i Hłynczuki. Cerkiew fil. we wsi Boczami Zbaraskiemi, na dział kn. Siemiona przyNastępnie jako wiano za

Kołodezka, wś nad rzką Żelichówką. pow. córką kn. Siemiona, przechodzi do ks. Wasila

czerykowski, gm. Bratkowicze, 96 dm., 509 mk. Ostrogskiego. W r. 1518 Zygmunt I potwierdza
Kołodezki, wś, pow. klimowieki, gm. Rodnia, posiadanie K. i in., ks. Konstantemu Iwanowi48 dm., 294 mk.
ezowi Ostrogskiemu, jako spadek po dziadzie
Kołodeż, wś, pow. mścisławski, gm, Bochot i babce, Siemionie Wasilewiczu Nieświskim i Ma(6 w.), cerkiew, szkoła.

ryannie Rówieńskiej. W r. 1538 ks. Ilia Ostrog-

Kołodeź, w dok. Kołodezie, Kołodeżno, Kołodzieza, wś, pow. łueki, gm. Czaruków, 39 w. od
Łucka, 164 dm., 976 mk., cerkiew. Niegdyś
własność biskupstwa łuekiego.

ski zapisuje K. żonie Beacie z Kościelea, która
jeszcze r. 1545 była dziedziczką.

W tymże ro-

ku zajął K. z sześciu innemi włościami prawem
kaduka Jan Tarnowski, kaszt. krak.

0 zwrot

Kołodeżna, wś nad Słuczą, pow. nowograd- właścicjelee, wstawił się do Zygmunta Starego,

wołyński, gm. Miropol, st. poczt. Połonne (15w.), syn Zygmunt August. W r. 1570 wnosi pobór
60 w. od mta pow., 65 dm., 689 mk., cerkiew z K. Olbrycht Łaski. W r. 1588 kn. Konstanty
drewn., kaplica ementarna, szkółka eerk. od r. Ostrogski płaci z mstka K. od 14 dym. szynk.

1865.

Do par. praw. należy wś Pawołoczka po 6 gr., od 5 chałup ubog., szewca, 1 koła

(3 w.). Był tu monaster męzki, p. w. św. Micha- waln., I stępn., 1 popa. W r. 1589 K. spustoła, fundowany przez ks. Anastazyę Ostrogską, szyli Tatarzy i od tego czasu utraciło ono nazwę
przyłączony r. 1775 do monasteru w Lubarze. miasta. (0d Ostrogskich przeszłó K. do CetneKołodeżno, Kołodziezno, wś, pow. kowelski, rów, poczem w XVII w. do Rzewuskich, w drugm. Lubitów, 8 w. od Kowla, 50 dm., 266 mk, giej połowie XVIII w. dostało się Świejkowskim,
W r. 1583 należy do Milanowiez, kn. Andrze- z których Leonard Marcin, w końeu wwda poja Kurbskiego, którA wnosi z 5 łanów
i 3 rze- dolski, wzniósł tu w latach 1782—3 kościół mumieślników,
rowany. W ostatnich ezasach majątek prze
Kołodianka, wś, pow. nowogradwołyński, szedł do hr. Grocholskich.

gm. Smołdyrew, par. praw. Kurmań (4 w.), 30|
w. 0d mta pow., 82 dm., 473 mk.

Kołodyjówka, ob. Bodaczówka.
Kołodyste 1.) wś nad Siniuchą, pow. humań-
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ski, gm. Posuchówka, st. pocztowa Ternówka przedstawił potwierdzenie Kazimierza Jagielloń(10 w.), 30 w. od Humania, 149 dm., 1728 mk., czyka, nadania wójtowstwa w K. wraz ze wsią

cerkiew, szkółka eerk., 2 młyny. Przed rokiem Matyjowie, przez Władysława Jagiełłę (ib. 57).
1865 z Ryżawką należała do Kosowskich. 2.) K., Wedle lustracyi z r. 1564, mieszezanie byli wolKołodysta, wś, pow. zwinogródzki, gm Ekatery- ni od ezynszu, płacili tylko przedmieszezanie
nopol, st. poezt. Zwinogródka (25 w.), 405 dm., zulie: Lelowa, Śniatyńska
i za rynkiem. Da2061 mk., cerkiew, szkółka cerk., 13 wiatraków. wali ogółem zł. 23, gr. 27, Roli miejskiej było

WŚ należy do dóbr państwa.
Kołodyszcze, Kołodziszcze, wś, pow. sieński,
gm, Czereja, 73 dm., 567 mk.
Kołodyszki, Kołodezki, urocz., pow. słonim-

łanów 100.

Z tych miał wójt 4, pleban 1, kla-

sztor 1, młynarz 1, a z 92 dawano ezynszpo gr.

26. Wójt miał z tego część szóstą.

Kuśnierzy

było 11, krawców 7, ślusarze, rymarze, kowśle

ski, gm. Kozłowszczyzna, własność Naszutyń- i bednarze w liczbie 13 tworzyli jeden cech,
skich, 11 dz.
szewekich jatek było 12, rzeźniczych 8, pieka-.

Kołodzieje, chutor, pow. białostocki, gmina rzów 150 dających po gr. 8.

Popów było 4.

Krypno, przy wsi Hełczyn.

Dani pszczelnej bywało dawniej po 15 beczek

Kołodzierzyszki, dobra skarb., pow. 0szmiański, gm. Siedliszcze.
Kołodziewicze, wś, pow. piński. W roku
1691 Bazylego Godebskiego, podsędka pińskiego.
Kołodziezna, nieistniejąca dziś wś nad stru-

miodu, r. 1564 tylko 3 i dzieżka.
zł. 15.

Beezka po

Karczma dawała arendy zł. 104.

Dwie

słodownie zł. 140, Źródłem pomyślności miasta
był handel solą, której skład główny tu się znajdował. Wedle przywileju króla Kazimierza wszysey ziemianie warzący sól (w ststwie kołomyjgą t. n., pow. grodzieński, gm. Hołynka, w są- skiem) obowiązani byli sprzedawać ją wyłącznie
siedztwie wsi Skreblaki. Należała do wójtowstwa mieszczanom kołomyjskiem.

Myto od soli po-

skreblackiego, we włości kryńskiej, ekon. gro- bierano wtedy dopiero, gdy mieszezanie wywodzieńskiej, Podług reg. pomiar. z r. 1558 mia- zili sól z Kołomyi na handel do Litwy lub Polski
ła 7 włók gruntu „nader podłego*. Poddani lub gdy zabierali ja przybywający z różnych
mieli 15 wołów
i 7 koni; płacili rocznie 7 kóp stron nabywcy. Myto oddane w zarząd było
żydowi, Dawidowi z Halicza.

42 gr.

Nie chciał on po-

Kołodzież 1.) Kołodzieże, wś i osada, pow. dać rewizorom sumy dochodu. który oceniono
białostocki, gm. Przytulanka, 42 w. od Białego- w przybliżeniu na zł. 1100. Dawid ów miał da.
stoku. WŚ ma 695 dz., os. 72 dz. 2.) K., Buł- wać jeszcze rocznie wyziny kamieni 11 (po gr.
gara, urocz., pow. piński, w okolicy wsi Hlinna. 48 każdy). Odbywał się tu bowiem targ na ryWspom. w dokum. z r. 1555 (ob. Rewizya by solone i świeże. Dwa młyny na Prucie dawały zł. 1000. Ogółem dochód wynosił zł. 2684,
Puszez, 90).

Kołodziówka, Kołodjewka, wś, pow. żyto- gr. 10 den, 6.

Dochody z myta i bandel solą

mierski, gm. Puliny, par. praw. Wilsk (10 w.), zaczynały upadać już, bo ziemianie nie uważa-26 w. od Żytomierza, ma 44 dm,, 330 mk,, cer- Jac na monopol mieszczan zaczęli sprzedawać
wyrabianą u siebie sól różnym kupcom, przy
kiew filialna drewn. z r. 1867, szkółka cerk.
Kołodziszki, wś włośćc, pow. oszmiański, tem i inne miasta otrzymały podobne przywileje.
W r. 1579 daje szosu fi. 54 gr. 20, od 30 łan.
ski, gm. i dobra skarb. Bakszty (10 w.).
Kołokosy, zaśc. w dobrach Inturki, pow. wi- miej. ft. 30, od rzem, fi. 68 gr. 25, piekarzy
i przekupn. fl. 47 gr. 13, od kom. i włóczęgów
leński.

Kołomia, w dok. Kołymia, wś nad Horyniem, f. 29 gr. 20, od 6 popów. Czopowe roczne
Dzieje miasta do końca XVIII
18 w. od Ostroga, 174 dm., 866 mk., cerkiew w. pomieściła „Narod. Czasopyś* z r. 1891.
filia]. drewn. z r. 1870. W r. 1583 ks. Ostrog- Opis powiatu podany pod nazwą: Pokucie (t. VIII).
ski wnosi od 3 ogr., 1 koła doroez.
Kołoncze, wś, pow. szawelski, gm, KiryaKołomyja, w dok. z r. 1367 Colonia, 1579 nów (8 w.).
Kolomia, miasto nad Prutem. W r. 1901 miała
Kołondyszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
34,188 mk, Obok dawniejszego kościoła par. gm. Tyltyszki (13 w.).
pow. ostrogski, gm. i par. praw. Krzywin (2 w.), f. 374 gr. 27.

rz.-kat. wzniesiono nowy kościół staraniem miKołoniszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
syi jezuickiej. W świeżo założonem parku miej- gm. Krasnogórka (12 w.).

skim wystawiono pomnik na cześć Miekiewicza.
Kołonna i.) (ob. t. IV, 286 Kołonny), wś
K. wspom. jest w dokum. z r. 1367 (Kod. mał., i chutor nad rzką Kołonianką, pow. wołkowyski,
t. III, 202). Mużyło (Muzylo), wwda, przed- gm. Bojary, 35 w. od Wołkowyska. Wś ma 37
stawił r. 1469 dokumenty na sumy, za które dm., 321 mk., zarząd gm., 616 dz.; chutor Kratrzymał K.i Sniatyn. Obowiązany był zbudo- snopiewcewych, 28 dz. 2.) K., wś i chutor,
wać zamek w Sniatyniu. Oddane miał też po- tamże, gm. Dobrowola. Wś ma 190 dz.; chutor
dymne w powiecie kołomyjskim i śniatyńskim należy do dóbr Dobrowola.

(Źródła dziej., t. XVIII, 435).

Wójt kołomyjski |

Kołonna, w dok. Kolona, Kolonaja, Kołaina,
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wś nad rzką Zakucią, pow. włodzimierski, gm. cza, kn. Koreckiego, który wnosi od 15 dym.,
Poryek, 27 w. od Włodzimierza, 50 dm., 355 9ogr. W r. 1623 wś K. należała do kn. Karola
mk., cerkiew. W r. 1577 kn. Dymitra Kozieki, Koreekiego, kaszt, wołyńskiego i żony jego An-

który wnosi od 9 dym., 6 ogr. po 4 gr. Należy ny z Chodkiewiezów, było w zastawie u Maruszy
do niego i w 1583 r.
Pawłowiczowej.
Kołońsk!.) wś, pow. piński. Dawn. MarcinkieKołozuby, wś, pow. słonimski, gm, Różana,
wiczów, r. 1817 Hipolita Przeeławskiego. 2.) K, 902 dz.
dobra, tamże, 4 okr. pol., Michała Durnowa,
Kołoża, ferma, pow. grodzieński, gm. Hoża,
1456 dz.
należy do monasteru Boryso-Hlebskiego, 48 dz.
Kołonszczyzna, Kolońszczyzna, wś, pow. kiKołpaciszki 1.) fol., pow. nowoaleksandrowjowski, gm. Makarów (8 w.), st. poczt. Chwaso- ski, gm. Czadosy (4 w.). 2.) K., dwór, tamże,
wa (7 w.), 40 w. od Kijowa, 102 dm., 994 mk., gm. Popiel (6 w.).
cerkiew, szkoła cerk., młyn, 988 dz. włośce.,
Kołpaki 1.) wś, pow. białostocki, gm. Za1751 dz. dwor. (855 lasu). W początkach XVIII bładów, 23 w. od Białegostoku, 290 dz. 2.) K.,
w. Kazim. Steckiego, kaszt. kijow., następnie do wś i dobra, pow. grodzieński, gm. Górnica, 15
dóbr makarowskich, Kajetana Rościszewskiego, w. od Grodna. Wś ma 750 dz.; dobra Podwapoezem Milewskiego, r. 1806 Szymanowskiego, lnikowych, 545 dz. 8.) K., uroez. w dobrach
Karola Rościszewskiego, który r. 1824 sprzedał Miłowidy, pow. słonimski. 4.) K., wś, pow.
Kamińskiemu, od tego zaś r. 1843 nabył Michał nowoaleksandrowski, gm. Ponedel (13 w.). Mają
- Rychliński; od r. 1880 Rachmaninowych.
tu Kukarenasowie 438 dzies., Tamoniewiczowie
Kołontajew mylnie Kołątajów, wś skarbowa 40 dz. 5.) K., wś, pow. poniewieski, gm. Lin-

nad Taśminą, pow. czehryński, gm. i par, praw. ków (1 w.). 6.) K., dobra, pow. szawelski, gm.
Racewo (4 w.), st. poczt. Czehryń (15 w.), 127 Szawlany (6 w.), Bohuszów 172 dz.
dm., 741 mk., szkółka, 3 wiatraki, Wchodziła
Kołpiany, dobra, pow. rossieński, gm. Kołw skład ststwa czehryńskiego.
tyniany (7 w.), Zdzitowieckich 436 dz.
Kołontajowo, fol., pow. sieński, od r. 1881
Kołpiec, r. 1565 Kopiecz, wś, pow. drohobycki. W r. 1469 wś królewska w posiadaniu
Kołopaki, wś, pow. sieński, gm. Łukoml, 17 Herburtów, trzymających ja w zastawie za kilz dm., 48 mk.
ka sum. W r. 1565 wś królewska należąca do
Kołosów, Kołosowa, w dok. Kołoszowa, wś, żupy drohobyekiej. Było tu 11 kmiecych trzapow. krzemienieeki, gm. Białokrynica, par. praw. nów (do warzenia soli), z których można było
_ Rudka, 8 w. od Krzemieńca, 45 dm ,. 322 mk. otrzymać soli za zł. 70. Myto we wsi razem
Należała do zamku krzemienieckiego, W roku z „kossową solyą* i karczmę z czerynem małym
1545 było 8 ludzi ciągłych i 4 sług putnych, w wieży, albo w szopie, w której sól robią, arensłużących konno i dających na zamek eo rok dowano rocznie za zł. 100. Była też wielka
dwudziestą owcę. W r. 1583 należy do Fiedora panew, do której surowicę robotniey sami ciąMiehajłowieza Łasko. W r. 1628 wś ststwa gli, drwa z lasów królewskich kupowano. Wyra_

Berkutowych, 553 dz.

krzemienieckiego, czyni 118 fi. 26 gr.

biano do 2000 beczek. Kmieci było 40 na 113/,
Tywon siedział na dworzyszczu, pop miał pół dworz. Pastewnik zaj-

Kołosowo, fol., dóbr Bezwodna, pow. woł- łan. i 5 zagrodników.

kowyski.

Kołosowszczyzna 1.) zaśc., pow. wilejski, wowali latem wołosey pasterze.

Ogólny dochód

gm. Krasne (8 w.); miał 6 dusz rewiz. 2.) K,, ze wsi zł. 68 gr. 9, oprócz dochodów z bani
os., pow. lepelski, własność Ułasewiczów.
solnej.
Kołosy 1.) wś i dobra, pow. wołkowyski, gm.
Kołpieja, wś, pow. święciański, gm. i dobra

Świsłocz, 41 w. od Wołkowyska. Wś ma 76 dz.; skarb. Wojstom (10 w.); miała 57 dusz rewiz.

Kołpieliszki, zaśc. dóbr Ławaryszki, pow.
880 dz. 2.) K., fol. nad Drucią, pow. rohaczew- wileński.
ski, gm. Cichinicze (10 w.), Turczaninowych
Kołpin, dobra, pow. brzeski gub. grodzień.,
2700 dz. (1520 lasu).
gm. Miedna, 22 w. od Brześcia, Chodorowskich,
Kołotuny (ob. t. III, 717 Kałaluny), wś, pow. z fol. Stradecz 5300 dz. (2500 lasu).
oszmiański, gm. Polany, należała do dóbr ChoKołpino 1.) wś, pow. orszański, gm. Serokorążyszki.
rotnia (12 w.). 2.) K, Kołpin, dobra, powiat
Kołotwiszcze, chutor, pow. kowelski, gmina siebieski, gm. Soinv (10 w.), cerkiew.
Choeieszów, 4 dm., 21 mk,
|
Kołpińskie 1.) chutor w dobrach Mirowdobra Butkiewiczów, z folw. Laski i Woronki,

Kołowerta, w dokum, Aołowierki, wś i kol., szczyzna, pow. słonimski.

2.) K. Nahornitiz,

pow. rówieński, gm. Meżyrycz (7 w.), par. praw. wś, tamże, 61 w. od Słonima, 350 dz.
Janówka (3 w.), 53—57 w. od Równego, razem
Kołpodrowo, dobra, pow. dźwiński, Wery83 dm, 1201 mk., dom modl. ewang., szkoła. hów 108 dz. i Dobrowolskich 37 dz.
Była tu dawniej cerkiew filialna drewniana, w r.
Kołpytów, wś i kol., pow. włodzimierski,
1839 zgorzała. W r. 1577 należy do Miedzyre- gm. Świniuchy, 45 w. od Włodzimierza. Wś ma
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Kołyskowszczyzna, dobra, pow. wołkowy70 dm., 498 mk.; kol. 28 dm., 180mk., cerkiew,
2 wiatraki, cegielnia. W r. 1545 Jakuba i An- ski, gm. Łysków, Kożewnikowych 325 dz.
Kołyszczyńce, mylnie Kołyszyńce, sioło niedrzeja Kołpytowskich. W r. 1570 wnoszą pohór: Jakub Kołpytowski od 17 dym. i 7 ogr. po gdyś, w dzisiejszym pow. starokonstantynow2 gr. i Jakim Łoniewski od 21 dym., 5 ogr. po skim, na posadzie którego ks. Konstanty Ostrog
2gr. W r. 1577 Jakim Liniewski płaci z części ski r. 1561 założył miasto Konstantynów, nazwaod 8 dym. dworz. i 3 ogr. po 2 gr. W r. 1588 ne później Starokonstantynowem. K. wchodziły
siedzą tu Ostafi i Konstanty Kołpytowscy i Le- niegdyś w skład dóbr stołowych królewskich.
W r. 1505 ks. Aleksander nadał je wraz z Sanard Jakubowski.
Kołtki, dwa folw., pow. sieński, gm. Lisiczyn chnoweami, Iwaszkowi Łabuńskiemu. W roku
(16 w.). jeden od r. 1882 Liehaczewych, 945
dz. (490 lasu), drugi od 1869 r. Sazonowych,
395 dz. (240 lasu).
Kołtowo, wś, pow. mścisławski, gm. Kazimirowa Słoboda, 34 dm., 235 mk., cerkiew.
W r, 17138 Michała Bogusława Koeieła, ststy
mścisławskiego, później Bułharynów, Sobańskie-

1547 przy podziale dóbr pomiędzy synami Iwasz-

ki, K. dostały się Wasilowi, który r. 1560 zastawił połowę ks. Konst. Ostrogskiemu za 2000

kóp gr. i ostatecznie r. 1561 sprzedał mu za
5000 kóp gr. lit.
Kołyszki, mstko, pow. witebski, gm. Wieliszkowicze (12 w.), cerkiew, 3 domy modlit.
żydowskie.
go, chorążego mścisławskiego.
Komaje, mstko i dobra, pow. nowoaleksanKołtyniany, mstko, pow. rossieński, gmina

Kołtyniany, 48 w. od Rossień, 420 mk. Gmina drowski, gm. Rakiszki (17 w.), 55 w. od msta
obejmuje 101 miejscowości, 902 dm. włościań., pow., 1150 mk.
9840 mk., włościan uwłaszczonych na 17,708

dzies.

Komajki, dobra i os. karcz., pow. nowoaleksandrowski, gm. Jużynty (5 w.). Około r. 1690

Kołubiel, Kołubiele, wś i okolica, pow. ko- własność Tomasza Konst. Rudominy, sędz. brabryński, gm. Zalesie, 8 w. od Kobrynia. WŚ ma eławskiego, później Maks, Rudominy 110 dz,,
118, okolica 67 dz. Na polach wsi, na pr. brze- oraz do Justyna i Wiesława Rudominów 256 dz.
Obeenie włościanin Zwirblis posiada tu 83 dz.
gu Muchawca dwa kurhany.
Kołuda Wielka, w dok, Coluda. wś, pow. i Szutis 122 dz.
Komańcza, wś, pow. sanocki. W r. 1565
inowrocławski. Według dok. z r. 1250 należała do włości kościoła włocławskiego (Ulanow. w ststwie sanoekiem miała 19 kmieci na 113/,
Dok. Kuj., 187, 13). R. 1383 K. major w par. łan., wójt, pop dawał zająca i dwa jarząbki war-

Ludzieko,

Krzysztof Krzekotowski płaci tu od tości gr. 7.

Ogółem dochodu zł. 27 gr. 24.

5 łan., 4 zagr., zaś w K. minor Kołudzey płacą Z myta jakie tu pobierano (przy drodze do Wę-

gier) było zł. 5 gr. 101/,.
od 7 zagr.
Komandrecie, dobra, pow. poniewieski, gm.
Kołundzie, wś, pow. wileński, gm. Giedrojcie (6 w.); miała 8 dusz rewiz., należała do dóbr Kibury (5 w.), 65 w. od Poniewieża. Dawniej
Brunowów, obecnie bar. Halma, 630 dz.

Wielki Dwór.

Kołup, Kołupie, rzka, w pow. dźwińskim, lewy dopł, Dubny. Wypływa z jez. Kołup (długie do 7 w.), płynie na płn. i uchodzi pod wsią
Kołup.
Kołup, wś, pow. dźwiński, gm. Kołup, 30 w.
od Dźwińska. Gmina obejmuje 67 miejscowości,

Komarniki Małei Wzelkie, dwie wsi, pow.
brzeski gub. grodz., gm. Wysokie Litewskie, 34
w. od Brześcia, 384 dz.

Komarno, miasto, pow. rudecki. W r. 1578
posiada je Mielecki, wojew. podolski. Miasto
daje szosu fi. 12 gr. 24, młyn, rzem. 17, popów
295 dm. włośc. (379 innych), 6122 mk. wło- 2, banie gorzałez, 2, łaziebnik 1. Czopowe roczne fl. 44 gr. 22.
ścian, na 5535 dz.
Komarów, mstko, pow. tomaszowski, W r.
Kołupiany, wś, pow. telszewski, gm. Koreiany (7 w.), 54 w. od Telsz.

Dobra K.-Sakucie, 1531 wś w par. Łabunie, ma 4 łany km. i młyn,

Leży w pow. grabowieckim.
hr. Platerów, 529 dz. (231 lasu).
Komarów 1.) wś nad Turyą, pow. kowelski,
Kołupie, wś, pow. rossieński, gm. Szymkajcie (9 w.).

Koły, ob. Xowalowice.
Kołybań, wś, pow. rzeczycki, gm. Sawicze,
102 dm., 549 mk., młyn konuy.
Kołybki, ob. Kołydki (t. LV).
Kołybówka, wś, pow. rohaczewski, gm. Rudnia Stara (12 w.). .
Kołybyszki, dobra, pow. grodzieński, gmina

gm. Datyń, 29 w. od Kowla, 224 dm., 479 mk.
Niegdyś własność monasteru w Mieleu. W roku
1577 i 1583 do Niesuchojeży, ks. Romana San-

guszki, płaci od 3 dym. łanow., 2 ogr.

2.)K,

wś nad Prypecią, tamże, gm. Górniki, 58 w. od
Kowla, 70 dm., 376 mk., kaplica cmentarna. Na-

dana przez Zygmunta Augusta r. 1564 kościołołowi raśnińskiemu. 3.) K., wś nad Styrem, pow.

łucki, gm. Kołki, 58 w. od Łucka, 140 dm., 916
Wiercieliszki, 16 w. od Grodna, Ejsymontów, mk., cerkiew. W r.1577 do Czartoryjska, kn.

z fol. Bojary Gotkieńszczyzna, 232 dz.

|

Michała Czartoryskiego, płaci od 5 dym., ar.
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1583 od 10 dym. W ostatnich czasach z Kuli- Brześcia, ze wsiami Czabachy i Goły Borek 484
kowiczami, ks. Czetwertyńskich. 4.)K, wś, dz. 2.) K., dwór, pow. grodzieński, gm. Hołynpow. włodzimierski, gm. Olesk, 42 w. od Włodzi- ka, Bohuszewiczów, 55 dz. 3.) K., dwór, pow.
mierza, 107 dm., 576 mk,

nowoaleksandrowski, gm. Opsa, Bejnarowiczów

Komarowice, wś, pow. dobromilski, ob. Ko- 40 dz. 4) K., zaśe., pow. sieński, gm. Zameczek (8 w.). 5.) K, dobra, pow. lepelski, Piotmorowce,
tuchów
Kubliekich, 381 dz.
czerykowski,
pow.
wś,
1.)
Komarowicze
Koemaruńce, wś, pow. lidzki, gm. Koniawa
gm. Komarowicze, 65 dm., 583 mk., cerkiew,
szkółka. Gmina obejmuje 64 miejscowości, 1004 (10 w.); miała 87 dusz rewiz , należała do dóbr
dm., 6223 mk. włościan (2019 dusz rewiz.), skarb. Orany. Pod wsią stare ementarzysko.
Komary 1.) fol., pow. wołkowyski, gm. Zeluwłaszczonych na 9572 dz. W gminie jest 9146
dz. lasów większej posiadłości. 2.) KK, wś, pow. zin, Brajezewskich 150 dz, 2.) K., dwie wsi,
' klimowieki, gm. Nadziejkowicze, 18 dm., 124 pow. piński, na „Zarzeczu*, jedna w gm. Teremk. 3.) K., wś. Jeleńska Emma: „Wieś K., bieżew, 94 w. od Pińska, druga w gm. Chorsk,
29 w. od Pińska. Prawdopodobnie jedna z nich
w pow. mozyrskim* („Wisła*, 1891 r., t. 5).
Komarówka 1.) wś, pow. brzeski gub. gro- p. n. Komora nadaną była z XVI w. przez królo_ dzieńskiej, gm. Przyborowo, 55 w. od Brześcia, wę Bonę, Domanowiezowi (ob. Rewizya puszez,
694 dz. 2.) K., folw. dóbr Józefowo, powiat str. 320). 3.) K., pow. mohylewski, ob. Antopol. 4.) K., fol., pow. orszański, od r. 1881
sieński,
Komarówka 1.) wś nad dopł. Borowicy, Wojpiłowiczów, 291 dz. 5) K., wś, pow. wilejpow. kaniowski, gm. Szenderówka, st. poczt. ski, gm. Kurzeniee (8 w.); miała 17 dusz rewiz.
Korsuń (24 w.), 75 w. od Kaniowa, 225 dm., 6.) K., wś, pow. wieliski, własność Mikoszów.
Komarycze, wś i fol., pow. bychowski, gm.
1401 mk., cerkiew, szkółka paraf., 6 wiatraków.

2.) K, wś nad stawem, pow. radomyski, gmina Nowy Bychów (8 w.), 111 dm., 707 mk. Folw.,
Wyszewicze, st. poczt. Radomyśl (22 w.), 60 Monkiewiezów 628 dz. (374 lasu), młyn.
Komaryn 1.) mstko nad Dnieprem, powiat
dm., 321 mk., 2 młyny wodne, 3338 dz. Należała do ststwa rożewskiego, obecnie skarbowa. rzeczycki, gm. i par. praw. Jołeza, 26 dm., 126
3.) K., wś, pow. dubieński, gm. Werba, paraf. mk., cerkiew, wiatrak. 2.) K., dobra, pow. by-

prawosł. Bereh (2 w.), 26 w. od Dubna, 58 dm., chowski, Makowieckich 1000 dz. (600 lasu),
296 mk. W r. 1583 Brzega należy do Hrehore- młyn
go Deniski Matfiejowskiego. 4.) K., wś, pow.
Komaryn, w dok. Kamaryn, wś nad lkwą»
krzemieniecki, gm. Bereżce, st. poczt. Krzemie- pow. krzemieniecki, gm. Poczajów, par. praw.
niec (24 w.), 160 dm., 792 mk., cerkiew drewn. Taraż Stary (1 w.), 31 w. od Krzemieńca, 55
zr. 1789 uposażona ziemią przez Michała Le- dm, 451 mk. W r. 1545 ks. Dymitra Wiszduchowskiego r. 1744 i Feliksa Leduchowskiego niowieckiego. W r. 1588 ks. Andrzej wnosi od
r. 1762. Do par. praw. należy wś Waligóry 17 dym., 10 ogr., 2 kół waln. W ostatnich cza(3w.). W r. 1583 do Plebanówki (ks. Stefana sach hr. Rzyszczewskich.

Zbaraskiego), płaci od 5 ogr. Z czasem do KraKomaryszki 1.) dobra, pow. nowoaleksansickiego, kaszt. chełmskiego, od którego prze- drowski, gm. Abele (18 w.), 26 w. od msta pow.,
szła do Michała Leduchowskiego, postolego wo- od r. 1838 bar. Lotara Brinkena, obecnie Krułyńskiego. W nowszych czasach Aliny von Krit. zego, 1267 dz.
5.) K., chutor, pow. łucki, gm. Trościaniee, 4 maty (9 w.).

dm., 34 mk.

6.) K, wś, pow; ostrogski, gmina (13 w.).

2.) K., zaśce., tamże, gm. Bach3.)K., wś, tamże, gm. Opsa

4.) K, dobra i 2 zaśc., tamże, gmina
5.) K., dobra, pow. rossieński,
gm. Kroże (1 w.), Bielskich 76 dz. 6.)K., wś
i dobra, pow. szawelski, gm. Skiemie (4 w.).
7.) K., wśi zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Owanta (12121 w.). Zaśc., Bejnarów, z zaśc. Gasiuniszki 97 dz. 8.) K., wś, pow. dzisieński,

i par. praw. Krzywin (5 w.), 15 w. od Ostroga, Smołwy (9 w.).

108 dm., 598 mk. 7.) K., wś, pow. rówieński,
gm. Stepań, par. praw. Zołotolin (4 w.), 64 w.

od Równego, 38 dm., 251 mk.

Komarowo 1.) os., pow. grodzieński, gmina
Wołpa. 2.) K., wś, pow. sieński, gm. Rasna, 14

dm., 82 mk.
dz.

3.)K, wś pow. dzisieński, 360 gm. Druja (15 w.).

4.) K., wś, pow. święciański. W r. 1564

Komarzyńce, wś, pow. olhopolski, gm. Ber-

Marcina Janowicza Chrzezonowieza, ststy dor- szada, 43 w. od Olhopola, 230 dm., 1093 mk.
suniskiego, później Paców, Wawrzeekich, BortKomaszyce, ob. Gadów.
kiewiczów. Dziś Guzów, 180 dz.
Kombornia, r. 1315 Kalbornya, r. 1589
Komarowski Chutor, słoboda, pow. łueki,
Kambornia, wś, pow. krośnieński. W r. 1515 legm. Kołki, 4 dm,, 27 mk.
Komarowskie Holendry, pow. brzeski, ob. ży w ziemi sanockiej, należy do dóbr KamienieeHolendry Komarowskie.

kich (z Kamieńca al. Odrzykonia), ma 22 łan.,

Komarowszczyzna 1.) wś, pow. brzeski młyn, karezmę.

R. 1589 własność Bonarów,

gub. grodz., gm. Kamieniec Litewski, 38 w. od ma 12 łan., 6 zagr., 6rzem, 18 kom,, 8 kom.
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ubog., młyn. Jest też Wola Kamborska mająca (K. W., n. 2037). Wr. 1580 wś ma parafię,
biskup pozn. płaci od 121/, łan,, 4 zagr., 6 kom.,
9 zagr., 7 kom., 11/, łana
i młyn.
Komcie, okolica, pow. rossieński, gm. Sarty- 2 rzem.
Komorów 1.) wś dziś nie istniejąca, ob.
niki, 83 w. od Rossień. Mają tu: Bitowtowie 40
dz., Konstantynowiezowie 20 dz., Mieewiczowie Przyrów (t. IX, 224), 2)R., w dok. Comma"24 dz., Mocewiczowie 30 dz., Nartowiczowie 38 rovo, wś, pow. miechowski. W dok. zr. 1198
dz., Niewiardowscy 33 dz., Rodowiezowie 20 dz. wymieniony śród wsi, których dziesięciny nadał
Komianka, pow. białostocki, ob. Kamionka, biskup Giedko, klasztorowi miechowskiemu.

Komiany Górne i Dolne. dwie wsi, pow. wił- Wspom. w dok. z r. 1376 (Kod mał.).
Komorowice, wś, pow dobromilski, ob, Kokomierski, gm. Szaty (7 w.).
Komienicze, fol., pow. ihumeński, Piotrkow- marowice (t. IV). W r. 1565 posiadają wieś
Skorutowie. Za prawo wrębu w lesie Radochoskich 630 dz. — *
Komiki, wś, pow. sieński, gm. Lisiczyn, 28 niu dawano ze wsi 6'/, kłód owsa i 13 kur do
dm., 125 mk.

Kominy, wś, pow. zasławski, gm. Zasław
(14 w.), 56 dm., 384 mk.

Medyki.

Komorówka, wś, pow. żytomierski, gmina
Bieżów, 19 dm., 109 mk.

Komorowo 1.) wś dziś nie znana, leżała na
Komisarówka 1.) wś, pow. poniewieski,
gm. Krakinów (7 w.), 16 dm., 163 mk, dom obszarze obecnego pow. kolskiego. W dok. z r.

modl. starowierców. 2.) K, zaśc., pow. wiłko- 1238 śród włości klasztoru strzelneńskiego,
w okolicy Chełmna (pod Dąbiem). 2.) K., dawmierski, gm. Uciana (14 w.).
Komisaryszki, zaśc., pow. nowoaleksan- niej Konarzewo, w dok. Conarevo, pow. lipnowdrowski, gm. Sołoki (13 w.).

Komki, dobra, pow. lepelski, r. 1808 Jana
i Wiktoryi z Łapów Chreptowiezów.
Komkowszczyzna, folw., pow. dryzieński,
Łabeskich 116 dz.
Komilewicze, os., pow. słonimski, gm. Kostrowicze, 40 dz.

ski. Wymienione w dok. z r. 1250 śród włości
kościoła kruszwickiego (później włocławskiego).

Według dok, z r. 1258 Bogusza, syn Mieczsława, nadał K. wraz ze Złotopolem, szpitalowi św.

Gotarda, naprzeciw Włocławka (Ulanow. Dok.
kujaw., 187, 13, 194, 20, 201, 28, 223, 49).
3.) K, wś, pów. pułtuski. Dawna własność'bisk.

Komlice, wś, pow. prużański, gm. Noski, płockich, wspom. w dok. z XIII w. W r, 1578
płaci od 12 łan, 1 zagr. 4.) K., r. 1578 Komo330 dz.
Komnatka, wś, pow. krzemieniecki, gmina rowo GrądiSiedlecz, wś, pow. ostrowski. W r.
i par. praw, Bereżce (4 w.), 18 w. od Krzemień- 1578 ma 6 działów Komorowskich, około 20 łan.,
ca, 81 dm., 354 mk., cerkiew fil, drewn. z roku 6 zagr., 1 rzem. 5.) K. al. Komarowo, pierwot1862. Do filii należy wś Sawczyce. W r. 1570 na nazwa wsi Hermany, w pow. mazowieckim
Jarofieja Hostkiego. W r. 1588 wdowa po nim (Kapica, Herbarz, 138).
„Komorowo, w dok. zr. 1311 Cummerov,
wnosi od 11 dym., 3 ogr., 2 kół waln., 1 stępn.
wś, pow. babimojski, Siedzi tu ród komesów
Obecnie attyn. Kruk.
Komojsk, folw., pow. borysowski, Gierłowi- niemieckiego pochodzenia, dość licznych w okoliey. W otoczeniu Przemysława ks. polskiego
czów 228 dz.
Komorniki 1.) wś, pow. wieluński. Kościół występuje r. 1285 „comes Luderus dietus de

par. p. w. św. Mikołaja istniał już zapewne Kumerove* i Peregrinus jego syn.

Ten „Pbere-

w XIV w., bo r. 1412 występuje pleban Wa- grinus de Cummerov* występuje w dok. z r.
wrzyniec. Przyłączony został następnie jako 1311i1314i innych (K. W., n. 557, 949, 968
filia do par. Mokrsko. Na początku XVI w. we i inne).
Komorowszczyzna al. Komdrowszczyzna,
wsi siedzi drobna szlachta, dwa łany plebana
stoją pustką. Andrzej Wolieki dziedzie K., wy- wś, pow. mohylewski, gm. Szkłów (8 w.), 27
stawiwszy r. 1682 nowy kościół murowany, dm., 173 mk.
Komorsko, włość bisk. kujawskieh. Ob. Grauzyskał przywrócenie parafii. Woliecy założyli
przy kościele szpital dla ubogich. W r. 1552 dowo.
jest tu 7 działów szlacheckich (około 7 łan.),

Komorzyn, dziś Chwałowice, wś nad Wisłą,

1 łan sołtysi, kilka młynów świeżo założonych. pow. tarnobrzeski. WŚ ta zapewne zniszczona
2.) K., wś, pow. piotrkowski, par. Wolborz. została przez wylewy Wisły, która wedle DługoW r. 1576 biskup kujawski płaci tu od 15 łan. sza „zalewała i pożerała role*, Należała do
karczmy, 1 łan pusty, 2 zagr., 21 osad. WŚ le- par. w Borowie. Za Długosza (L. B., I, 194),
dziedzicem był Jan z Czyźowa h. Półkoza. Wś
ży w par. Chorzęcin.
7 łan. km., 1 zagr., od których dziesięcinę
Komorniki, wś nad rzką Ciemną, pow. po- miała
znański. Jan bisk. pozn. aktem bez daty, po- pobierał archidy akon zawiehojski. We wsi był
twierdzonym w kopii przez Andrzeja biskupa dwór rycerski zwany: „Falowicze*, dający dzier. 1307 oddaje wś biskupią K., sołtysowi, zw. sięcinę do 2 grz., kościołowi P. Maryi w Zawi-

i Ochodza dają
Zdoth dla osadzenia na prawie niemieckiem choście, W r. 1531 K. Witowice

112

Kom

Kon

pobór od 4 łan. Z czasem nazwa K. znikła, szubiński. Według dok. z r. 1145 „Comes Dirscicraus contulit villam Gassavam et Conratovo
a przemogła dworu. Ob. Chwałowice (t. I).
Komos, urocz. dóbr Dojlidy, pow. biało- cum lacu Golse*, klasztorowi w Trzemesznie
(K. W., n. 11, 1589, 1751).
stocki.
Komsin, w dok. Komsina, mylnie Aqsin, wś,
Komotowo, wś i chutor, pow. grodzieński,

gm. Żydomla, 17 w. od Grodna. Wś ma 18 pow. płoński. W r. 1161 Bolesław ks. polski,
dm., 149 mk., cerkiew, 342 dz. włośe. i 126 nadaje klasztorowi w Czerwińsku: między innecerk.; chutor należy do dóbr Skidel. Par. praw. mi: „Komsina eum omnibus suis appendiciis*

dekanatu (błagoczynia) grodzieńskiego, 23516 (Kod. mał., II, 4). W r. 1570 Comszino, wś opata czerwińskiego, płaci od 12 łan, 1 rzem., wydasz, cerkiew paraf,, filialna i 2 cmentarne.
|
Komowiszcze, wś, pow. dubieński, gmina szynk piwa.
Komsin, zaśc., pow. wilejski, gm. Rabuń
Beresteczko, par. praw. Holatyn.
(18 w.); miał 17 dusz rewiz., należał do dóbr
Komoza, pow. kobryński, ob. Kaluga.
Kompajcie, fol., pow. rossieński, gm. Rossie- skarb. Huby.
Komsinicze, wś, pow. mohylewski, gmina
nie (18 w.).
.
Komparzów, r. 1358 Camparzevo, wś, pow. Czarnorucz (10 w.), 74 dm., 552 mk., cerkiew
włoszczowski, Tomisław syn Wojsława dzie- drewn.
Komsza, osada, pow. newelski, gm. Psowo
dziea z Bieganowa, sprzedaje r. 1358 w Kurzelowie swą wś K., Piotrowi, synowi nieżyjącego (15 w.), cerkiew.
Konachówka, wś i fol., pow. klimowiecki,
Mikołaja z Bogoryi, wojew. krakowskiego za 80
grz. groszy czeskich. W imieniu nabywey obej- gm. Chotowiż, 35 dm., 84 mk. Dobra, Titowych

mował wś Pirko, pleban kurzelowski, prokurator 138 dz., młyn, folusz.
Konaje, wś, pow. dzisieński, gm. Czeres
arcybiskupi. Nowy nabywca odstępuje tę wieś
w dwa lata (1360 r. w Krakowie), Jarosławowi (6 w.); miała 22 dusz rewiz.
Konarskie, w r. 1230 Cunarske, wś, pow.
arcyb. gnieźn. na tych samych warunkach (Kod.
szremski. „Comes Bronisius* nadaję tę wieś
Mał., III i K. W., n. 1392, 1412i 1486).
z innemi włościami r. 1230) klasztorowi w ParaKompiele, ob. Kqpiele.
Kompiele, wś, pow. rossieński, gm. Rossie- dyzie. W r. 1250 klasztor oddaje tę wieś w zamian za połowę Chrząstowa, Sędziwojowi. Jenie (16 w.).
Kompina, wś, pow. łowicki. Nowy kościół dnak akt z r. 1257 wymienia K. w liezbie wsi
murowany, w ostatnich czasach wzniesiony.

klasztornych.

Zapewne część wsi została przy

Kompocie, dwa fol. i dwa zaśe., pow. nowo- klasztorze (K. W., n. 128, 194, 225, 265, 295
aleksandrowski, gm. Smołwy (12 i 9 w.). Mają i 351).
Konary 1.) w dok. Conarovo, wś, pow. nietu Landsbergowie 96 dz.
Kompol, dobra, pow. nowoaleksandrowski, szawski. W dok. z r. 1258 powiedziano, iż niegm. Antuzów (8 w.), własność Koziełłów, 1400 żyjący wtedy Bogussa wojew. łęczycki nadał

szpitalowi św. Gotarda, Złotopole i K, (Kod. mał.,
dz (521 lasu).
Kompoliszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow- II, 110). Należały dawniej do par. w Kościelnej wsi. 2.) K., wś, pow. jędrzejowski. W dok.
ski, gm. Abele (10 w.).
, Kompolki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, z r. 1158 wymienione śród wsi, których dziesięeiny dał klasztorowi w Brzeźnicy (Jędrzejowie)
gm. Abele (10 w.).
Kompy (ob. t. III, 941 Kąpy), Klementy, K. bisk. krak. Radost. Dok, z r. 1176 Gedko bisk.
Kondratowicze, K. Maciejuny i K. Tucewicze al. krak. nadaje dziesięcinę ze wsi „que sedet super
Jurcewicze, okolice szlach., pow. kowieński, gm. Nidicam in qua sedent Konary due, hoe est inter

Jaswojnie (7 w.), 32 w. od Kowna.

W Kondra- villam filiorum Bugiwoi et villam Nigoslai* (Kod.

towiczach mają Adamowiczowie 15 dz., Ongir- mał., II, 1, 9). Klasztor jędrzejowski miał tu
sey 4 dz., Dwerdowie 24 dz., Dyrdowie 69 dz., swą posiadłość, jak świadczy dok. z r. 1361
Bakiewiezowie 33 dz., Misztowtowie 36 dz , Ma- (Kod. mał., I, 307). W r. 1581 Stan. Dembień-

cewiezowie 66 dz., Niwińsey 39 dz., Raczkowie ski płaci ze wsi K.i Zagaje od 5'/, łan. km.,

17 dz., Stratanowieczowie 28 dz., Kilezewsey 18 1 czynsz, 3 zagr., 5 kom., 1 rzem.
Konary, wś, pow. inowrocławski. Zapewne
dz., Kontowtowie 22 dz.; w K. Maciejunach mają: Dowiatowie 20 dz., Daukszowie 14 dz., Ki- tę wieś wymienia dokum, z r. 1136 (K. W.,
montowie 4 dz., Kulwieciowie 16 dz., Pożersey n. 7).
Konarzewo 1.) w dok. Conarevo, ob. Komo48 dz., Roubowie 32 dz., Twirbutowie 37 dz.,

Ejgirdowie 11 dz.; w K. Tucewiezach mają: Bo- rowo. 2.) K., ob. Obidzino.
Konarzewo, r. 1213 Conarovo, wś, pow.
kiewiczowie 25 dz., Wilamowiezowie 25 dz.,
Kondraccy 45 dz., Niwińsey 14 dz., Derbutowie krotoszyński. Nadana przez Władysława Odo12 dz., Żutowtowie 23 dz. i 30 dz., Mańkowscy nieza ks. kaliskiego, klasztorowi w Ołoboku
r. 1218. Otrzymuje prawo niemieckie r. 1238.
48 dz., Tomaszewscy 12 dz.
iwdoKomratowo, r. 1145 Conratovo, wś, pow. Część wsi nadaje przed r. 1245 Wirzbięta
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wa po Klemensie kaszt. krakow., klasztorowi cyKonderszczyzna, przys., pow. dzisieński,
stersek w Łubnicach (Ołoboku). Por. Kod. W., gm. Przebródź (23 w.).

n. 81, 214, 244, 311, 1736.

Kondracie 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,

Konaszkowo, wś, pow. orszański, gm. Łoź- gm. Dusiaty (5 w.). 2.) K., wś, pow. ponieno, 15 dm., 53 mk.
wieski, gm. Pokroje (4 w.).
Konawa, wś, pow. klimowieki, gm. Chocimsk,
Kondraciszki 1.) dobra, pow. nowoaleksan12 dm., 58 mk.

Por. Kanawa.

drowski, gm. Smołwy (5 w.), Wrockich 180 dz.

Końce 1.) wś i dwór, pow. nowoaleksandrow- 2.)|K., Kondratyszki, zaśc., tamże gm. Widze
ski, gm. Sołoki (17 w.). Dwór należy do Mor- (4 w.).

3.) K.al. Kondratyszki, pow. oszmiań-

dasów, 110 dz. 2.) K, zaśc., tamże, gm. Dry- ski. Niegdyś dobra nad rz. Gawią, należące
światy (22 w.). 3.) K. (Kopce?), wś, pow. dzi- w XVI w. do Jana Zenowicza, ziemianina pow.
sieński, gm. Stefanpol (8 w.); miała 10 dusz oszmiańskiego, którego synowie sprzedają w r.
rewiz. 4.) K., wś nad Obola, poniżej ujścia 1587 za 1000 kóp gr., Stefanowi Lwowiezowi
rzki Swina, pow. horodecki.

Roskiemu, podkom, oszmiańskiemu. Do K. nale-

Koncegole, wś i zaścć., pow. wiłkomierski, żały sioła: Szedziuny Wysockie
i Żomojtaki, oraz
gm. Traszkuny (14i 25 w.).
puszcza przy drodze z Nowogródka do DziewieKońcepol 1.) (ob. t. IV, 331 Koniecpol), niszek. Następnie K, były własnością Stachowzaśe., pow. kowieński, gm. Janów (4 w.). 2.) K., skich, potem Szwykowskich, od r. 1649 Mikoławś i dwór, tamże, gm. Jaswojnie (8 i 11 w.).
ja Grudzia, cześnika oszmiańskiego, jedyna ceórKońcepole, chutor, pow. wołkowyski, gmina ka którego Krystyna, sprzedaje K. 1684 r., JeZelzin, ob. Zieleniewicze.
rzemu Wawrzyńcowi Żemle. K. dzieliły losy
Końcetrostki, al. Koniec- Troski, zaśc., pow. Żemłosławia, powstałego z drobnych folwarków
nowoaleksandrowski, gm. Smołwy (5 w.), Żegi- należących niegdyś do dóbr Kondraciszek.

sów 21 dz.
Koncewicze, wś włośc., pow. oszmiański,
gm. i dobra skarb. Krewo (10 w.); miała 31 dusz
rewiz.
Końcewizna, pow. białostocki, ob. Kramkowizna.
Konciużyno, wś, pow. dzisieński, gm. i dobra Jazno.
Konciwka, pow. czerkaski, ob. Nieczajówka,
Końcowe, wś nad Uszaczą, pow. połocki,
gm. Bonoń, 2 dm., 30 mk., cerkiew, kaplica,

Końcowiki, wś, pow. dryzieński, parafia
Rosica.
Końcowszczyzna, fol., pow. wilejski, gm,
Horodek, r. 1865 Kalinowskich,
Końcyborce, wś, pow. wieliski, gm. Ilino,
wspom. w dok. z r. 1635.

Kondrajcie 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Rakiszki (18 w.). 2.) K., wś, pow. rossieński, gm. Skawdwile (1 w.).
Kondrajec, dawniej Konradziec, wś, pow.
płoński. Wspom. w dok. z r. 1401 (Kod. maz,,

str. 144).

Kondrany 1.) wś i zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Poniemuń (13 w.). 2.) K. Wzelkie i Małe, dwiewsi, tamże, gm. Skopiszki (5 w.).

W K. Małych mają Kozłowscy 50 dz. i Szylinisowie 127 dz.; w K, Wielkich Limanowiczowie

80 dz., Chłystowowie 21 dz.

3.) K., wś, pow.

poniewieski, gm. Nowemiasto (9 w.).

Kondratka, w dok, Kondratowicze, wś, pow.
zasławski, gm. Zasław (7 w ), par. praw. Bielów,
93 dm., 591 mk, W r. 1583 do Zasławia (ks,

Michała Zasławskiego), płaci od 4 dym., 2 ogr.
Koncynowo, wś, pow. nowoaleksandrowski, Własność ks. Sanguszków.

gm. Brasław (6 w.).
Kondratki, wś, pow. wołkowyski, gm. SzymKonczajcie, wś, pow. rossieński, gm, An- ki, 188 dz.
drzejów (5 w.).
Kondratów, wś, pow. turczański. Zubriekij
Kończany 1.) wś, pow. grodzieński, gmina M.: „Seło K. tureekoho pow.* (Żytie i gd
Brzostowica Mała. 2.) K., wś, pow. trocki, gm. 1895r., t. 2).
Oława (11 w.); miała 59 dusz rewiz., należała do
Kondratowa, wś nad rz. Bołozdynką, pow.
dóbr skarb. Daugi. 3.) K., wś, pow. dryzieński, newelski, gm. Berezowa.
par. Oświej. 4.) K., wś nad Dźwiną, powyżej
Kondratówka, zaśc., pow. wiłkomierski, gm,
ujścia rzki Ruby, pow. witebski, gm. Babi- Traszkuny (7 w.).
nicze.

Kondratowsk,

dobra,

pow.

mścisławski,

Kończe, dobra, pow. wiłkomierski, gmina Tołpyhów 310 dz.
Traszkuny (4 w.),
Kondraty, wś, nad Dźwina, pow. dźwiński,
Konczuny, wś, pow. szawelski, gm. Gruź- gm. Kreutzburg (5 w.).
dzie (14 w.).
Kondryszki, wś, pow. poniewieski, gmina
Kończyszki, wś, pow. wiłkomierski, gmina Stumbryszki (9 w.).
Wieprze (9 w.).
Kondycya, urocz., pow. sokólski, gm, Ostrów,
Kondaki, wś, pow. wołkowyski, gm. Sama- 41 dz.
rowicze, 206 dz,
Koneła, mstko nad Konełka, pow. lipowiecki,
Kondeńki, folw., pow. wieliski, gm. Makłoki, gm, Popówka Konelska, st. poezt. MonastyryszSłownik Geograficzny,

T. XV.—Zeszyt 178.
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o nowy też
cze (25 w.), 90 w. od Lipowea, 194 dm., 3204 Na początku XVI wieku zbudowan
kurzekustodyi
do
wcielono
parafię
a
drzewa,
z
żyd.,
mk., cerkiew, szkółka cerk., 2 domy modl.
2 młyny, 8 wiatraki. Osadzona prawdopodobnie lowskiej.

Qbecny kościół murowany pochodzi

zr. 1786. W r. 1540 wś K, należąca do klneza
na horodyszezu starożytnej Kunili.
kurzelowskiego, dóbr stołowych areyb. gnieźn.,
podolgub.
ki
Konewa, wś, pow. mohylews

pustych, 4 karczmy
skiej, gm. Ozarzyńce, ma 127 dm., 675 mk. miała 30 łan. osiadł, 4'/,

a piąta kustosza kurzelowskiego. Dwór i folWinogradzki posiada tu 771 dz.
wark dobry, łąki. Wójt miał 2 łany, a na jepow.
dwór,
i
wś
Kongajcie (Konczajcie?),
dnym kmiecia i karczmę.
telszewski, gm. Siady (10 i 14 w.).
Koniczkino, wś, pow. orszański, gm. WysoGiełwagm.
Kongiedy, zaśc., pow. wileński,
9 dm , 76 mk.
kie,
dóbr
do
należał
rewiz.,
dusz
6
ny (6 w.); miał
Koniejsze, wś, pow. święciański, gm. DauGiełwa.
rewiz., należała
Konguszyły, wś, pow. kowieński, gm. Ale- gieliszki (6 w.); miała 35 dusz

„do dóbr Dudy.
- ksandrowska Słoboda (1 w.).
Koniemłoty, wś, pow. stopnieki. W r. 1246
Koniaków, kol., pow. łueki, gm. Rożyszeze,
się tu wiee w obeeności Bolesława, ks.
odbywa
14 dm., 56 mk.

ich (Kod. mał.,
Koniatków, Kunatków, Koniatkowicze, nie- krakow. i dostojników małopolsk
1270 własność
r.
z
dokum.
Według
33).
t.I,
pow.
gdyś wś, dziś uroczysko około Buhryna,

ostrogski.

z r. 1348 Jakób
W r. 1577 Iwan i Siemion Bohuryń- klasztoru łysogórskiego. W dok,

dypl. pol.,
sey wnoszą od 6 dym. po 10 gr., 8 ogr. po 4 gr., „rector ecelesie de Conemloth* (Kod.
par.
kościół
miała
wś
Długosza
Za
223).
III,
t.
części
z
r.1583
od 2 kół młyń. po 4gr. W
DziesięMaryi.
P.
N.
Wniebow.
płaci Iwan Bohuryński od 4 dym., 1 ogr., 2 ogr., drewniany p. w.
dawano plebanowi.
1 koła waln.; z drugiej Filip Herczyk od 2 dym., cinę ze wsi, do 15 grzyw.
folwark klaszzagr.,
1
i
km.
łan.
12
miała
Wś
1 ogr.
klasztoroczynszu
prócz
dawali
Koniawa, pow. lidzki. Około fol. horodysz- torny. Kmiecie
IV, 332),
(t.
podano
Mylnie
miodu.
urny
2
wi
ysko,
cze, zw. Pilekalnis, pod wsią zaś ementarz
w Mogile, gdyż była
klasztoru
do
należała
wś
iż
cza.
Szukiewi
W.
przez
1885
- badane r.
Św. Krzyża.
Koniawka, pow. lidzki. Na polach folwarcz- własnością klasztoru
pow. grodzieński, gmina
wś,
ze,
Koniewic
się
znajdują
ki
nych, ua pr. brz. rz. Ponaczan
736 dz.
Grodna,
od
Jeziory, 23 w.
okopy.
W dokum.
sierpecki.
pow.
wś,
Koniewo,
i.
Konice, r. 1536 Cunycze, wś, pow. ropczyck
R. 1570
płockich.
bisk.
włości
śród
w.
XIII
z
Wielodóbr
do
(Nawsie)
Należała wraz z Górą
Rudgopłockiej.
katedry
ialna
prestymon
pole (Andrzeja Czuryły kaszt. przemys.), miała włość
łan,
7
od
tu
płaci
ski
50 kmieci.
=
Konik, pow. słonimski, ob. Krowatno-Konik
Koniec, wś, pow. sieński, gm. Łatyhowo, 31
i Zapole-Konik.
dm., 196 mk.
Konik, chutor nad Dnieprem, pow. kijowski,
ki,
sandrows
nowoalek
Koniecbor, zaśc., pow.
gm. Chotów, 6 w. od Kijowa, 20 dm., 108 mk.
gm. Smołwy (4 w.).

Konik Sutków, chator, pow. nowogradwoKoniecki Wądołowo, wś, pow. kolneński.
gm. Karne, 13 dm., 85 mk.
łyński,
Koniecki
„de
Jan
e
występuj
W dok. z r. 1483
Konikowo, fol., pow. gnieźnieński. Wś ksiąalias Wandolowo* (Kapica, Herbarz, 443).
szpitalowi w Gnieźnie
Koniecpol, mstko, pow. noworadomski, ob. żęca nadana w r. 1243
Nowopole (t. VI). W r. 1563 płaci N. od 40 (K. W., n. 238).
Konin, w dokum. z r. 1283 Kunyn, r. 1284
rzem,, 16 fi. szosu. Por. Chrząstów. Jakusz
miasto powiatowe gub. kaliskiej. Co do
Conyn,
Jakób
1401.
r.
z
dok.
sieradzki, w

z K., wojew.
K. ob. Staremiasto 2) (t. XI,
wojew. sier., 1424 (Ulanow. Dok. kuj., 272, 98, pierwotnej osady
1283 wymieniony w liczbie
r.
z
dok.
W
237).
276, 96).

Koniecpol 1.) dwa folw., pow. nowoaleksandrowski, gm. Antuzów (12 w.) i Ponedel (8 w.).
2.) K., pow. lucyński, ob. Andry.
Konieczno, wś, pow. włoszczowski. Wymie-

miast poddanych juryzdykeyi sądu miejskiego
w Kaliszu.

Bawi tu w r. 1284 ks. Przemyśl.

W dokum. z r. 1293 pojawia się wójt koniński

„Goslaus*. Akt z r. 1318 wskazuje na stosunhandlowe z Toruniem. Z dok. Władysława
ki
niona już w dokum. zr. 1136 w liczbie włości
z r. 1328 dowiadujemy się, iż cło tu
Łokietka
kościół
założyli
tu
arcyb. gnieżn. Areybiskupi

do biskup. lubuskich.
par. p. w. Narodzenia N. P. M.i św. Jadwigi, pobierane, należało
król Kazimierz (Kod.
r.
1346
marca
30
tu
erekcyi
istniejący już w XIII w. Przy akcie
rajców w akcie z r.
Nazwiska
61).
III,
t.
był
1215
r.
z
wicach
kościoła par. w Gawłuszo
, choć formy
niemieckie
e
przeważni
są
obeenym „Sigismundus plebanus de Konyeczno*.

Bawi
mał.,
1373

imion
(Maćczęści
w
i
spolszezen
oni
byli
iż
świadczą,
za,
widocznie
Około r. 1394 wś tę zastawioną
R. 1374 rajcy i przysięgli ze
mierza odkupić arcyb. gnieźn. Dobrogost (K..W., ko Dribegger).
składają w Kaliszu przysięgę
K.,
i
ną
|Stawiszy
n. 7, 1308, 1958. Długosz, L. B., Il, 397).
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królowi Ludwikowi. Kasztelan koniński Michał Chutor ma 57 dz.; dobra, własność Bronieów,
z Koszanowa w dok. z r. 1312 (K.W., n. 35, z fol. Kruhlih 415 dz. 6.) K., wśi dwór, pow.

528, 537, 699, 955, 1001, 1088, 1680).

Pier- kowieński, gm. Bobty (2 w.).

wotna osada (stare miasto) miała kościół paraf.
p. w. św. Piotra, istniejący jeszcze w XVI w.
Przy nowej lokacyi (zapewne wraz z otrzymaniem pruwa niemieckiego), z przeniesieniem się
życia miejskiego do nowego miasta, przeniesiono

7.) K., wś, tam-

że, gm. Kleonorów (2 w.), blizko dóbr Zamek.
8.) K. Dolne
i Górne, dwie wsi, tamże, gmina
Krasne (1 w.). 9.) K., dobra, fol., pow. nowoaleksandrowski, gm. Antolepty (2 w.). Folwark,
własność Waleów, 71 dz.; dobra należą do dóbr

i parafię do istniejącego tam kościołka św. Bart- Osokno. 10.) K., wś, tamże, gm. Dusiaty (4 w.).

łomieja, wedle tradyceyi zawdzięczającego swą Niegdyś attyn. Dryświat. 11.) K., wś i dobra,
fundacyę Piotrowi Duninowi, w połowie XII w. pow. wiłkomierski, gm. Owanta (10 w.), Kule-

Na początku XV w. ustanowiono przy kościele szów 220 dz. 12.) K., dwór, tamże, gm. Uszpar. mansyonarzy. Jeszcze podczas wizyty z r. pol (4 w.). 13.) K, wś. pow. oszmiański, gm.
1608 istniał pierwotny kościół św. Piotra. Zni- Połoczany (5 w.); miała 64 dusz rewiz., należała

szczony wraz z miastem przez krzyżaków
w r. do dóbr Raczkowo.
1331 został następnie odbudowany, Zapewne , Koniuchy, wś, pow. włodzimierski, gmina
w XIV w. powstał z zapisów mieszczan szpital Swiniuchy, 45 w. od Włodzimierza, 104 dm,,
z kościołkiem św. Dueha, a r. 1466 drewniana 826 mk., cerkiew, kościół, młyn. Należała niekaplica św. Krzyża. W r. 1579 miasto płaci gdyś do zamku włodzimierskiego, następnie Waszosu fl. 32. 0d 15 bań gorzałez. fi. 12, od 15 sila Chrebtowicza, drogą wiana za eórką Hanną
szynkarzy wódki, 11 rybaków, 60 rzem , 8 rzeź- przechodzi do kn. Andrzeja Sanguszkowicza.
ników, 14 przekupn., 10 komorn., 3 żydów (A. 1), W r. 1577 Iwan Czaplicz Szpanowski wnosi od
20 łan. os.,

1 koła młyń., od 5 beczek śledzi.

Ogółem f. 181 gr. 24.

21 dym. półdworz., 9 ogr. po 4 gr., ar. 1583

Ob. „Przyj. ludu*, Prusinowska od 12 dym., 6 ogr., 5 ogr., 1 ko1844 r., t. XI, Spraw. hist. szt., t. V.
wala, 2 kół waln., 2 popów.

Konin, w dok, Kunyno, wś, pow. częstochowKoniukiszki, wś, pow. wiłkomierski, gmina
ski. W dok. z r. 1220 podana w liezbie wsi da- Onikszty (5 w.).
Jących dziesięcinę klasztorowi w Mstowie.
Koniusza, wś, pow. miechowski. „Gaulus de
Koninek, r. 1286 Canym, wś, pow. wągro- Conusa* jest obecny na wieeu w Mikulinie 1212
wiecki. Aktem z r. 1286 oświadeza Zbylut, r. (Kod. mał. I, 15). W dok. z r. 1322 występukasztelan nakielski, iż ojciec jego „comes Stras- Je „Johannes reetor ecelesiae de Koniusa* (Kod.

so* nadał tę wieś klasztorowi w Łeknie (K. W., mał., II, 253). W r. 1366 Kazimierz W. nadaje

n. 18, 567).

Koniów, wś, pow. staromiejski.

własność Herburta.

Świątnikom z Koniuszy te same swobody jakie

W r. 1508 posiadali Świątniey katedry krakowskiej (Kod.

R. 1589 Erazm Herburt, mał., t. I, 342).

dziedzie Fulsztyna płaci tu w połowie wsi od 9
Koniuszewszczyzna, fol., pow. nowogródzłan., popa '/, łana, karczmy, 4 zagr., 10 kom. ki, gm. Horodyszcze, Cerowiczów około 1'/, wł.
Barzy z drugiej połowy od 5 łan., popa "/, łana,
Koniuszki, też K. Golaki i K. Nowosiołki, wś
karczmy.
nad rzką Bóbr, pow. sokólski, gm. Grzebienie,
Koniuchowo, urocz., pow. wołkowyski, 'gm. 35 w. od Sokółki, 21 dm., 163 mk., 232 dz,,
Dobrowola.
|
szkoła.
Koniuchy, al. Koniucha, wś, pow. augustowKoniuszki, wś, pow. dubieński, gm. Warko
ski, gm. Łabno, W r. 1854 miała 59 os., 1423 wieze, par. praw. Ulbarów (11/ w.), 24 w. od

morg. Wchodziła w skład dóbr Łabno.

Dubna, 80 dm., 454 mk., cerkiew fil. drewn.,
W r. 1458 p. n. Koniuchy należy
dura, 31 w. od Grodna, z zaśe, Sukowicze 877 do Olechny Juryewicza Czusko, od którego nadz. Na polach wsi znajdowano kamienne topory, bywa mieszezanin ostrogski Drobysz Mżurowiez,
oraz wyorano miecz żelazny. 2.) K., wś nad Od tego wraz z Ozieranami i Rapotowem nabyKotrą, tamże, gm. Jeziory, 31 w. od Grodna, wa r. 1468 za 100 kóp gr. kn. Iwan Wasilewiez
442 dz. WŚ należała do wójtowstwa poniemoń- Ostrogski. W r. 1583 wś należy do Ostroga, ks.
skiego we włości skidelskiej, ekonomii grodzień- Konst. Ostrogskiego, który wnosi od 12 dym., 3
skiej. Podług reg. pomiar. z r. 1558 miała 15 ogr., 1 koła dorocz. W nowszych czasach Młowłók gruntu „podłego*, z tego 2 wł. nieprzyję- deekiego, obecnie skarbowa.

Koniuchy 1.) wś, pow. grodzieński, gm. In- zr. 1789.

tych. Poddani mieli 52 wołow i 31 koni, płacić
Koniuszki, wś nad rz. Lipa, pow. rohatyńwinni z włók przyjętych 15 kóp 49 gr., nadto ski. Urząd poczt. w Rohatynie (9.8 klm.), par.
dawać 13 beczek owsa i płacić za odwóz 1 kopy gr. kat. w miejscu W r. 1565 wś w ststwie ha5 gr. 3.)K., tamże, gm. Mosty, ob. Zapołe. lickiem, miała 25 kmieci na półłankach, 6 pod-

4.) K., Krasnolaski, urocz., pow. kobryński, gm. sadków, 4 komorn., 2 karczmy (jedna 6 zł., dru-

Podolesie, 649 dz., kilku właścicieli. 5.) K., do-

ga 10 zł.). Powołowszczyzny w r. 1563 dano
bra i ehutor, pow. wołkowyski, gm. Podorosk. wołów 25. Myto od prasołów wożących sól z Do-
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a
Konopelczyce, wś, pow. orszański, gmin
rane na
liny ku Rohatynowi lub do Litwy, pobie
iło 20 Tołoczyn (3 w.).
utrzymanie gaci na złej drodze, wynos
pelka, wś u źródeł rz. Wołynki (prawy
Rocznie czyniło

tołp soli od wozu większego.

Kono

den. 15. dopł. Dźwiny), pow. witebski.
zł. 10. Ogółem dochód zł, 125 gr. 26
Konopki, pow. łomżyński, ob. Jałbrzyki, Koki, gm.
czows
Koniuszówka, wś, pow. berdy
nica i Rembkowo.
przyw
ów (10 w.), 70 w.

Wachnówka, st. poczt. Turb

od Berdyczowa, 70 dm., 214 mk.

Konopkówka, wś, pow. tarnopolski. Ob.
-

e tarno
mozyr- Boberski W.: „K. obrazek geol. z okoli .
Konkowicze, wś nad Prypecią, pow.
1882)
r.
14,
nr.
,
wiat
echś
(Wsz
ich*
polsk
ew.
na.
ski, gm. Petryków, 54 dm., 358 mk. cerki
Konopłanka, pow. czerkaski, ob. Zekli
Izabegm.
ki,
owys
wołk
pow.
wś,
1.)
na
tu:
Kon
Mieli
ski.
dźwiń
pow.
wś,
iki,
Konoplan
anką,
lewo
lin, 60 dz. 2.) K,wśi dobra nad Zelwi
Jubu
dz.,
80
Gorłewsey
owyska. WŚ Browerowie 4 dz.,
tamże, gm. Zelwa, 23 w. od Wołk
dobra, wie 80 dz.
ma 48 dm., 468 mk., szkołę, 376 dz.;
Konoplica, Konopelica, wś, pow. rohaczew
dz.
543
własność hr. Horn,
mk.
339
dm.,
48
gm. ski, gm, Cichniecze (8 w.),
Konne al. Konna, wś, pow. radomyski,
Konoplice, Konoplicy, wś i fol., pow. rohaRa
.
poczt
st.
,
Przyborsk, par. praw. Karpiłówka
ki, gm. Kistenie (22 w.), 37 dm., 221 mk.,
czews
idomyśl (89 w.), 90 dm., 467 mk. Ob. Karp
dziedzietwo Pieczkowskich, 180 dz.
a
łówka.
Konoplisk, dobra, pow. wołkowyski, gmin
e.
Konno Berwa, pow. grodzieński, ob, Berwi - Zelzin, 28 w. od Wołkowyska, Dobrzańskich
Konnybór, dobra, pow. połocki, Magierow i Przybysławskich 388 dz.
skich 1120 dz.
Konopnica 1.) wś, pow. wieluński. We wsi
gmina
ch,
Konobaje, dobra, pow. wołkowyski,
K. należącej do Andrzejai Jakóba Konopnieki
mą,
Pieski, Popławskich 236 dz.
karcz
z
nych
płuż
osad
18
r.
lża było w 1552
Konocicha, zaśc., pow. wilejski, gm.
kuźnica żelazna nowo odbudowana po spaleniu,
.
rewiz
(8 w.); 6 dusz
Wola Koor młyn o 2 kołach. Wr. 1552 istnieje
pnicka.
Konojad, wś, pow. kościański. Jan „rect
Kono
a
Górk
ejsza
dzisi
wne
zape
eka,
nopni
.
eeclesiae* w dok. z r. 1380 (K. W., n. 1783) t Wieś należała pierwotnie do par. Ossyaków.
powia
ński, wraz
Konończa, wś nad Rosią i Rosawą,
. Ka- Wojciech Konopnieki, podsędek wielu a arcyb.
żył,
czerkaski, gm. i dobra Meżyrycz, st. poczt
uposa
i
ół
kości
tu
sł
wznió
i
braćm
z
1245
niów (4 w.), 57 w. od Czerkas, 209 dm.,
erygował parafię. WkrótNależa- Dzierzgowski r. 1552
aki.
wiatr
4
,
cerk.
ka
szkół
ew,
mk., cerki
nieki, kasztelan spicyKonop
omin
Hier
m
czerncom ee pote
k i połowę
ła do ststwa kaniowskiego, legowana
Bohu- mierski, nadał kościołowi wieś Dyme
monasteru pustyńskiego w Kijowie, przez Zy- Woli Szynkielowskiej i wybudował klasztorek
za
ół z muru.
sza Fedorowicza Koreckiego, co potwierd
iż na 6 zakonników i wzniósł nowy kości

ecy,
gmunt I. Wr. 1622 skarżą się czern
nów z Częstochogrunta, Do klasztoru sprowadzono pauli
im
odjął
gski,
Ostro
sz
Janu
zarząd parafii
ststa ks.
oddał
k
Węży
.
areyb
ym
Rosi o 4 kołach, urządził wy, któr

i Olszowski nawybudował młyn na
e ka- r.1673. Areybiskupi Łubieński stołu Z kilku
o
przewóz i zabijał jaz. Nadto mieszczani
sweg
y
ięcin
dzies
nowe dali kościołowi
niowscy bez wiedzy czerneów zakładają ają wsi. Konsekracji kościoła dokonał r. 1666 areyucisk
łąki,
koszą
a,
nieki założył
chutory, uprawiają grunt
ster biskup Olszowski. Hieronim Konop 1638. Po
poddanych monasterskich, W r. 1628 monai
r.
czką
kapli
z
al
szpit
i uposażył też
w. Mawnosi z K. od 1 ogr.
upadku szpitala wzniesiono kapliezkę p.
icze.
Kanon
ob.
,
łucki
toroklasz
ał
Kononicze, pow.
odebr
i
prusk
ryi Magdaleny. Rząd
ski.
lubel
pow.
Kononiwka, ob. Dumańce.
wś,
K.,
2.)
ą.
ielow
Szynk
a wi wś
Kononowicze, wś, pow. mohylewski, gmin Według dok. z r. 1342 należy do wójtowstwa
sędzia
Ciecierzyn (9 w.).
lubelskiego. W r. 1676 Jan Gałęzowski,
Kononówka, wś i fol., pow. bychowski,.gm. grodzki lubelski płaci tu od 4 osób z rodziny, 10
Dołhi Moch (5 w.), 8 dm., 21 mk, Fol., dzie- dworskich i 131 poddanych. Ob. Bronowice.
top, Wś,
dzictwo Zubowiczowej i Koszkowej, 147: dz.
Konotopie, w dok. z r. 1325 Konot
Kononówka, wś nad stawem, pow. skwirski, pow. lipnowski. Miała już prawo niemieckie
st. poczt.
gm. Antonów, par. praw. Tereszki,
był „Heymischo*.
Około przed r. 1325. Sołtysem
ka.
szkół
mk.,
236
dm.,
40
w.),
(2
Skwira
.
Sumin
Ob.
pow. kor. 1865 należała do Straszyńskich.
Konotopy 1.) i K, Milki, dwie wsi,
pow.
nia.
Kobry
od
w.
Kononowo, wś nad jez. Baranowo,
32
ze,
nowic
Siech
ra bryński, gm.
wieliski, gm.
kurhan.

Baranowo.

Na wyspie jezio

Konopajcie, wś, pow. nowoaleksandrowski,

gm. Oknista (2 w.).

Milki, 69
WŚ K. ze wsią Nowiki ma 154, wś K.
Konopek,
j
skie
ziem
i
nośc
włas
e
dz. 2.) IM., w spisi
gmina
mski,
słoni
pow.
e,
Proc
wsi
przy
urocz.

- Pieski.
zasławski,
Konopezyn, wś, pow. białostocki, gm. Przy
Konotopy (t. LV, 351), wś, pow.
w. od Białegostoku, 238 dz.

tulapka, 40

ROSNKE

Kon

NA

KIF

wiano Julianny ,
gm. Chrolin, par. praw. Niezpały (15 w.), 41 w. gdyś awuls Kozakowa, później
GuFranciszka
jej
wnuka
dziś
zowej,
Bortkiewic
drewfil,
Zasławia, 73 dm., 427 mk., cerkiew

od

że, 284 dz.
niana. Dawniej stała tu kaplica katolicka.
Konstantynopol, wś, pow. kowelski, gmina
Konowałowo, dobra, pow. klimowieki, od
r. 1874 Mariutinych, 800 dz. (550 lagun).

Powursk, 23 w. od Kowla, 26 dm., 193 mk,

Konstantynów 1.) Konstntynowo, folw., pow.
Konowałowszczyzna, wś, pow. nowoalegm. Gulbiny (8 w.), włościan Janoponiewieski,
ksandrowski, gm. Słobódka (5 w.).
2.) K., dwór, tamże, gm. Naciuny
dz.
80
nisów,
dz.
250
ki,
białostoc
Konowały 1.) wś, pow.
od mta pow.; Tychniewiezów 217
w.
76
w.),
2.) K., wś, pow. oszmiański, gm.i dobra Woło- (7
mają tu 28 dz. 8.) K.,
Nejrandowie
Nadto
dz.
żyn; miała 11 dusz rewiz.
(9 w.), 320 mk.
Skrobatyszki
gm.
tamże,
mstko,
j.
radomskie
gub.
e
powiatow
Końskie, miasto
WołonczewWedług
dz.
189
mają
Dokalsey
ks. Mieszka z r. 1145 dla klasztoru

W dokum.
w Trzemesznie powiedziano:

„Comes Saulus skiego (Bisk. żmujdzkie, 104), kościół wzniesio-

złp.) Kazimierza Kaeontulit decimam celarii sui in Konski* (K. W., ny został z zapisów (1162
Andrzeja i Janinę
przez
r.,
1764
sperowicza
„domini
n. 11). W r. 1367 Dobiesław, syn
zapisali kawał
którzy
Staszewskich,
Szuksztów
z
poloprawo
udziela
heres*,
Creslai de Conske
tu biskup
urządził
Parafię
złp.
13,000
i
ziemi
wania w okręgu zw. „OConeczke*, Straszowi
Dziemstka
nazwa
nowa
K.,
4.)
Łopaciński.
prawo
to
rozszerza
z Modliszewie. W r. 1369
wiłkomierskim.
pow.
w
289),
Il,
t.
(ob.
wałtowa
Końskie,
wsi:
na
rozciąga
i
Strasza
synów
do
719 dm.
Niekłań, Gosań, Rogów i Bębnów (Kod. mał., Gmina K. obejmuje 74 miejscowości,
włościan,
mk.
5888
innych)
45
(obok
włośc.
działy:
tu
mają
1508
t. III, 207, 231). W r.
Mikołaj Krąpek, płacący gr. 18, Miklasz Ka- uwłaszczonych na 7478 dz.
Konstantynów, powiat święciański. Nowy
11 gr. (z Karnicą), Tobiasz z Ro-

mienski 1 grz.
wzniesiony kosztem Al. Cho-gowa, Krzesław Konecki gr. 30 i Stanisław Bia- murowany kościół
mińskiego
i
hr.
Starzeńskiego.
łaczowski gr. 30. W r. 1577 są trzy działy

Pleban miejscowy

Konstantynów 1) fol., pow. dubieński, gm.

Co do kościoła zob. Sprawozd. hist. sztuki, t. V

powiat włodzimierski, gmina Kisielin, 14 dm.,

Konieckich, 17 łan., 7 zagr.

mk. 2.) K., kol., pow. łucki,
ma 2 łany w Kornicy. Do K. należą: Kuźnice, Malin, 9 dm., 65
dm., 114 mk. 3.) K., kol.,
13
Torezyn,
gm.
Czarna.
i
Stampor, Jakubek, Grzybów, Błotnica

106 mk.
i VI.
Konstantynów Stary, miasto, ob. Staror.
W
ki.
Końskie Małe, wś, pow. opoczyńs
Kołyszczyńce (t. XV).
1577 płaci tu opat sulejowski od 1'/, łan, konstantynów (t. XI, 257)i
wś, pow. rossieński,
1.)
Konstantynówka
i Krzysztof Dunin od 17/, łana.
trzy wsi, powiat
K,
2.)
w.).
(10
Taurogi
gm.
.
Witryłów
ob.
ki,
brzozows
Końskie, wś, pow.
Szaty (10 w.)
w.),
(6
Kurkle
gm.
Końsko Wola, mstko, pow. nowoaleksan- wiłkomierski,
oszmiański,
pow.
wś,
K.,
3.)
w.).
(4
Wiżuny
i
Wola,
dryjski (Puławy). W r. 1581 Kouińska
43 dusz rewiz.
miała
Wołożyn;
dobra
i
gm.
Od
młyna.
1
łan.,
15
od
dają
Młynki i Rudy,
Konstantynówka 1.) al. Mechowata, MuchoTęczyńskich drogą wiana przeszła do Zbarawś, pow. berdyczowski, gm. i st. poczt.
wata,
w.
XVII
początku
skich, którzy władaja tu na
praw. Staniłówka, 91
Od nich do Wiszniowieekich. Ob. Puławy (t. IX). Samhorodek (12 w.), par.
Należała
początkowa.
szkółka
mk.,
620
dm,,
tu
Łukasz Opaliński, marsz. nadw. kor. posiada
Morw.,
XIX
w
Pohrebyszez,
do
w.
XVIII
w
a
Morsztyn
przez
aną
wspomni
rezydencyę swą,
gmina
tamże,
Desną,
nad
wś
K.,
2.)
w dedykacyi „Lutni*. W r. 1676 miasto daje guleów.
poczt, Turbów (10 w.), 70 w.
pogłówne od 174 mieszczan i 23 żydów. Stani- Wachnówka, st.
170 dm., 880 mk., cerkiew,
a,
Berdyczow
od
notarodziny,
z
osób
2
od
płaci
Zagorski
sław
3.) K, mylnie Konstantymłyn.
cerk.,
szkółka
ryusza i 21 dworskich.
rzką Serebrianką, przy
nad
wś
364),
IV,
(t.
nów
złożona,
letnich
willi
Konstancin, osada z
pow. czerkaski, gm.
kiej,
chwastows
żel,
utworzona na obszarze dóbr Obory, w pow. war- linii dr.

(5 w.), 30 w. odł Czerkas, ze
szawskim, r. 1898, przez zawiązane w tym celu ist. poczt. Śmiła
2688 mk., cerkiew, szkoła,
dm.,
486
Budki
wsią
wotu
dzono
Zaprowa
akcyjne.
stwo
Towarzy
. Należy do klucza
wiatraków
12
cegielnie,
2
dociągi, kanalizacyę, oświetlenie elektryczne,

gm.
urządzono starannie wyżwirowane drogi i aleje śmilańskiego, 4.) K., wś, pow. humański,
Humaod
w.
50
w.),
(11
Buki
poczt.
spacerowe, Przyległe lasy dóbr Obory odświe- Chiżna, st.
mk. Założona przez dziedzica
żają powietrze, dostarczają miejsca do wycie- nia, 32 dm., 235
go Rohozińskiego. 5.) K.,
Konstante
Woronie,
wsi
cya
restaura
istnieje
miejseu
Na
czek dalszych.
wsi Parchomówce,
przy
ferma
,
Zohwińska
i stacya kolei wązkotorowej z Warszawy do Pia- al.
6.)K, wś, pow.
mk.
40
dm.,
5
skwirski,
pow.
znajduK.
ie
seczna prowadzącej. W sąsiedztw

je się Skolimów, zmieniony obecnie na osadę żytomierski, gm. Januszpol,
rza, 17 dm., 134 mk.
willi letnich.

Konstancyanowo, powiat dzisieński. Nie-

53 w. od Żytomie-

Konstantynowo 1.) folw. dóbr Skidel, pow.

>f

z

t4y*
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Kon

Kop

grodzieński. 2.) K., dobra, pow. prużański, gm. kanelerzego, przez Franciszka i Mikołaja JanRudniki, Golezów 803 dz. 3.) K., fol. dóbr Wi- kowskich. Do K. należały wsi: Kołweliszki,
szów, pow. słonimski. 4.) K,, fol. dóbr Kozłow- Lepie, Masiuny, Śloski, Kiżby, Ożubale, Ożukalszczyzna, tamże.

5.) K., kol. żydowska, tamże, nie i zaśc. Kłonie, wogóle 46 dym., 156 dusz

gm. Różana, 39 w. od Słonima, 11 dm., 219 mk., męzk. i 146 żeńsk. Niedaleko od dworu stała
dom modl. żyd., 622 dz. 6.) K., dobra, pow. kapliea. We dworze (podług notatek Balińskie-

wołkowyski, gm. Roś, 10 w. od Wołkowyska, go), znajdował się spichlerz przerobiony z daw-

Mickiewiczów, 217 dz. 7.) K., folw., pow. ko- nego murowanego zboru aryańskiego. Na szezywieński, gm. Janów (3 w.), Kaczyńskich 106 dz. cie był napis „Renovatum A. D, 16664, a na ko-

' 8) K. Praczki, dwór, tamże, gm. Żejmy (2 w.), minie „Restauratum A. D. 1724*. W r. 1808
Mickiewiczów 64 dz. 9.) K., dobra, powiat Mikołaj Jankowski, kanonik katedry mińskiej,
nowoaleksandrowski, gm. Czadosy (138 w.), 69 ówczesny właściciel K., oraz synoweowie jego

w. od mta pow., Komarów, z Hanuszyszkami Ambroży, dziedzie Polan, i Aloizy, sędzia ziem-

3358 dz. (1064 lasu). 10.) K., zaśc., tamże, ski oszmiański, wznieśli w K., kościół parafialny
gm. Dryświaty (15 w.). 11.) K. al. Mieżewo, drewn. z dwoma wieżami, Około 1850 r. nabył
dobra, pow. orszański, hr. Łubieńskich 2945 dz. K. Kazimierz Umiastowski, od Karola Jankow(1674 lasu), gorzelnia. 12.) K., wś i dobra, pow. skiego. Obecnie dobra obejmują 2105 dz.
sieński, gm. Czereja (4 w.), 58 dm., 334 mk.
Kopaćkowo, wś, pow. wilejski, gm. KuszeDobra, Boguszewskich, z fol. Szyrkówka 1966 niee (4 w.); miała 84 dusz rewiz., należała do
dz. (806 lasn). 13.) K., wś, pow. lidzki, gmina dóbr Lubań.
j

i dobra skarb. Wasiliszki (1 w.); 7 dusz rewiz.
Kopacze 1.) al. Gonczary, wś, pow. wołko14.) K., pow. dźwiński, ob. Zzabelin.
wyski, gm. Pieski, 446 dz. 2.) K., fol., pow.
Konstantynowska Słoboda al. Makowingi, mścisławski, od r. 1855 Korzunów, 122 dzies.
wś, pow. kowieński, gm. Betygoła (3 w.).
8.) K., pow. oszmiański. Stanowiły niegdyś

_ Konszczukalnie, w spisie z r. 1886 Kukciu- fol., do którego nalężała wś t. n. W r. 1562
kalnie, przys., pow. rossieński, gm. Konstanty- własność Anny z Rekuciów Mitkiewiczowej, ponów (3 w.).
.
czem syna jej Pawła. W r. 1651 Reina Wańko-

Kontenie, wśi dobra, pow. telszewski, gm. wiezówna Antoniowa Stankiewieczowa, sprzedała
- Gadonów (9 i 12 w.), attyn. dóbr Gordy Kietuny je Ostafiemu Siestrzeńcewiczowi Kuczukowi.
(Kietunygordy).
Obok Kuezuków mieli w K. swe części MężyńKontminie, wś, pów. szawelski, gm. Gruź- scy i Szwańscy, woeszcie w połowie XVIII w.
dzie (5 w.).

przeszły K. na własność Jerzego Galimskiego,

Kontowcie i.) (ob. t. III, 943 Kątowce), który sprzedał
je w r. 1759, Tadeuszowi Ogińmstko i zaśc., pow. telszewski, gm. Bernatów skiemu.
(315 w), bar. Hejkingów, 1100 dz. Pierwszą
Kopacze, wś nad Prypecią, pow. radomyski,
kaplicę wystawił tu w r. 1619 Krzysztof Szuk- gm. i st. poczt. Czarnobyl (10 w.), 140 w. od

szta, ciwun berżański.

2.) K., wś, tamże, gm.

Gadonów (1 w.).

Radomyśla, 54 dm.,

285 mk., cerkiew, szkółka

cerk., wiatrak, 1918 dz. ziemi włośe. (z KarpiKontowtele, okolica, pow. telszewski, gm. łówką Kopaczowską), Własność większa należy
_ Wornie (19 w.).
do klucza ezarnobylskiego.
Kontowty, okolica, pow. telszewski, gmina
Kopaczewszczyzna, dwór, pow. słonimski,
Wornie (21 w.). Mają tu: Narkiewiczowie 48 gm. Rohotna, Sielickich 80 dz.
dz., Przyjałgowscy 30 dz, Rymkiewiczowie 30

dz., Szydłowscy 7 dz.

Kontowtyszki, dobra, pow. telszewski, gm,

Kopaczów, wś przy ujściu Rakówki do Stuhny, pow. kijowski, gm. Obuchów, st. pocztowa
Wasilków (15 w.), 40 w. od Kijowa, 315 dm,,

Żorany (7 w.).
ZF
Kontratówka, ferma przy wsi Monastyryszcze, pow. lipowiecki, 5 dm., 24 mk.
Kontrymiszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Subocz (8 w.).
|
Kontrymy 1.) dwór, pow. kowieński, gmina

do Wyhowskich i 247 dz. (74 lasu) do Kuczyń-

lińsk (nie Smolin, ob. t. IV, 368), mstko i dobra,

Kopaczycha, urocz. na obszarze Żwańczyka.

1653 mk., eerkiew, szkółka, młyn, 5 wiatraków,

1104 dz. włośc., 522 dwor. (150 lasu), należącej

skich. W r. 1628 Adam Tysza-Bykowski wnosi z mstka K. i Nieszczerowa od 9 dym., 2 ogr.
Wilkija (26 w.). 2.) K. al. Kientrymy, dwór, Kopaczówka 1.) wś i kol., pow. łucki, gm.
pow. telszewski, gm. Gadonów (19 w.), Stępkow- Rożyszcze (5 w.), 18 w. od Łucka. Wś ma 54
dm., 526 mk.; kol. 19 dm., 100 mk. 2.) K.,
skich 100 dz.
Kontynowo, pow. kobryński, ob, Ursynowo, wś, pow. starokonstantynowski, gm. Wołoczyska, par. praw. Niemiryńce (1 w.), 84 w. od mta
Kontuszówka, ob. Bałka Gliniana.
Konwaliszki, dawniej Kołweliszki al. Smo- pow., 141 dm., 803 mk., szkoła.
' pow. oszmiański, gm. Dziewieniszki (8 w.). Na-

Kopaczyńce, wś, pow. horodeński, W roku
_ byte r. 1786 od Joachima Chreptowieza, pod- 1578 wraz z Kuniszoweami należa do dóbr Ja-

Kop

Kop
grodzieński,

i
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złowieckich. Płacą od 8 łan., 4 zagr., 3 kom,,
popa, rybaka.
Kopań 1.) chutor w dobrach Mohylowee,
pow. wołkowyski. 2.) K., wś i dobra, pow. homelski, gm. Teleszcze (20 w.), 43 dm., 197 mk,
Dobra, Kruszewskich, 1351 dz. (1000 lasu).
Kopań, wś, pow. dubieński, gm. Tesłuhów,

3.) K., wś, pow. słonimski, gmina

Krewo (10 w.); miała 31 dusz rewiz. Wchodziła
r. 1789 w skład ststwa krewskiego 2.)K.,
wś i dobra, pow. lepelski, gm. Kopeewicze, 35

par. praw. Rohoźno, 22 dm., 141 mk.

w. od Lepla, 89 dm., 693 mk., eerkiew, szkoła,

Kuryłowicze, 49 w. od Słonima, 156 dz.

Kopcewicze 1.) mylnie Kopciewicze (ob. t.IV,
375), wś, pow. oszmiański, gm.i dobra skarb.

Kopańce, wś, pow. wieliski, gm. Cerkowi- zarząd gm. Dobra są attyn. Iwańska. (mina
obejmuje 23 miejscowości, 1351 dm. włościań.
szcze; horodyszcze.
Kopanica, os. przy wsi Cywińszczyzna, pow. (508 innych), 4476 mk. włościan, uwłaszczonych
słonimski.
na 5504 dz.
Kopanica, miasto, pow. babimojski. StaroKopcie, wś, pow. orszański, gmina Tuchiń
żytny gród książęcy, pozostawał jakiś czas we (13 w.); przed r. 1865 Brzozowskich.
władaniu książąt szląskich. Odebrał go Łokie- „Kopciewicze 1.) wś nad Ptyczem, pow. motek przy pomocy Przybysława Borkowicza, wo- zyrski, gm. Kopatkiewicze, 49 dm., 310 mk.,
jewody poznań. i jego syna Maćka, jak o tem cerkiew. 2.) K., wś nad Bobrykiem, tamże, gm.
świadczy w dok. z r. 1338 nadającym im w na- Laskowicze, 37 dm., 292 mk., cerkiew.

grodę Koźmin. Dok. zr. 1394 świadczy, iż ist-

Kopciewicze, Koptiewicze, Koptowicze, wieś

niał tu gród, a przy nim Wielkai Mała Kopani- nad Horyniem, pow. rówieński, gm. i par. praw.
ea, osady na prawie niemieckim, mające oddziel- Kustyń (3 w.), 13 w. od Równego, 24 dm., 221
nych wójtów (K. W., n. 1012, 1099, 1188 mk., cerkiew filialna, 321 dz. W r. 1545 Bohi 1947). W r. 1580 miasto K. w pow. kościań- dana Krajewskiego. W r. 1577 Iwan Czaplicz
skim, dawało szosu fi. 3 gr. 6, od 1 szewca, 2 wnosi od 4 dym., 8 ogrodn., aw r. 15830d
krawców, 1 kuśnierza, 1 kowala, 4 rybaków, 6 dym.
2 piekarek, 2 komorn., 2 kół młyń., bani gorzał.
Kopciewszczyzna al. Kopciewo (ob. t. IV,
376 Kopciowszczyzna), wś i dobra, pow. groSuma f. 10 gr. 17.

Kopanice, urocz. w dobrach Albertyn, pow. dzieński, gm. Górniea (5 w.), 12 w. od Grodna.
Wś ma 21 dm, 128 mk., cerkiew, kaplieę, szkoKopanie, wś, pow. bychowski, gmina Dołhi łę, 285 dz. włośc., 47 dz, cerk.; dobra, Zdanowiezów, z fol. Elżbiecin (Elizabecin) 650 dz. Par.
Moch (12 w.), 71 dm., 397 mk.
Kopanie, wś, pow. krzemieniecki, gm. Ra- praw., dekanatu (błagoczynia) grodzieńskiego,
dziwiłłów, par. praw. Pereniatyn, 25 w, od Krze- 1995 dusz.
mieńca, 60 dm., 242 mk. W ostatnich czasach
Kopciówka 1.) wś, pow. sokólski, gm. RoGarliekich.
manówka, 26 w. od Sokółki, 718 dz. 2.)K.,
Kopaniki, pierwotnie Zosośna, wś nad Łoso- wś i dobra nad rzką Relistwą, pow. mścisławski,
sną, pow. sokólski, gm, Kruhlany, 520 dz. Wś gm. Szamowo, 8 dm., 30 mk., cerkiew. Dobra,
słonimski.

należała do wójtowstwa namejksowskiego (Nie- Ciechanowieckich, 2045 dz. (1630 lasu); dwa

mejsze) we włości Łabno, ekon. grodzieńskiej. młyny, folusz.
Kopciowo, Koptiewo, dobra skarb., pow. poPodług reg. pomiar, z 1558 r., 30 włók gruntu
„podłego*, z tego 12 nieprzyjętych. Poddani łoeki, obejmują 18 wsi, 2 fermy i 1 zaścianek,
mieli 58 wołów i 28 konii z włók przyjętych 6240 dz.
Kopciowsżczyzna, Koptiewszczyzna, w dok.
powinni płacić po 48 gr., razem 12 kóp 36 gr.
Kopanka, r. 1565 Kopanki, wś, pow. kału- Koptewicze, wś nad ruczajem, pow. owrucki, gm.
ski. W r. 1565 wś ta nad rzką Siołką, w ststwie i par. praw. Pokalew (2 w.), 16 w. od Owrucza,

haliekiem, miała 12 kmieci na półdworz., 3 dwo- 85 dm., 568 mk,, cerkiew fil. drewn. z r. 1762,
rzyszcza puste, 1 zagrod., pop. Co rok każdy tundacyi Izabeli Trypolskiej. W r. 1545 Tomkmieć miał przywieźć po dwie sztuki drzewa na ki Posiehowskiego, w r. 1569 Chwedora Chobudowę zamku haliekiego. Ogółem dochodu miaka, a r. 1688 do Stanisława Korytki.
zł. 65 gr. 16.

Kopciszki, zaśc., pow, nowoaleksandrowski,

gm. Śmołwy (14 w.).

Kopańszczyzna, dobra, pow. poniewieski,
Kopciuszki, wś, pow. wiłkomierski, gmina
gm. Liuków (7 w.). Mają tu Landsbergowie 24 Dobejki (2 w.).
dz., Wanagowie 264 dz.
Kopcy, wś, pow. sieński, gm. Pustyń, 10
Kopaszyno, w dok. Copisczno, wś, pow. wą- dm., 61 mk.
growiecki. Wedle dok. z r. 1282 należy do klaKopczuny, wś, pow. poniewieski, gm. Posztoru w Łeknie (Ulanow. Dok. kujaw., 358, 9), kroje (12 w.).
ob. Żelice.
Kopelnia, wś, pow. żytomierski, gm. ChwaKopce 1.) urocz., pow. białostocki, gm. Gró- sowa, 9 dm., 86 mk,
dek. 2.) K, wś i chutor, w dobrach Skidel, pow.
Kopiec, u Dług. Kopye, wś, pow. częstochow-
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Za Długosza wieś królewska,
Kopliszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
w par. Kłobueko, miała 21 łan. km., z których gm, Kwietki (10 w.).
GE
każdy dawał za dziesięcinę klasztorowi kłobueKopojno, r. 1240 Kopanino, r. 1261 Capayn,
kiemu, po 6 gr. Sołtys miał trzy łany
i karez- wś, pow. słupecki. Dziesięciny z tej wsi dawa-

ski, par. Biała.

mę. W reg. pob. z XVI w. nie podana. Zdaje ne kapliecom św. Piotra i Andrzeja, przy grodzie
się, że złączoną została w jedną całość ze wsią w Lądzie, przeznacza arcyb. gnieźn, r. 1240 dla
Biała.
założonego tamże klasztoru cystersów. R. 1241
Kopiec Osikowski, kol., pow. radomyski bawi tu Kazimierz ks. kujawski. Przed r. 1291

gm. i st. poezt. Korostyszów (6 w.), 19 dm. komes Sędziwój, podkom. ks. Przemysława od70 mk.
;
dał tę wś klasztorowi lądzkiemu w zamian za:
Kopiejczyna, wś nad Taszłykiem, powiat Głowiewo, Sławsko i Chociczę (K. W., n. 222,
czehryński, gm. i st. poczt. Kamionka (10 w.), 228, 393, 678). R. 1579 płaci tu opat lędzki od
55 w. od Czehrynia, 60 dm., 276 mk., cerkiew, 3 łan., 2 zagr., 1 kom.
szkółka cerk., 2 wiatraki.
Kopowały, wś, pow. nowoaleksandrowski,

Kopieliszki, dwa zaśc., pow. nowoaleksan- gm. Widze (4 w.).
Kopowszczyzna, folw., pow. nowogródzki,
Kopienkowata, wś, pow. humański, gmina gm. i par. katol. Wsielub, własność Siekluekich,
Podwysokie, st. poczt. Dubowa (13 w.), 35 w. około 19 włók.
od Humania, 284 dm., 1523 mk., cerkiew,
Koprzywnica 1.) al. Pokrzywnica, mstko,
drowski, gm. Tyltyszki (10 w.).

szkółka cerk.

pow. sandomierski. Zdawna, zapewne przed za-

Kopijowata 1.) wś nad stawem t. n., pow. łożeniem tu klasztoru cystersów, istniało tu tarkaniowski, gm. i st. poczt. Stepańee (8 w.), par. gowisko.

praw. Martynówka (3 w.), 23 w. od Kaniowa,

Fundacya klasztoru dokonana była

ostatecznie podobno r. 1207 (Mon. Pol. hist., IIJ,

185 dm., 950 mk., szkółka, 5 wiatraków, 500 134). W dok. z r. 1250 wspomniana jest: „villa
dz. 2.) K., Kupiowata, wś, pow. lipowiecki, gm. fori de Koprzywniea*, a przy niej „,pratum opi-

Popówks Konelska, st. poczt. Monastyryszeze lionum* (owczarzy). Dok. z r. 1248 wymienia
(13 w.), z ferma 139 dm., 1250 mk., cerkiew, „„elaustrum ceoprivnicia''. Tu w r. 1250 ks. Boszkółka cerk,, młyn, 4 wiatraki.
lesław potwierdza nadanie dla klasztoru w TrzeiaKopijówka, wś nad Sobem, pow. lipowiecki, nie (Kod. kat. krak., I, 88). Wedle aktu zr.
gm. i st. poczt. Daszów (6 w.), 45 w. od Lipow- 1284 klasztor był p. w. N. P. Maryi i św. Floca, 109 dm., 1036 mk., cerkiew, szkółka cerk. ryana. Bolesław ks, krakow., ponawia r. 1262

Gniazdo Kopijowskich.

rozdzielona.

Na początku XVII w. swobody i przywileje, jakie nadał poprzednio

W r. 1629 wnoszą ztąd Bohdan klasztorowi ,,post primum adventum Tartaro-

Juszkowski (z Todorówka) od 23 dym., Wasyli rum (a więe po r. 1241),

Wedle aktu przy

Juszkowski od 10 dym., Iw. Buszyński Jusz- klasztorze istniało targowisko.
kowski od 7 dym., Bohdan Kunieki i Jan Soko-

List pewnego

opata z r. 1260, wymienia K. w liczbie klaszto-

24 dym.

Kopinia, dwór, pow. poniewieski, gm. Nowemiasto (5 w.).
Kopisk, wś, pow. białostocki, gm. Obrębniki,
18 w. od Białegostoku, 215 dz.
Kopiszcze 1.) wś, pow. kowelski, gm. Górni-

i spalenie przez Tatarów klasztoru i targowiska.
nadaje dla osady prawo niemieckie takie, jakie

ma Kraków, W r.1279 Filip, legat papieski,
potwierdza w Budzie posiadłości klasztorne.
R. 1284 potwierdza i odnawia ks. Leszko przywileje i nadania klasztorne. W r. 1308 Łokieki, 38 dm., 107 mk. 2.)K., wś nad Uborcią, tek pozwala osadzać wsi klasztorne na prawie
pow. owrucki, gm. Jurowa, 75 w. od Owrucza niemieckim. W r. 1346 król Kazimierz uwalnia
(st. poczt.), 216 dm., 1257 mk,, cerkiew drewn. wsi klasztorne: Pielaszów, Niekisiałka, Zdanów,
z r. 1848.

Oprócz tego we wsi znajduje się Sośniczany, Krzcin, Łukowiec i Świężycę od

różnych cięźarów państwowych (Kod. mał., III,
stara cerkiew.
61). Dość wcześnie musiała powstać tu parafia,
Kopita, wś, pow. mohylowski, ob. Fołow- bo akt zr. 1277 wspomina, o prawie patronatu
czyn.
w K. Dok. z r. 1337 wspomina o kościele paraKopłany, wś i K. Bronczany, dobra, powiat fialnym. W dok. z r. 1284, którym Leszek
białostocki, gm. Juchnowiec, 8 w. od Białego- Czarny potwierdza przywileje klasztoru powiestoku. Wś ma 103 dz. włośc. i 58 prywatn.; dziano, iż „eiyesque de Coprivnica civitate'* madobra w części Brzozowskich, 70 dz., w części ją prawo wozić towary po kraju bez opłaty eła

Dyzych 240 dz. i Szamotułłów 150 dz.

(Kod. mał., I, 36, 76, 93, 109, 123, 303). W r.
Kopleniszki, wś, pow. trocki, gm. Jewie 1578 miasto Pokrzywnica w pow. sandomier_(9w.); miała 9 dusz rewiz., należała do dóbr skim daje szosu fi. 48, od 2'/ą łan. miej., od 113
Abramowsk.

różnych rzem. po gr. 15, od 17 kom. po gr. 6,

4

łowski od 350 dym. Uezestników tych powoli rów zniszczonych przez Tatarów. W r. 1268
spłacali ks. Czetwertyńsey, którzy wnoszą od tenże książę ze względu na ponowne zniszczenie
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od 2 roztrucharzy, od 11 bań gorzał. po gr. 24, płacą: kn. Marek Sokalski od 5 dym., 3 ogr.;
od 9 rzeźników po gr. 30, od 3 przekupniów, od kn. Ostafiej Czetwertyński od 1 dym., 1 egr,
2 golarzy, 3 hultajów, od 7 kół młyń. klasztor- 1 koła waln.; pan Kamieniecki od 2 dym. i Annych, folusz. Suma f. 13% gr. 15. Wł. Łu- drzej Zahorowski od 24 dym., 2 ogr., 2 podsus.,
szezkiewiez: „,Kościół i reszty klasztoru w K.* 1 koła waln. W ostatnich czasach posiadakń tu
(Spraw. kom. hist. sztuki, III, 38 i tamże t. VI), części: Chilkiewiezowie, Pinińsey i skarb (po
W. G. „,Bibl. Warsz.* (1887, t. III). Siarkow- Wiercińskim).
Kopyłów, wś nad rucz. Trubiez, pow. kijowski WŁ: „Notatki z wycieczki archeol. do K.*
(Przegl. Bibliogr. archeologicz., t. II, r. 1881). ski, gm. Makarów, st. poczt. Chwasowa (7 w.),
2.) K, dziś Konopki Pokrzywnica, pow. łomżyń- 45 w. od Kijowa, 144 dm., 1390 mk., cerkiew,
ski. R. 1421 Jan ks. mazow, nadaje Sankowi szkółka cerk., 6 wiatraków, 1317 dz. Własność
z Konopek 10 łan. zw. Koprzywnica nad źródła- większa należy do Jackowskich i wraz z Krami pot. Koprzywnica. R. 1422 tenże książę, snohorką ma 4470 dz. (2500 lasu).
Kopyłowa, wś nad jez. Usmyń, pow. wielidodaje Sandkowi i jego bratu Klemensowi jegm. Usmyń, 10 dm., 56 mk., zarząd gminski,
szeze 10 łan. przyległych do ich łanów i granicy wsi Targonie (Kapica, Herbarz 190). Na ob- ny, szkoła.

Kopyłówka, zaśc., pow. nowoaleksandrowszarze tym powstanie wieś Konopki.
Koptyjówka, al. Kopijówka (t. TV, 386, myl- ski, gm. Brasław (1 w.).
Kopyłowo, wś, pow. dźwiński, par. Kranie pow. radomyski), wś nad Zdwiżem, pow.
kijowski, gm. Makarów, st. poczt. Chwasowa sław.
Kopyły, wśi dobra, pow. brzeski gub. gro(6 w.), par. praw. Sitniaki (1 w.), 56 w. od Ki-

jowa, 20 dm., 172 mk., 236 dz. ziemi włośe. dzieńskiej, gm. Wierzchowiee (1 w.), 40 w. od
Dworska z Jurowem należy do Oresta Sokołow- Brześcia. WŚ ma 679 dz.; dobra, Pusłowskich,
1165 dz. Na gruntach folwarcznych kurhan.
skiego.
.

Kopy, wśi fol., pow. kutnowski. Należała
Kopyś, msto na lew. brz. Dniepru, pow. hodo ststwa kłodawskiego. W r. 1661 miała włók recki, 73 w. od Horek, 65 w. od Mohylewa, 366
18, tamże kmieci 4. Według lustracyi z 1789 dm., 3164 mk. (1575 praw., 9 kat., 2 ewang.,
wś K. na 18 łanach. Nie było gruntów i zabu- 1578 żydów), 7 cerkwi (1 mur.), kościół katol.

dowań dworskich, tylko 17 chałup chłopskich filial., kościół ewang.-refor., synagoga, 2 domy
z 12 półrolnikami i 5 zagrodnikami, odrabiają- modl. żyd., szkoła, szkółka żeńska, zarząd okr.
cymi pańszczyznę do fol. ostrowskiego, wołami pol., sąd pokoju, szpital, st. poczt., gorzelnia, .
i pieszo.

Pasanie

trzody,

stróża, tłuka,

sep

owsa na miarę łęczycką, kapłony, jaja i czynsz

w gotówce, stanowiły jej obowiązki. Dochód
(prócz pańszczyzny) obliczono na zł. 139 gr. 7.
Były w tej wsi: wójtowstwo i sołectwo. Wójtowstwo o 4-ch włókach na mocy przywileju

browar, 2 fabryki kafli.

Istniał już w XI w.

W r. 1059 umarł tu areyb. nowogródzki Łuka
Żydiata, wracając z Kijowa. W r. 1116 zajęty
przez Włodzimierza Monomacha, przyłączony
został do ks. połockiego. Następnie należał do
ks. smoleńskiego. W XVI w. własność książąt

Stan. Augusta, z dnia 3 lipca 1772 r., nadane Ostrogskich, od których przechodzi do RadziWojciechowi i Salomei z Jarochowskich, mał- wiłłów.

żonkom Swiniarskim.

Wielekroć niszezony podczas wojen.

Dochód roczny z wysie- Również ucierpiał podezas wojny północnej w r.

wów na wójtowstwie, czynił zł. 123, gr. 27, 1812. Po przyłączeniu Białorusi zostaje w r.
szel. 2, den. 3. Sołectwo było w posiadaniu 1777 mstem pow. gub. mohylewskiej, w r. 1861
Wojciecha Grochowskiego, na mocy przywileju zarząd powiatu przeniesiono do Horek,

Stanisława Augusta, z d. 15 czerwca 1766 r.
Kopysica, wś, pow. orszański, gm. StaroPłaciło do skarbu kor. podatku rocznie zł. 39 siele (8 w.).
gr. 22.
M. R. Wit.
Kopytków al. Oktawin, wś i folw., pow.
Kopyłl (t. IV, str. 386). Zamiast „stryjecz- ostrogski, gm. Zdołbiea, par. praw. Iwaczków
nemu synowcowi Włodzimierzowi
*, powinno być:
stryjecznemu bratu Włodzimierzowi. Zamiast
„w osobie ks, Michała na K., córka zaś Miehała*, powinno być: W osobie ks, Jurja III na K.,
córka zaś Jurja. Zm. „Kotłubaj, str. 1434,
czytaj str. 160.

(3 w.), 18 w. od Ostroga, 29 dm., 286 mk., cerkiew filial. drewn. z r. 1723. Fol. ma 11 dm,,
46 mk. W r. 1570 Iwana Kierdeja Mylskiego.

Kopytów, wś, pow. rówieński, gm. Meżyrycz, par. praw. Daniczów (6 w.), 57 w. od

Równego, 25 dm., 302 mk., szkoła.

W r. 1583

Kopyle, wś nad Styrem, pow. łucki, gmina z części K, (4 dym., 2 ogr., 2 ogr.) wnosi SieKołki, 54 w. od Łucka, 126 dm., 790 mk., cer- mion Koziński.
kiew, szkoła. W r. 1577 należy do Sokola
Kopytowa, wś, pow. krośnieński. Według
(Sokula), kn. Marka Sokolskiego, płaci od 8 dym. dok. z r. 1277 własność klasztoru koprzywnieNadto Zacharyasz Łahodowski, wnosi od 2 dym., kiego. W r. 1348 Kazimierz król połeca Mikokn. Iwanowa Czetwertyńska od 1 dym. dworz. łajowi z Kopytowy wieś tę leżącą nad rzką t. n.,
i Iwan Wołnicz od 6 dym. po 20 gr. W r. 1588 osadzić na prawie niemieckiem. Osadnicy po 20

122

Kor

latach wolności płacić będa po 8 skojeów z ła- filii należy wś Radów (6 w.). Wś należy do
nu. Mikołaj ten był tu sołtysem we wsi królew- Kozłowskiego.
Korabliszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
skiej. W r. 1354 król sprzedaje: Lubnv, Kopytowę i Łajsce za 700 grzyw. trzem synom Mi- Owanta (10 w.).

Korabniki, wś nad Wisłą, pow. włocławski.

kołaja z Bogoryi (Kod. mał., III, 70i 98). We-

dług Długosza (L. B., III. 390) Paszko z Bogo- Wedle dok. z r. 1255 siedzieli tu ludzie książęryi r. 1388 w Krakowie, wobec królowej Jadwi- cy „qui yvulgariter Corabnicy nuneupantur*

—

gi, sprzedał K. wraz z Zręcinem. Wachniówką (Kod. dypl. pol., II, 57). Od r. 1266 własność
połową Łubni i połową Łajse za 80 grz. (komu, bisk, kujaw, Ob. Drwalewo.
Korabowo, dobra. pow. sieński, Goniprowpie wyrażono, ale domyślać się trzeba, iż klasztorowi koprzywniekiemu). W r. 1581 opat po- skich 721 dz, (369 lasu).
Koralewo, Karalewo, dobra, pow. poniewiekrzywnieki płaci tuod 61/, łan., 5 zagr., 9 kom.,
gm. Poniewież (14 w.).
ski,
2 rzem., 1 łan sołtysi, 1 pręt karczmy. Wieś
Korań, wś, pow. żytomierski, gm. Motowinosi nazwę Kopytówka. Zdaje się, że klasztor
posiadał tylko połowę wsi. Długosz w innem dłówka, 102 w. od Żytomierza, 25 dm., 218 mk.
Korandasze, Karandasze, wś, pow. dzisieńmiejseu (L. B., Il, 284) podaje, iż dziedzicem
wsi był Baruth. Dziesięcinę dawano kościołowi ski, gm. Leonpol (15 w.); miała 45 dusz rewiz.
Korbadziejewszczyzna 1.) pow. lepelski,
św. Floryana na Kleparzu, a tylko 2 łany sołtySzysztowskich (nie Szyszłowskich), 245 dzies.
_ sie plebanowi w Zręcinie.
Kopytowo, folw. dóbr Hostynicze, powiat 2.) K., tamże, Dobelińskieh 122 dz.
Korbany, wś, pow. orszański, gm. Mikulino,
sieński.
19 dm., 123 mk,
Korab, r. 1579 Kord, r. 1618 Chorab, wś,

pow. kaliski.

Zapewne siedzący w poblizkim

Piątku Korabiei Piątkowscy, założyli w XVI w.

miasto i nadali mu nazwę od swego herbu. Roku

Korbutówka, wś, pow. żytomierski, gmina
Trojanów, par. praw. w Żytomierzu (4 w.) 18
dm. 91 mk,

wś, pow. bił-

Korchów, r. 1589 Korzchow,
1579 Mikołaj Kowal, wójt w K., zapłacił szosu
ma 289 dm. W r. 1589 wchodziła
gorajski,
z miasta fl. 6 gr. 20. Od 2 łan. miej., 8 garnkrzeszowskiego, następnie Zaststwa
skład
w
rybaków,
2
tkaczy,
2
carzy, 1 rzeźn., 1 kowala,

1 szewca, 4 krawców, 3 bań gorzał., 3 szynka- mojskich.
rzy wódki, 1 prasoła, 1 strycharza, ]. komorn. 5 ubog.

„ Od 2 rzeźn. i 1 piwowara, nieobecnych, nie pobrano.

Ogółem fi. 20 gr. 29.

W reg. pob. z r.

1618 podano: „Confagratum funditus*. Dało
jednak szosu z 4 chałup fi. 10 gr. 10. Widocz-

Miała 6 łan., popa, młyn, karczmę,

Korchynie, r. 1531 Corhynie, także Korczyn,
wś, pow. tomaszowski. W r. 1531 należy do
par. rz.-kat, w Uhnowie. We wsi cerkiew pustką stojąca, 21/, łan. R. 1578 dziedzicem tu
Jarczewski. Na obszarze wsi powstanie póź-

nie po pożarze osada utraciła charakter miejski
i stała się wsia. Zapewne należała do parafii niej miasteczko Jarczew.
Korciany, mstko, pow. telszewski, gm. Korw Lipem i z nią razem wcieloną została do par.

ciany, 49 w. od Telsz. Gmina obejmuje 56
Brudzew.
miejscowości, 510 dm. włośc, 1453 mk. włoKorabiewice, wś, pow. skierniewicki. Wieś ścian, uwłaszezonych na 10,291 dz. Po Nagórksiążęca w dokum. z r. 1451 (Kod. maz. 215).
skich K. były własnością Antoniego ZukowskieIstnieje już wtedy i Wola Korobiewieka. W r.
go (nie Zakrzewskiego), obeenie należą do hr.
1579 płacą tu od 8 łan., 5 zagr., 1 kom., 4 łan. Platerów, 4852 dz, W r. 1611 był tu zbór kalwójt., 2 zagr. (Paw. Maz. 148).
wiński, który rychło upadł,
' Korabiewka, Karabiewka, wś, pow. staroKorczahy, dobra, pow. czerykowski, Stosza
konstantynowski, gmina i st. poezt. Teofilpol 2000 dz. (1400 lasu).
(8 w.), 60 w. od mta pow., 98 dm., 628 mk.,
Korczak, os. do Nowej Wsi, pow. białostocerkiew drewn. z r. 1772, szkółka cerk. od r. eki, gm. Krypno.

1886, Do par. praw. należą wsi: Kotiużyńce,
Korczak, wś, pow. żytomierski, gm. Trojaz cerkwią filialną, Karolina, Łażuczyn Mały. nów (15 w.), 20 w. od Żytomierza, 32 dm, 161
WŚ należała do ks. Teofili Sapieżyny, potem od mk. Była tu st. poczt.
r. 1843 Erazma Bardeckiego, syn którego MieKorcze, wś i dobra, pow. wiłkomierski, gm.
czysław sprzedał 1856 r., Antoniemu Bielińskie- Traszkuny (6i 8 w.). Mają tu: Wojszwiłłowie
mu, od r. 1893 drogą spadku jego siostrzeńca 98 dz.i Żelichowscy 240 dz.
Cezarego Jachimowskiego.
Korczemka, słoboda, pow. łucki, gm. OsoKorablewo, dobra, pow. klimowieki, od r. wa, 12 dm., 53 mk.
1875 Porezyńskich, 323 dz. (110 lasu).
Korczew 1.) r. 1520 Corczow, wś, pow. sieWieś szlachecka, posiada kościół paraf.
radzki,
Młygm.
dubieński,
Korabliszcze, wś, pow.
w XV w. za
nów, par. Kosarew (7 w.), 17 w. od Dubna, 29 p. w. św. Katarzyny, uważany już
XIII wieku.
w
powstał
Zapewne
*.
„perantiqua
Do
dm., 409 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1885.
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Znajduje się tu rodzaj ołtarzyka, stanowiącego hatyńską, monasterowi spaskiemu w Kobryniu,
grupę figur z marmuru, obnoszonego przy pro- co potwierdza Zygmunt I. Archimandrya ko-

cesyach.

W środku jest N. P. Marya, po bo- bryńska toczyła długi proces z właścicielami

kach zaś św, Piotr i Paweł. Na dole data 1076 dóbr Chodynieze i Nowosiołki o granice tej wsi.
rok. Pochodzenie rzeźby nieznane. Obecny koKorczyk, wś nad rzką Korczykiem, powiat
ściół drewniany z r. 1729. W polu za wsią stoi zasławski, gm. Chorowiee (5 w.), st. poczt. i dr.
kaplica murowana pomiędzy lipami, w miejscu żel. Szepetówka al. Sławuta (20 w.), 40 w. od
objawienia się obrazu N. P. M. 2.) K, wśi do- Zasławia, 180 dm., 1221 mk., cerkiew drewn.

bra, pow. konstantynowski. Obeeny właściciel z r. 1716, uposażona 110 dz., z nadania ks. Hiehr. Aleks. Ostrowski, zaprowadził tu gospodar- ronima i Eustach. Sanguszków r. 1806 i 1836,
szkółka cerkiewna od r. 1860. Do par. praw,
stwo rybne na obszarze nazwanym „Ostrów.
Korczewatka, zaśc., powiat nowoaleksan- należą wsi: Broniki, Chutor, Horodziawka i Romanów, Cerkiew filialna we wsi Ryłówka. W cadrowski, gm, Widze (16 w.).
Korczmiszcze, wś nad Brodówką, powiat łej par. było 347 dm,, 2715 mk. praw.. 236 kaskwirski, gm. i st. poczt. Chodorków (10 w.), tolików, 62 żyd. W r. 1623 własność ks Janu55 w. od Skwiry, 118 dm., 780 mk., cerkiew, sza Zasławskiego, obecnie ks. Sanguszków.
Korczyki, wś i dobra, pow. grodzieński, gm.
szkółka, wiatrak.
Korczmiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow- Jeziory, 17 w, od Grodna. WśŚ ma 79 dz.; dobra, Proniewskich, 306 dz.
ski, gm. Widze (3 w.).

Korczyn Stary i Nowy, wś i mstko. PierwotKorczów, pow. żytomierski, ob. Bieżów.
Korczówka 1.) urocz. i chutor przy wsi ny obszar osady obejmował obadwa brzegi NiJurkowce, pow. lipowiecki. 2.) K, wś, pow. dy. Na lewym mieścił się gród książęcy z koradomyski, gm. Potyjówka, par. praw. Torczyn ściołem par. p. w. św. Mikołaja, na prawym zaś
(6 w.), st. poezt. Radomyśl (25 w.), 32 dm., powstało w XIII w. miasto, położone w klinie
225 mk., wiatrak, 223 dz. włoścć., 125 dwor. między Wisła a uchodzącą do niej Nidą. Miasto
należących do Wolskich, 128 do Brodowiczów; nosi zwykle nazwę: Nowe Miasto Korezyn. Wraz
80 dz. do 10 właścicieli. Niegdyś Michała Nie- z miastem wzniósł tu Kazimierz W. zamek muromirycza, drogą zastawu Próchnickiego, który wany z kaplicą i prebendą przy niej. Do Sta-

w r. 1730 sprzedaje za 22,000 złp. Świrczew- rego Korczyna zapewne odnosi się wzmianka
skiemu, syn zaś tegoż Maciej, w r. 17600 ustę- w dok. którym, Mieszko potwierdza r. 1145 napuje Krzysztofowi Niemiryczowi. Na początku dania klasztoru w Trzemesznie. Powiedziano
XIX w. należała K. do Woroniczów. Na polach tam: „Comes Shebor contulit ecelesiam Corein
wsi dwa wały, do 2 w. długie. 3)K., wś, cum duabus villis* (K, W., n. 11). Zapewne
pow. nowogradwołyński, gm. Romanówka, par. wcześnie bardzo klasztor pozbył się drogą zapraw. Wróblówka (1 w.), 63 w. od mta pow., miany tego nadania. Długosz nie o tem nie wie.
42 dm., 414 mk, 4.)K. al. Korczówki, wś, Bolesław ks. krakowski bawi w K. w latach:
pow. owrucki, gm. Hładkowicze, par. prawosł. 1244, 1253, 1257, 1262i 1279. Wr. 1254
Owrucz (6 w.), 39 dm., 248 mk. Należała do odbywa się tu wiee, na którym 30 maja wydano
dóbr monasteru uśpieńskiego (zaruczajskiego), akt dla klasztoru zwierzynieckiego. R. 1257

w Owruczu. 5.) K, wś nad Ikopocią, pow. sta- wydaje tu ks. Bolesław akt fundacyi dla klasztoR. 1262 dla tegoż klasztoru ©
Teofilpol (18 w.), 41 w. od mta pow., 188 dm., przeniesionego do Skały, wydaje tu dwa nowe
rokonstantynowski, gm. Kołki (4 w.), st. poczt. ru w Zawichoście.

1072 mk., cerkiew drewn. z r. 1852 (na miejsce przywileje, a r. 1266 przeznacza tu klasztorowi

dawnej spalonej r. 1839), szkółka cerk. od 1877 100 grz. srebra z Bochni. O prawach miejskich
r. WŚ należała do Skibickich, od których 1845 K., spotykamy wzmiankę w dokum. z r. 1264
r. nabył Ksawery Cyryna, po zajęciu na skarb („jure theutonieo qno cives de Korczyn utunw r. 1863, trzy części wsi zostały nadane gen. tur*). Kunegunda żona Bolesława otrzymuje tę

Krasnokutskiemu, a część czwarta zwrócona żonie Cyryny, Natalii i jej synowi Kazimierzowi.
6.) K, folw., pow. włodzimierski, gm. Kisielin.
7.)K., wś, pow. żytomierski, gm. Trojanów,

kasztelanie: gości tu w r. 1268 i 1276. Aktem
zr. 1278 uwalnia księżna ta mieszezan z Sącza
rozwożących towary od opłat cław K. Sama
księżna bawi wtenczas w Korczynie (Kod, mał.,

par. praw. Puliny (4 w.), 27 w. od Żytomierza, t. I, 54, 64, 72, 89, 101, 114). Leszek ks. kra-

60 dm., 372 mk,
Korczunek, folw. przy wsi Rossosze, powiat
proskurowski.
Korczyce-Kihany i K.-Zabużki, dwie wsi,
pow. kobryński, gm. Wierzcholesie, 12 w. od
Kobrynia. Wś K.-Kihany ma 421, K.-Zabużki
601 dz. Nadana r. 1497 przez kn. kobryńską
Teodorę Iwanownę Siemenowiczową z domu Ro-

kowski i sieradzki, zastawia K., bisk. krakow.

Pawłowi, w sumie 3000 grz. dla wynagrodzenia
szkód zrządzonych w dobrach biskupich. W r.
1581 miasto dało szosu fl, 56. Uwolniono od
szosu 14 spalonych domów, które dawały gr. 48.

Od 21'/, łan. miej., od 50 rzem. różnych po gr.
15, ed 8 piekarzy, 5 rzeźn., 4 przekup., 4 stragarek, 3 hultajów, 18 bań gorzałez., młyna o 3
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stantynowskim, zakołach zw. Czantoria, przy moście Jana Nosko- Halezyńce, w pow. starokon
.
siedlona
przez
Stan.
Kordycza
wicza. Suma f. 130 gr. 24. Por. Nowe Miasto
pow. czauski, gm.
fol.,
i
wś
jewo,
Kordzie
w.
XV
z
Korczyn (t. VII, 225). Opis kościoła
FHol., Kożliń mk.
187
z rysunkami, podał Wład. Łuszezkiewicz (Spraw. Czerniawka, 32 dm.,:
i
dz.
269
skich,
kom. hist. sztuki, t. IV i VT).
Bohogm.
ki,
grodzieńs
pow.
wś,
i,
Kordzik
Derażgm.
i,
Korczyn 1.) wś, pow. rówieńsk
ne, par. praw. Stawek (2 w.), 30 w. od Równego, rodzieka, 79 dz.

11 dm.. 57 mk., należy do Apanaży (udiełow).

Koreczyn, wś, pow. słonimski, gm. Hiczyce,

W r. 1577 należy do Klewania, ks. Czartory- 70 w. od Słonima, 387 dz.
Korejwiszki 1.) dobra i zaśc., pow. ponieskich, płaci od 4 dym., 2 ogr., a wr. 1583 od
gm Krakinów (3 w.). 2.) K., fol., tamwieski,
od
w.
14
tamże,
5 dym., 30ogr. 2.)K., kol.,
że, gm. Podbirże (7 w.). 3.) K., wś, tamże,
Równego, 11 dm., 252 mk.

Korczyn, wś, pow. stryjski. Według lustra- gm. Pokroje (5 w.).

4.) K, dwór, tamże, gm.

cyi z r. 1565 część tej wsi przeszła na własność Pompiany (14 w.).
Koreńce, wś, pow. orszański, gm. Mikulino,
królewską po Hryćku Korczyńskim, który zabił
13
dm., 91 mk.
Hryćku
po
Łrata swego. Król nadał tę część
hy, wś, pow. orszański, gm. Łoźno
Korenic
skiemu,
Norajow
Janowi
dworz.),
2
(5 kmieci na
(15
w.).
lecz nadanie to na mocy uchwały sejmu war-

szawskiego upadło.

Dochód z tej części, w sta:

rostwie stryjskiem wynosił zł. 24 gr. 21.

Koreniewicze, wś, pow. grodzieński, gmina
Górnica, 15 w. od Grodna, 563 dz. Wś należała

ego we włości kwasowKorczyszeze, folw. dóbr Łukomi, powiat do wójtowstwa hornieki
Podług reg. pomiar.
kiej.
grodzieńs
ekon.
skiej,
sieński,
„podłego*. Podgruntu
włók
40
miała
Korczywie, Korczuwie al. Wólka Jankiewieka, z r. 1558

i 76 koni, płacić powinni
wś, pow. rówieński, gm. Kostopol, par. prawosł. dani mieli 139 wołów
dawać 40 beczek owsa
Nadto
gr.
40
kóp
48
mk.
155
dm,
21
,
Równego
od
w.
43
Hołwin,

i za odwóz 3 kopy 20 gr.
Własność apanaży (udiełow).
Koreniewo, pow. czerkaski, ob. Czerniawka.
wski,
ksandro
nowoale
Kordeliszki, wś, pow.
Koreniki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
gm. Krasnogórka (8 w.).
rka (6 w.).
Krasnogó
pow.
,
Kordon |.) urocz. przy wsi lliaszuki
wka, wś, pow. sieński, gmina Łuod
ki,
Korenió
bychows
pow.
fol.,
K.,
2.)
wołkowyski.
r.1876 Rzewskich, 118 dz. (94 lasu). 3.) K.. koml.

Koreniszczyce, Korzeniszczyce, wś, pow. wiKordon, wś, pow. rohaczewski, gm. Ciehinieze.
gm. Krzywicze (5 w.); miała 54 dusz
lejski,
w.),
(6
ze
Babinic
gm
,
witebski
pow.
4.) K., os.,

rewiz.; należała do dóbr Słobódka.
Koreniszki, urocz. w dobrach Hledniewieze,
ki.
humańskiej, paw. berdyczowski, gm. Bieliłówka, pow. wołkowys
1.) okolica i fol., pow. wołkowy
ze
Korewic
oBerdycz
od
w.
st. poczt. Zarudyńce (7 w.), 46
fol.
dz.;
205
ma
Okolica
ski, gm. Tołoczmany.
wa, 31 dm., 240 mk.
st. poczt.

Kordonówka, słoboda przy torze dr. żel.

Kordy, wś, pow. prużański, gm. Murawiew- należy do dóbr Werdomiecze.

Na polach nad rz.

wś, pow. sieński, gm.
ska, 49 w. od Prużany, 233 dz. włośe., 35 Rosią, kurhan. 2.) K.,
3.) K., wś, pow.
mk.
284
Zameczek, 38 dm.,
dwor.

(7 w.); miała 49 dusz
Kordyszki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Ku- lidzki, gm. Wasiliszki
oószmiański, gm. Supow.
wś,
K.,
4.)
rewiz.
piszki (8 w.).
dóbr Kwiatkowee,
do
należała
w.),
(4
Kordyszów, wś nad Wilią, pow. krzemie- botniki
do ststwa
należąca
bojarska,
wś
1768
r.
W
niec
Krzemie
niecki, gmina Szumsk, st. poczt.
(28 w.), 124 dm., 963 mk., cerkiew drewniana Lipniszki.

z r. 1730, uposażona 36 dz., z nadania ks. Ra-

Korewo, fol., pow. orszański, dziedzictwo

em 500 dz.; młyn,
dziwiłła r. 1732, dwa młyny wodne. Cerkiew Wasilewskich, z Moszkow
filialna we wsi Hołybisy. Na polach wsi około folusz.
wsi,

Koriaki Wielkie, Małe i Nowe, trzy
20 mogił. W r. 1583 Stanisław Łaszez wnosi
wieliski, gm. Wiaźmieny. Pod wsią K.
pow.
rzem.,
4
kom.,
1
ogr.,
1
dym.,
7
od
z części wsi
z których je-

i 2 kurhany,
1 dudarza. Na poezątku XVIII w., ks. Janusza Wielkie horodyszcze
M. Kuścińskiego r. 1873.
przez
y
rozkopan
den
pułk.
czasach
h
nowszyc
Wiszniowieckiego. W
fol., pow. klimowicki,
i
wś
Koriawiniec,
Sitnikowa, spadkobierey którego sprzedali Fren21 dm., 106 mk. Fol., od r.
zyn,
Zabiełys
gm.
klowi.
Kordyszówka 1.) wś nad Rastawicą, pow. 1869 Nelinderów, 114 dz.
Koriukowszczyzna, wś włośc., pow. dzi'berdyczowski, gm. Mecherzyńce Dubowe, st.
gm. Przebrodź (8 w.); 16 dusz rewiz.
sieński,
owa,
Berdycz
od
w.
poczt. Koziatyn (11 w.), 35
szki, wś, pow. wiłkomierski, gmina
2
Korkieli
cerk.,
szkółka
,
cerkiew
mk.,
1750
270 dm.,

młyny, 7 wiatraków.

2.)K., płd. część wsi Dobejki (10 w.).
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Kormilice, os., pow. wiłkomierski, gm. Koski, gm. Juraciszki. Wchodziła w skład ststwa warsk (13 w.).
Kornaczówka 1.) wś, pow. krzemieniecki,
jakuńskiego.
par. praw. Wanżułów (1/4 w.),
Korklanele, okolica, pow. rossieński, gmina gm. Białozórka,
68 dm., 487 mk, W ostaeńca,
Krzemi
od
46 w.
Kroże (8 w.).
Celestyna Kańskiego
sorów
sukce
h
czasac
tnicb
gm.
ski,
Korklany 1.) mstko. pow. rossień
w dokum. KornaczoK,
2.)
Kołtyniany (12 w.), 56 w. od Rossień. Mają i Szubiakowskich.
par. praw.
Korkinięta, Korkienięta, wś, pow. oszmiań-

tamże, gm. Wierzbowiec,
tu Wojszwiłłowie 150 dz., Gimbutowie 92 dz., wicze, wś,
(8 w.), 38 w. od Krzemieńca, 91
rowce
Mossu
Ka
dz.,
40
e
iczowi
Żebenkowie 60 dz., Zdanow
Własność Adama Rzewuskiego.
mk.
sperowiczowie 30 dz., Kieturowscy 48 dz., Łu- dm., 609
y do Wierzbowca ks. Michała
należ
1583
r.
W
do
należą
kaszewiczowie 40 dz. Dobra, 898 dz.
płaci od 3 dym., 2 ogr.
Puzyrewskich. Kościół wzniesiony został przez Wiszniowieckiego,
pow. samborski. Iwaszko
wś,
e,
łowic
Korna
Ign. Szuksztę r. 1767 r. 2.) K., wś, tamże, gm.

Kroże (9 w.).
Korkłopuras, zaśc., powiat nowoaleksandrowski, gm. Oknista (5 w.).
Korkoć, wś, pow. bychowski, gm. Horodyszeze, 12 dm., 118 mk., dziegeiarnia,

Kornielewski i Kostko z Radyłowiez, przedstawili r. 1469 potwierdzenie Władysława Jagiełły

nadania Władysława ks. opolskiego na wsi: K.

i Radyłowieze, na prawie feudalnem, z obowiązkiem służby wojennej.

Wsi otrzymały prawo

Korkolec, wś, pow. dryzieński, par. Oświej. niemieckie.
Kornelin, zaśc., pow. oszmiański, gm. i doKorkowszczyzna, dobra, pow. czerykowskarb. Smorgonie (2 w.).
bra
ski, od r. 1878 Szebeków, 480 dz. (355 dz.
lin, pow. rówieński, gm. Sieliszcze,
Korne
lasu).

Równego, 28 dm., 299 mk.
Korkoziszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. 72 w. od
Kornica, mstko nad Horyniem, pow. zasław-

Uszpol (7 w.).
ródka, st. poczt. Zasław (18 w.),
Korkuciany, wś, pow. trocki, gm. Sumilisz- ski, gm. Białog
mk. (40 katol., około 500 żyd.),
1124
dm.,
ki (6 w.); miała 75 dusz rewiz., należała do dóbr 210
z r. 1778, uposażona 387/ą dz.,
drewn.
w
cerkie
skarb, Póstrawie.
owskiego r. 1791, szkółka
Jabłon
Korma 1.) dobra, pow. mozyrski, 1 okr. pol., z nadania ks.
jarmarków rocznie, Cersześć
1872;
r.
od
cerk.
własność Malwiny Gordziałkowskiej, 8300 dz.
Załuże (pow. ostrogski).
wsi
we
a
filialn
kiew
i,
homelsk
pow.
cą,
2.) K., wś nad rz. Graźliw
a Korniekiego i jeFiedor
do
ła
należa
gm. Korma, 40 w. od Homla, 289 dm., 599 mk. W r. 1545

r. 1570 wnosi pobór Sydor Kor(podług innych danych 1764 mk.), zarząd gm., go braci. W
cerkiew, szkoła, 6 wiatraków. Gmina obejmuje nieki.
Korniedź, wś i dobra, pow. wołkowyski, gm.
23 miejscowości, 2379 dm., 13,411 mk. włow, 47 w. od Wołkowyska. Wś ma 566
Łyskó
na
h
ezonyc
uwłasz
ścian (3771 dusz rewiz.),

yńskich, 507 dz.
18,812 dz. W gm. jest 5401 dz. lasów więk- dz.; dobra, Sławut
pow. klimowieki, Popejków
fol.,
ejew,
Korni
Paryszej własności. 3.) K., mstko nad rzką
:
czówką, w pobliżu pr. brzegu Soży, pow. roha- 120 dz.
szrempow.
,
miasto
,
Kurnik
mylnie
k,
Korni
czewski, gm Korma, 50 w. od Rohaczewa, przy
płaci szosu fi. 8, od 8 ślad. miej.,
b. trakcie poczt. czernihowskim. Ma 149 dm., ski. W r. 1578
szewców, 2 przekup., 2 prasołów, 3
1090 mk. (106 praw., 2 katol. i 982 żyd.), cer- 2 rzeźn., 2
bednarza, 2 szynkarek, 2 kowałów,
1
ów,
krawc
żyd.
r., 3 domy modl.

kiew murowana z 1832
1 kołodzieja, 8 zagr. zamkowych, 2
W XVII w. wchodziła w skład ststwa homel- 2 piekarek,
Zakrzewski ogłosił: „Umowę o buIgn.
.
skiego, r. 1784 wymienione jako mstko. Dobra, komorn
(Spraw. kom. hi-

a r. 1460*
dziedzictwo Bykowskich, 1691 dz. (1122 lasu). dowę zamku Kornik
Zamek w K., w „Albu64).
III,
sztuki,
storyi
dm.,
1514
wości,
miejseo
49
Gmina obejmuje
skiego, „Wspomnień
Raczyń
hr.
Edw.
do
mie*
6141 mk. włościan (1922 dusz rewiz.), uwła-

wielkop *, w „„Albumie'* Napoleona Ordy (Przyjastr. 153. Tygodn. illustrowany,
lasów większej własności i 771 włościańskich. ciel ludu 1836,
Biblioteka: „Przyj. ludu,
525).
r.,
1860
ll,
mk.
282
4.) K., wś, tamże, gm. Łuki, 42 dm.,
20. Cataloque des doubles de la biKorma 1.) chutor, pow. łucki, gm. Trościa- rok II, nr.
szczonych na 12,337 dz.

W gm. jest 3865 dz.

Działyński, Berlin, 1647.
2.) K, wś, pow. owrucki, gm. Tatarno- bliotheque du Comte
1858 r., nr. 178. Ko,
Pozn.*'
X.
W.
ta
„Gaze
"wieze, 17 dm., 94 mk.
do Edw. hr. Raczyńmie*
„Albu
w
Korma Długa, wś, pow. czerykowski, gm. ściół w K.,
polski* (Przyjaciel
niee.

Jelnia Nowa, 31 dm., 226 mk.

skiego, „Wspomnień Wielko

2, str. 89, z ryciną. Romanowski
Kormiagoły, wś pow. kowieński, gm. Janów ludu 1841/4
Cornicensia**, t. I (uniecus), Poznań,
„Otia
J. N.:
(5 w.).
ezanin*, Kórnik 1875 r., nr. 1
„Kórni
r.
1861
końcu
W
Kormiałów, powiat kowieński,
XVIII w. trzymał Józef Chrapowieki, instyga- do 20.
Korniłówka, wś i dobra, pow. mścisławski,
tor litew.
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gm. Soino, 22 dm., 144 mk., cerkiew. Dobra,
Korobiszcze, wś, pow. orszański, gm. WyJewniewiczów 486 dz. (343 lasu).
sokie, 19 dm., 130 mk.
Korniłówka, wś, pow. kaniowski, gm. KorKorobki, wś, pow. lidzki, gm. Szczuczyn;

niłówka, st poczt. Korsuń (8 w.), 38 w. od Ka- miała 25 dusz rewiz.
niowa, 305 dm,, 1599 mk., cerkiew, szkółka cer- , Koroblewo, wś, pow. klimowicki, gm. Nakiewna, 6 wiatraków. Gmina obejmuje 10 miej- dziejkowieze, 58 dm., 390 mk.

seowości (7 wsi, 3 słobody), 14,126 mk. (25 ka-

Koroboczka, kol. niem. i chutor, pow. ra-

tolików, 4 ewang., 109 żydów, 4 in. wyzn.), domyski, gm. Kiezkiry, 4 w. od Radomyśla; kol.
14,898 dz., w tem 6273 większej posiadłości, 7 dm., 35 mk.; chutor 4 dm., 27 mk.
8128 dz. włośc., 395 cerk.
ś
Koroćki, Korotki, okolica, pow. rohaczewski,
Kornin Nowy i Stary (ob. t. XI, 259 Staro- gm. Korma (5 w.), 129 dm., 1020 mk. Mają tu
kornin), dwie wsi, pow. bielski gub. grodz., gm. Puchowsey 120 dz., Rymkiewiczowie 121 dz.
Brzozowo Nowe, 16 i 27 w. od Bielska. WśK.
Koroczenki, wś, pow. żytomierski, gmina
Nowy ma 1069 dz., K. Stary 40 dm., 256 mk., i par. praw. Cudnów (5 w.), 57 w. od Żytomiecerkiew, szkoła, 498 dz. włośc. i 65 eerk. Par. rza, 106 dm. 517 mk,
praw. dekanatu (błagoczynia) kleszezelskiego,
Korohód Wźelkii Mały, dwie wsi, pow. ra2134 dusz, cerkiew paraf. i cmentarna.
domyski, gm. Szepielicze, st. poezt. Czarnobyl,
Kornin 1.) mstko nad [rpeniem, pow. skwir- 121 w. od Radomyśla, przy drodze z Czarnobyla

Ski, gm. Kornin, st. poczt. Chodorków (18 w.), do Chabnego. K. Wielki ma 88 dm., 1111 mk.,
50 w. od Skwiry, 426 dm., 1965 mk., cerkiew, cerkiew, szkółkę cerk., gorzelnie, 4 wiatraki;

eukrownia (8 dm., 252 mk.), 2 cegielnie, 3 mły- K, Mały 82 dm., 493 mk., razem 2760 dz. włośc.
ny, jarmarków 4 do roku. Włość kornińska Własność większa należy do klucza ezarnobylProskurów Suszczańskich, zajmowała 6.10 mil skiego.

kw. Wr. 1628 Teodor Proskura Suszezański
Korohodyszcze, fol. i chutor, pow. kobryńwnosi z */, K. w zast. z 9!/, dym., 12 ogr., 1 ski, gm. Osowee, Aleksandrowiczów 102 dzies.

koła młyń., 1 rzem., Jerzy Proskura
z 91/ę dym.,
12 ogr., 12 ubog., 2 rzem., 2 kół mł.i z 1/, ez.
w zast. z 5 dym., 2 ogr. Gmina obejmuje dziś
9 miejscowości (1 mstko, 5 siół, 3 wsi), 10,539
mk. (205 katolików, 464 żydów) i 22,147 dz.

(12,083 większej własności, 9864 włośc. i 250
cerk.). 2.) K., w dokum. też mylnie: Kiekormin,
Kierkomin, wś nad rzką Uścią, pow. rówieński,
gm. st. poczt. i dr. żel. Równe (8 w.), 44 dm.,
514 mk., cerkiew drewn. niewiadomej erekcji.
Do par. praw. należy wś Kwasiłowa. W roku
1545 Mikołaja
skiego.

Radziwiłła,

Chutor należy do dóbr Lachowee.

Korołe 1.) okolica, pow. grodzieński, gmina
Żydomla, 53 dz. 2.) K, Karole, wś, pow. wołkowyski, gm. Pieski, 72 dz. 3.) K., dobra, pow.

sieński, Choroszczów i Jamowskich, 1322 dz.
(385 lasu).
Korolew, kol., pow. owrucki, gm. Bazar, 36
w. od Owrucza, 50 dm., 302 mk.

Korolewicze 1.) wś, pow. piński, gm. Telechany, par. praw. OQzarycze, 37 dm., 389 mk.,
cerkiew filial. 2.)K, wś nad rz. Krzywinką,

marszałka ziem- pow. sieński, gm. Ulanowicze, 20 dm., 96 mk.

Korniusze, wś, pow. owrucki, par. prawosł.
Owrucz (4 w.).
Korniuszki, wś, pow. wilejski, gm. Hermaniszki (3 w.); miała 19 dusz rewiz.
Korobanówka, wś i dobra, pow. mohylew-

Korolewo 1.) dobra, pow. miński, własność
hr. Czapskiego, 2918 dz. 2.) K., dobra, pow.
orszański, Prus-Żukowskich, z fol. Żukowo i Ze-

nino 2428 dz. (280 lasu). 3.) K., fol., powiat
lepelski, Mieniekich 120 dz. 4.) K., wś, pow.
witebski, gm. Korolewo, 20 w. od Witebska,

eerkiew, zarząd gm. Gmina obejmuje 235 miejski, gm. Połykowicze (7 w.). Dobra, od roku
scowości, 925 dm. włośc. (130 innych), 6924
1856 Zmieczerowskich, 442 dz., młyn wodny
mk, włościan, uwłaszczonych na 8942 dz.
-_ folusz.
Koroliszki, wś, pow. klimowieki, gm. NaKorobanowo, wś pow. klimowieki, gm, Ko- dziejkowicze, 27 dm., 163 mk.
ściukowicze, 26 dm., 136 mk.
Korolki, fol., pow. orszański, Zubowiezów,
Korobczyce, pierwotnie Zostowiany, wś, do- 262 dz.
bra iosada nad Łosośną, pow. sokólski, gmina
Korolówka, wś, pow. czauski, gm. Radomil,
Kruhlany. WŚ K. ze wsią Gniewińszczyzna ma 9 dm., 64 mk.
388 dz.; dobra, Aleksandrowych 490 dz.; osada
Korolówka 1.) Karołówka, słoboda żyd. nad
należy do Hołowniów, ma 18 dz. WŚ należała Rastawieą, pow. berdyczowski, gm. Mecherzyń_". do wójtowstwa łososińskiego we włości Łabno, ce Dubowe, st. poczt. Koziatyn (8 w.), 30 w.
ekon. grodzieńskiej.

Podług reg. pomiarowego od Berdyczowa, 59 dm., 528 mk., dom modl,

zr. 1558 miała 44 włók gruntu podłego, w tem żyd., młyn. 2.) K.. wś, pow. kijowski, gmina
2 wójtowskie. Poddani mieli 131 wołów i 77 Makarów, par. praw. Lipówka (5 w.), st. poczt.
koni; płacić powinui 51 kóp 6 gr. Nadto dawać Chwasowa (16 w.), 60 w. od Kijowa, 61 dm.,
42 beczki owsa, i za odwóa 3 kopy 30 gr.
817 mk., cerkiew filialna Nikołajewska (1857 r.),
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szkółka, młyn parowy, 2 wiatraki, 1009 dz. 6 komorn , 2 rzeźników, 8 bań gorzał.
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f. 72 gr. 3. Ob. Schemel: „Der Burgberg
„Stary Dwór”, bei Crone an der Brahe (Jahrb. der
hist. Gresell. f. d. Netzedistr. zu Bromberg,
1896/7.
mk., szkółka cerk. 4.) K.(t. IV, 411), wś nad
Koropiec, wś, pow. złoczowski. Bąkowski 1.:
stawem, pow. radomyski, gm. Wyszewicze, par. „Utwór dyluwialny między K. a dolnym bie-

włośc., 1897 dwor., należącej od r. 1862 do
Modzelewskich, 3.) K., wś nad Koneła, pow.
lipowiecki, gm. Sarny, st. poezt. Monastyryszeze (12 w.), 70 w. od Lipowea, 30 dm., 352

praw. Worsówka, st. poczt. Radomyśl (19 w.), giem Strypy na Podolu* (Kosmos, t. X).
16 dm., 114 mk., młyn, 1356 dz. większej właKorościatyn, Korostiatyn, wś, pow. rówień-

sności (w K., Chodorach i Rudni), należacej do ski, gm. Tuezyn, st. poczt. Hoszcza (7 w.), st.
Mikulskich.

5.) K, os., tamże, 16 dm., 78 mk. dr. żel. Równe (37 w.), 184 dm., 903 mk., cerkiew drewn., szkoła. Do par. praw. należy wś

6.) K , wś nad Bobrykiem, tamże, gm. i dobra
Martynowicze, par. praw. Maksymowicze (3 w.),
st. poczt. Radomyśl (110 w.), 46 dm., 467 mk.,
1641 dz. włośe. 7.) K , wś nad Irpeniem, pow.
skwirski, gm. i par. praw. Kornin, st. poezt.

Woronów. Cerkiew filialna we wsi Woskodawy
(2w.). W r. 1577 należy do Tuezyna Aleks.
Siemaszki, który wnosi od 14 dym. po 10 gr., 4

ogr. po 4 gr., od karczm. 12 gr., od palenia goChodorków (15 w.), 50 w. od Skwiry, 87 dm., rzałki 12 gr; a w r. 1583 od 12 dym., 6 ogr.

459 mk., szkółka cerk., cegielnia. 8.) K. wś
Korost, wś i urocz. nad Horyniem, pow, rónad dopł. Bahwy Mokrej, pow. taraszczański, wieński, gm. Stepań, par. prawosł. Kryczylsk
gm. i dobra Krasiłówka, st. poczt. Żaszków (1w.), 80 w. od Równego. Wś ma 136 dm,,
(12 w.), 37 w. od Taraszezy, 114 dm,, 498 mk., 912 mk. (5 katol.). Była tu cerkiew filialna,
'eerkiew, szkółka par., 2 wiatraki. 9.)K, wś która spaliła się r. 1843. Uposażył ją ks. Sannad rz. Kamianką, pow. wasylkowski, gm. Ko- guszko r. 1570, potwierdził Mikołaj Worceel r.
żanka, st. poczt. i dr. żel, Chwastów (10 w.), 42 1811. Szkoła ludowa od r. 1860, młyn wodny.
w. od Wasylkowa, 126 dm,, 1184 mk., cerkiew, Urocz. ma 14 dm. 81 mk, W r. 1577 sioło zamwiatrak. Należy do Białocerkiewszczyzny. 10.) ku stepańskiego, ks. Konst Ostrogskiego, płaci
K., słoboda, pow. nowogradwołyński, gm. Emil- od 6 dym. półdworz., 17 dym. na ćwiere., 6 ogr.
czyn, par. praw. Siemakówka (6 w.), 53 w. od a w r. 1588 od 6 dym., 6 ogr. po 6 gr., 5 ogr.
mta pow., 58 dm., 1370 mk. 11.) K., chutor, po 4 gr., 6 kom.

pow. żytomierski, gm. Cudnów, 41 w. od Żyto-

KKorosteszów, mstko nad Teterewem, pow.
radomyski, gm. Korosteszów, 25 w. od RadomyKorolówka, r. 1565 Kroliewskie pole, wś, śla, 676 dm., 4772 mk., 3 cerkwie, kościół par.
pow. kołomyjski, par. rz.-kat, i urząd poczt. katol., dom modl. ewang., synagoga, 5 domów
w Kołomyi (5.6 klm.), par. gr. kat. w Korniczu. modi. żyd., seminaryum nauczycielskie, szkółka
Założył tę wieś w ststwie haliekiem, w pobliżu cerk., szpital, st. poczt.-tel., gorzelnia, browar,
Kołomyi, r. 1551 Mikołaj Sieniawski, wojew. 3 młyny, 2 cegielnie, 4 tartaki, odlewnia żelaza,
ruski, ststa halicki. W r. 1565 miała 37 kmie- fabryka bibułki do papierosów, fabryka sukna,
ci na 32 dworzyszczach. Czynszu z 30 dworz. 2 smolarnie, 9 olejarni, 6 jarmarków, 1257 dz.
mierza, 13 dm., 80 mk.

płacono po 2 zł., a podymne po 2 gr. Kmieć osa- włośe.

Dobra należące do Plemiannikowa obej-

dzający wieś i wataman byli wolni od czynszu. mują K.i 17 wsi, mają 25,228 dz. (20599 lasu,
Pop dawał 1 zł. roeznie. Każdy kmieć na dwo- 304 nieuż.). Gmina obejmuje 31 miejscowości
rzyszezu miał obowiązek mieć ku potrzebie ko- (1 mstko, 10 siół, 10 wsi, 2 słobody i 8 kol.),
nia dobrego, kaftan, przyłbicę, łuk i oszczep 17,352 mk, (894 kat., 362 rozkoln., 595 ewang.,

i na wezwanie starosty lub podstarościego z tem 2120 żydów, 17 in. wyzn.); 43,444 dz. (36,656
się stawić. Dawali też dań barania, pszczelną, dz. większej posiadłości, 15,638 włośe., 268
wieprzową i stacyę. Dochód wynosił zł. 76, skarb., 1348 cerk, i kośec., 534 pod drogami).
gr. 14.
K., nadany był Kmitom w r. 1499, jako „pusty*
Koromka, wś, pow. rohaczewski, gm. Ko- a było w nim 18 sług putnych zamkowych. W r.
1501 zaliczony był jeszcze do zamku żytomierszelów (12 w.).

Koromówka, kol., pow. łucki, gm. Roży= skiego. Włość korosteszowska, na Teterwi ijej
prawych dopływach Wilii ilwiance, wraz z „grundobrach Suszki, tem weleńskim* (około 3 mil. kw.) obejmowała
13.9 m. kw. W r. 1628 było 3 wsi, 11 dym,
". pow. brzeski.
Koroniszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow- osiadł., 7 zagr. W r. 1581 K. wnosi ezopowego
12!/, fi. W r. 1628 Ludwik Olizar Wołukowicz
ski, gm. Abele (10 w.).
Koronowo, r. 1583 Coronow, miasto, pow. płaci z K. od 40 dym., 10 ogr., 2 kół młyń., 3
szcze, 11 dm., 67 mk.
Koronatowo, chutor w

bydgoski. W r. 1583 rajey dali szosu fi. 12, od kół rud., 2 popów.

12 łan. miej., od 16 szeweów, 10 garncarzy,
Korostki, wś nad Słuczą, pow. nowograd6 piekarek, 3 tkaczy sukna, 9 przekupniów, 3 wołyński, gm. Czartorya Nowa, st. poczt. Lubar
krawców, 1 kołodzieja, 2 kuśnierzy, 1 kowala, (8 w.), 75 w. od mta pow., 138 dm., 1037 mk.,
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cerkiew drewn. z.r. 1767, szkółka cerkiewna od gm. Piatka, par. praw. Turezynówka (1 w.), 49
r. 1868.
w. od Żytomierza, 149 dm., 946 mk., cerkiew
Korestowa 1.) wś nad rzką Buchłówka, filialna zbudowana r. 1756 przez dziedzica wsi
pow. krzemieniecki, gm. Wyszhorodek, par. pra- Ant. Omiecińskiego. 2.) IK. Wielkie, wś nad rz.
wosł. Peczarna (!/, w.), 67 w. od Krzemieńca,
26 dm., 178 mk. W r. 1583 należy do Wyszgródka, ks. Aleks. Poryekiego, który wnosi od
5 dym., 8 ogr., 4 ogr, W r. 1618 spustoszona
przez Tatarów. 2.) K, wś nad stawem, pow.

Stawoezkiem, pow. żytomierski, gm. Ozadówka,

43 w. od Żytomierza, 15 w. ód Cudnowa (stacya
pocztowa), 8 w. od Demczyna (st. dr. żel.), 257

dm., 1595 mk., cerkiew par. drewn. z r. 1730.
Do parafii należy wś Michaleńki.

W całej pa-

-ostrogski, gm. Chorów, st. dr. żel. Ożenin (6 w.), rafii było 144 dm., 1107 mk. prawosł., 36 katol,
st. poczt. Ostróg (16 w.), 124 dm., 710 mk,, 236 rosk., 15 żyd. Pod wsią eukrownia (12 dm,,

cerkiew drewn. z r. 1786, szkółka cerk,, kościół 168 mk.), cegielnia i 2 młyny. Własność Tefil. katolieki. Cerkiew fil. we wsi Płoska (3 w.). reszczenki.
W r. 1545 Fiedora Olechnowieza. W r. 1577
Korowiniec, wś, pow. klimowieki, gm. ZaHrehory Bołbaz wnosi od 8 dym. włócz. po 20 biełyszyn (10 w.).
gr., 11 ogr. po 4 gr., 7 ogr. po 2 gr., od 2 kół
Korowki 1.) pow. wieliski, ob. Radury. 2.)
młyń. po 24 gr. 38.) K. al. Korostówka, wś nad K., ob. Białohuzowo.
jeziorem, łączącem się ze Zbruczem, pow. staroKorozicze, wś, pow. grodzieński, gm. Łasza,
konstantynowski, gm. Wołoczyska, par. praw. 42 dz.

Balkowce (1 w.), 84 w. od mta pow., 149 dm.,

Korpacz, urocz. przy wsi Plutycze, powiat

912 mk., młyn, gorzelnia. Własność Ledachow- bielski,
skich.
Korpacze, fol. dóbr Strokajły, pow. klimoKorostycze, wś, pow. brzeski gub grodz., wieki.

gm. Turna, 25 w. od Brześcia, 610 dz. O !/, w.
Korsakiszki 1.) dwór, pow. poniewieski,
od wsi, na lewym brzegu rz. Lśny, nasyp ziemny, gm. Nowemiasto (9 w.). 2.) K., mstko, tamże,

otoczony wałem.

gm. Stumbryszki (10 w.), 18 w. od Poniewieża,

Korostylówka, słoboda i kol., pow. rado- 90 mk. Dobra należą do Ordyńców, mają 596
myski, gm, Potyjówka, par. praw. Widybor, st. dz. (209 lasu). Nadto ks. Skop ma tu 40 dz.
poczt. Radomyśl (27 w.). Słoboda ma 12 dm.,,
Korsakowo 1.) wś, pow. dzisieński, gmina
67 mk.; kol. 1 dm., 11 mk.
Przebrodź (18 w.). 2.) K, dobra, pow. dźwińKoroszno, ob. Karaszyn.
ski, Tołoczków 243 dz. i Tejrabendów 412 dz.
Korotaj, os. nad jez. Korotajewem, pow. neKorsiliszki, wś, pow. trocki, gmina Jewie
welski, gm. Karolino, cerkiew, kaplica.
(6 w.); miała 25 dusz rewiz., należała do dóbr
Korotka, Krótka, fol. dóbr Skrybocze, pow. Popory.

białostocki.
Korsówka, okolica, pow. lucyński, gm. KorKorotkowicze, wś i dobra, pow. bobrujski, sówka, kościół katol., dom modl. żydow., browar,
gm. Nowe Stepy, 58 dm, 510 mk.

Dobra, wła- st. dr. żel. (3 w).

Gmina obejmuje 84 miejsco-

sność Ratkowskich, 3677 dz.
wości, 308 dm. włośe. (83 innych), 4238 mk.
Korotynka, chutor, pow. żytomierski, gm. włościan, uwłaszezonych na 5621 dz.
Trojanów, 9 w. od Żytomierza, 11 dm., 59 mk.
Korsuń, mstko, pow. kaniowski, 50 w. od
4, Korotyno, mylnie Korotyna (t. IV, 422), wś, Kaniowa, 1050 dm., 7689 mk., 2 eerkwie, kopow. zwinogródzki, gm.i st. poczt. Kalihorka ściół katol.,. synagoga, 5 domów modl. żyd., 4
Mokra (7 w.), 40 w. od Zwinogródki, 115 dm., szkółki cerk., 2 szpitale, apteka, 2 odlewnie, 2
551 mk.; cerkiew, szkółka, 4 wiatraki.
miodosytnie, 10 młynów, cegielnia, st, poczt.
Korowajniey, dobra, pow. połocki, własność St. dr. żel. chwastowskiej t. n, (3 w.). Gmina
Hildebrantów, 620 dz.

Korowajno, dobra, pow. lepelski,

obejmuje 11 miejseowości (1 mstko, 6 siół, 4

Dawniej wsi), 17,818 mk. (74 katol., 13 sztund., 5 ewan-

Korsaków, Nornickich, później Klottów, 1020 gelików, 3842 żydów); 18,907 dz , w tem 9260
dzies.
dz. większej posiadłości, 9137 dz. włośc., 368

Korowatycze, wś, pow. rzeczycki, gmina dz. cerk.

Maładusz, 97 dm., 675 mk.

Ob. Bolesław z Ukrainy: „Wyjątek

z przejażdżki odbytej wr. 1862* (Tygod. Illustr.

Korowcezyn, wś i dobra, pow. czauski, gm. nr. 211, r. 1863).
Czerniawka (5 w.), 66 dm., 393 mk., cerkiew.
Korsunka, wś nad Tykiczem Uhorskim,
Dobra, od r. 1867 Edw. Rego, 2668 dz. (1759 pow. humański, gm. i st. poczt. 'Talne (10 w.),
lasu); 2 młyny, gorzelnia.
par. praw. Dowheńskie, 47 w. od Humania, 215
Korowże, wś nad rzką Połtwą, pow. staro- dm., 1073 mk., młyn. Należy do dóbr Majdakonstantynowski, gm., par. i st. poczt. Teofipol neckie.

(1w.), 58 w. od mta pow., 162 dm., 933 mk,
Korsuny, wś i dobra, pow. kobryński, gmina
W r. 1570 Stepana Szumskiego.
Wołowiel, 42 w. od Kobrynia. Wś ma 380 dz.
Korowińce 1.) Małe, wś, pow. żytomierski, włośc. i 35 prywat.; dobra, Jagminów 700 dz.
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Korsyki, wś, pow. kowelski, gm. Wieliek,
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Koryce, Korzyce (t. IV, 437), fol., pow. no-

wogródzki, gm. Koszelewo, własność Koryekich,
Korszewiec, wś, pow. łucki, gm. Połonka, 100 dz.
9 w. od Łucka, 32 dm., 215 mk. Niegdyś właKorycin, Koryciny, wś włośc. i folw., powiat
sność cerkwi św. Dymitra w Łucku. W r. 1577 bielski gub. grodz., gm. Grodzisk, 36 w. od
Demian Dymitrowski płaci od 4 ogr. po 4 gr., 5 Bielska. Wś ma 291 dz.; fol. 1131 dz. Należy
ogr. po 2 gr., a w r. 1583 protopop Dymitrow- do dóbr rudzkich. Ludność wsi polska.
Korycyn, mstko, pow. sokólski, gm. Trofiski łueki od 4 dym., 5 ogr., 7 ogr., 1 podsus.
Należała następnie do dominikanów łuekich, mówka, 28 w. od Sokółki, 349 dz. ziemi miejsk.
i wiejskiej i 41 kościelnej.
obeenie skarbowa.
43 w. od Kowla, 30 dm., 193 mk.

Korsznowówka, Korszynołówka, zaśc.. pow.

Koryczany, w dok. Coricane, wś, pow. o0l-

wileński, gm. Mejszagoła (5 w.); miał 10 dusz kuski, par. Żarnowiec, W r. 1257 nadana eo do
dziesięciny klasztorowi w Zawichoście. Za Dłurewiz., należał do dóbr Gudulin.

Korszów 1.) wś, pow. dubieński, par. praw. gosza (L. B., III, 322) wś królewska, miała 74
Ujeźdce. W r. 1497 nadana z innemi, przez łan. km. i piękny folwark królewski, który dawał
w. ks. Aleksandra, Konst. Ostrogskiemu, W r. dziesięcinę tak samo, jak łany kmiece, klaszto1583 należy do Ostroga, wnoszą tu od 8 dym,, rowi św. Andrzeja w Krakowie.

1ogr., 1 podsus,

2.) IK, wś nad rzką Czarno-

Koryst, wś i kol., pow. rówieński, gm. Meży-

ruczką, pow. łucki, gm. Czaruków, 16 w. od rycz (12 w.), st. poczt. Korzee (11 w.), st. dr.
Łueka, 155 dm., 954 mk,, eerkiew, szkoła, młyn, żel. Równo (54 w.), razem 108 dm., 1313 mk,,
cerkiew drewn. wzniesiona r. 1739, przez dzieolejarnia.
Korsztany, zaśc., pow. trocki, gm. Hanu- dziea Fran. Wyszyńskiego, dom modl. ewang.,
szkołę, młyn, wiatrak. W r. 1577 do Korea,
szyszki (11 w.).
Korszunówka, dwa dwory, pow. poniewie- kn. Koreckiego, wnosi od 40 dym., 10 ogr.

Koryszków, wś, pow. horecki, gm. Bajewo,
ski, gm. Pniewo (10 w.).
Korszyłówka, w dokum. Korszyłowcze, wś 40 dm., 207 mk.
nad Horyniem, pow. krzemieniecki, gm. OleksiKoryta, wś, pow. pleszewski. Kościół par.
niec Stary, 32 w. od Krzemieńca, 36 dm., 252 p. w. św. Mikołaja bisk., istnieje już na początmk. W r. 15838 do Plebanówki, kn. Stefana Zba- ku XVI w. Wydawca Lib. Ben. Łaskiego, podaraskiego, wnosi od 8 dym., 5 ogr., 1 koła waln., je za fundatora dziedzica wsi Koryckiego, i odnosi to do r. 1514. Prawdopodobnie jednak by1 folusza.
Kortany, wś, pow. wiłkomierski, gm. Rogo- ła to data wzniesienia nowego kościoła na miej-

wo (9 w.).
seu dawnego. Opis bowiem parafii w Lib, Ben.
Kortuwel, wś, pow. wileński, gm. Giedrojcie (II, 20) nie potwierdza tego. Obecny murowany pochodzi z r. 1800.
(6 w.). Należała do dóbr Wielki Dwór.
Korytesk, Korytysk, wś, pow. bielski, gub,
Kortylisy, Kortelisy, r. 1564 Kortilieszi, wś,
pow. kowelski, gm. Górniki, 72 w. od Kowla, grodz., gm. Brzozowo Nowe,
404 dm., 2434 mk., cerkiew, szkoła. Należała 454 dz.

17 w. od Bielska,

do ststwa ratneńskiego. W r. 1564 należy do
Korytki al. Korytkówka, wś, pow. żytomierpar. rz.-katol. w Ratnie, ma 21'/, łan., 1 rzem. ski, gm. Bieżów, par. praw. Styrty (3 w.), 10
W r. 1628 czyniła 605 fl. 12 gr.

Kortyże, Kartyże, wś, pow. czauski, gmina

dm., 52 mk.

Korytkowo, wś, pow. turecki. Wisław, syn
Drybin, 21 -dm., 93 mk.
Wincentego daje swą włość K., arcyb. gnieżn.
Korunie, okolica, pow, wiłkomierski, gmina Janisławowi, w zamian za wsi kościelne: Leszno
Androniszki (13 w.), 53 w. od mta pow. Mają i Nagórczyce (Nagórki). Potwierdza to Włatu: Merkisowie 212 dz., Paszkiewiczowie 24 dz., dysław Łokietek r. 1321 (K. W., n. 1024).

Szymkiewiezowie 34 dz.; Wojszwiłłowie 40 dz.,
Korytne, wś, pow. ostrogski, gm. Pererosłe,
par. praw. Siekierzyńce (4 w.), 20 w. od OstroKościałkowscy 21 dz., Kulikowscy 50 dz.
Korweliszki 1.) wś, pow. nowoaleksandrow- ga, 95 dm., 603 mk., cerkiew filialna drewn.
ski, gm. Bachmaty (10 w.).

2.) K, zaśe., puw. z r. 1758.

oszmiański, gm. Polany (10 w.); miał 12 dusz
rewiz., należał do dóbr skarb, Daukszyszki.

Korytnica, rzeczka, lewy dopł. Pilicy pod
Sulejowem. Wspomniana r. 1242 w akcie za-

Korwiedzie, dwór, pow. poniewieski, gmina miany wsi Barkowice na Lubotyń (Kod. mał,,
t. II, 67). Zapewne będzie to Lueiąża.
Remigoła (9 w.).
Korytnica 1.) wś nad rz. Nidą, pow. jędrzeKorwiele, wś, pow. wileński, gm Worniany
(6 w.); przed r. 1865 miała 638 dusz rewiz., jowski. Za Długosza stoi tu kościół par. p. w.
w części należącej do dóbr Dubinki
i 11 dusz św. Jana Chrz. Dziedzicami wsi byli: Piotr
w części dóbr skarb. Bystrzyca,

Balieki i Jan Rokosz Półkoziee.

Dziesięcinę ze

Koryca, Korzyca, wś, pow. słonimski, gmina wsi wartości 20 grz. pobierał pleban. W r. 1540
siedzą tu Baliccy. Mają oni 11 półłan., 1 łan
Dworzec.
Słownik Geograficzny,

T. XV. — Zeszyt 178,
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km. cały, 2 półłan. puste, 7 karczmarzy na pięciu cerkiew fil. z r. 1797, szkółka, 8 wiatraków,
karczmach, 8 zagr., 3 młyny, dwór, 2 folwarki, 536 dz. włośc. Wś należała do dóbr potoekich,

3 stawy, łąki obfite i brzegi Nidy. Urszula Ko- ks. Poniatowskich, potem Tarnowskich, od r.
1856 Maryi Riegelman. 2.) K., wś i kol., pow.
dwór, folw., staw. Był jeszeze dział sierocy "/ą nowogradwołyński, gm. i par. praw. Żołobne
łana. Oceniono wieś na 800 grz. 2.) K. wś, (2 w.), 23 w. od mta pow. Wś ma 104 dm.,
pow. stopnicki, W r. 1224 odbywa się tu wiec 58() mk.; kol. 8 dm., 47 mk. Własność Kuszeprzy udziale Leszka Białego i dostojników ma- lewskich. 3.) K. al. Korytnica, wś nad rzką
łopolskich, Widocznie była to wieś książęca. Trościanieą. pow. żytomierski, gm. Chwasowa,
W r. 1579 kasztelan małogoski płaci tu od 14 33 w. od Żytomierza, 71 dm., 431 mk.
narska miała tu 2 łany km., 6 zagr., 2 karczmy,

Korzan, chutor, pow. rówieński, gmina Beosad., 11 łan., 2 kom., 3 ubog., 1 rzem. 3.) K.,
wś, pow. węgrowski, W r. 1563 wś w ststwie rezne.

Korzec, miasto, pow. nowogradwołyński, 30
liwskim, ma 43!/, łan., 3 rzeźn. Wola Koryw. od mta pow., 947 dm., 9577 mk, 3 cerkwie
tnieka ma z wójtowstwem 19 łan., 1 rzeźn.
Kerytnica 1.) mstko nad Bugiem, pow. wło- par. (murow. św. Mikołaja z r. 1884, uposażona
dzimierski, gm. Korytnica, 25 w. od Włodzimie- 145 dz., z nadania ks. Józefa Czartoryskiego
rza, 108 dm, 811 mk., cerkiew, kościół, syna- zr. 1780, drewn. św. Koźmy i Damiana z roku
goga, dom modl. żyd., szkoła. Gmina obejmuje 1766, uposażona 64 dz. i drewniana Wniebo25 miejscowości, 1293 dm. włośe. (obok 196 in- wstąpienia z r. 1886, uposażona 63 dz.), 3 cernych), 10,036 mk. włościan, uwłaszezonych na kwie fil.

W r. 1570 kn. Bohusza Koreckiego,

2.) K., wś, tamże, gm. Świniuchy, który w r. 1577 wnosi od 18 dym. rynk. po 4
33 w. od Włodzimierza, 143 dm., 1023 mk., gr., 141 dym. ulicz. po 2 gr., 159 dym. półwł.
cerkiew, wiatrak. Należała niegdyś do zamku po 10 gr., 35 ogr. po 4 gr., 15 ogr. po 2 gr., 6
włodzimierskiego, nadana przez Zygmunta Au- rzemieśln. po 4 gr. W r. 1589 ks, Joachim Kogusta ze Świniuchami, Michałowi Świniuskiemu, recki wniósł 56 fl. 2 gr. szosu, z komorników,
10,197 dz.

W r. 1570 Baleera Gniewosza, któ- rzeźników, piekarek, rzemieśl. i kół walnych 20
ry w r. 1577 wnosi od 10 dym. dworz., 7 ogr. fl., czopowego per arendam 120 f., wogóle 196

pisarzowi.
po 4 gr.,

18 ogr. po Żgr., awr. 1583 od 25

łan., 11 dym., 20 ogr., 3 kom., 21 kom., 1 bojara. 3.) K., pow. żytomierski, ob. Korytyszcze.
Korytno, jezioro, w pow. lepelskim, w dobrach Białe.
Korytno, wś nad rzką Plaszówką, pow. dubieński, gm.i par. praw. Tesłuhów (2 w.), 44w.
od Dubna, 79 dm,, 467 mk., cerkiew fil. drewn.

f., 2 gr.
Korzecki, Wielki, Monasterskii Trzeci, trzy
chutory, pow. nowogradwołyński, gm. Korzec,
30 w. od mta pow.
Korzecznik, wś nad jeziorem t. n., pow. kolski. Nazwa wsi wskazuje, że zawiązkiem jej była osada młynarska. Kościół par. p. w. W. W.

Św., powstał tu zapewne w XIV w., lecz dla

Na polach dworskich 7 kurhanów. W r. 1545 braku funduszów stał pustką na początku XVI w.
własność Fiedorai Wasila Koryteńskich W roku W czasie reformacyi dziedzie zabrał role ple1570 w części do Pawła Korytyńskiego, w dru- bańskie (trzy łany), a wieś wcielono następnie
giej do Michała Korytyńskiego. W r. 1585 do par. Modzerowo.
pierwszy wnosi od 4 dym., 5 ogr., 2 kół waln.,
Korzelice, r. 1515 Korlązicze, r. 1565 Kor1 stęp., drugi z 4 dym., 4 ogr., 3 ogr., 2 kół liezicze, wś, pow. przemyślański. Wspomniana
waln., 2 bojar., '/ą popa. Obecnie Bereżec- w dok. z r. 1442. Wr. 1515 spalona przez
kiego.

Tatarów.

W r. 1565 wś w ststwie rohatyń-

Korytowata, wś, pow. berdyczowski, gm. skiem miała 26 kmieci na ćwierciach, wataman
i st. poczt. Samhorodek (10 w.), par. prawosł. wolny, karczmarz na ćwierci daje zł. 16, pop
Owsianiki (2 w.), 52 w. od Berdyczowa, 20 dm.,

99 mk., przeważnie szlachty.
leniewskich.

gr. 30i liskę.

Dochód ogólny zł. 124 gr.9.

Należała do Me- Istniał przy wsi folwark, na którym r. 1565 ze-

Korytowo, wś, pow. płoński. W dokum.
z r. 1246 wspomniane (Kod. dypl. pol., I, 52).
W XVI wieku nosi też druga nazwę: Nadleśne
Dadźbogi.
Koryty, wś, pow. dubieński, gm. i par. praw.

brano żyta kóp 145, pszenicy 250, owsa 250,

jęczmienia 30, tatarki 74. Prócz krów utrzymywano owee (50 starych dojnych), kozy (46
starych), świnie, gęsi i kury.

W r. 1578 An-
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drzej Opaliński h. Łodzia, płaci tu od 6 łan.
Korzeń Królewski, wś, pow. gostyński.
Malin (6 w.), 26 w. od Dubna, 40 dm., 338 mk.,
Wieś
książęca w ziemi gostyńskiej, w dokum.
cerkiew fil. drewn., nadana ziemią przez dziez
r.
1462
(Kod. maz. 232). W r. 1579 ma 6
dziea Miehała Pałuskiego z r. 1753. W r. 1588
łan., 4 zagr., łan wójtowski.
wnosi Jakób Moszeński od 10 dym., 5 ogr.
Korzenie, wś, pow. rzeczycki, gm. KarpowiKorytyszcze 1.) wś i ferma, pow. kaniowski,
gm. i par. praw. Potok (4 w.), st. poczt. Kozin cze, 36 dm., 267 mk., cerkiew filialna, dom
(10 w.), 34 w. od Kaniowa, 119 dm., 1089 mk., modl. żyd,
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Korzeniki, wś, pow. dryzieński, par. Rosica, od Humania, 187 dm., 805 mk., cerkiew, szkółka cerk., młyn, cegielnia.
należała do dóbr Sarya.
Korżówka (t. IV, 438), wś nad ruczajem,
Korzeniów, wś, pow. garwoliński, W roku
1358 król Kazimierz wieś tę, własność Bernarda pow. wasylkowski, gm. i par. praw. Jeziorna
i Pełki, przenosi na prawo niemieckie, nowotar- (3 w.), st. poczt. i dr. żel. Białaeerkiew (15 w.),

skie (Kod. mał., 1II, 119). W r. 1569 wś w zie- 60 w. od Wasylkowa, 130 dm., 791 mk., kaplimi stężyckiej, w par.

Drzązgów i Nowodwór. ca, szkółka, 2 wiatraki.

Należy do Białocer-

Siedzą tu na drobnych działkack Korzeniowscy kiewszczyzny.
Korżowy Kut al. Pilipy, Pelepy, wś nad rz.
iinni. W XVIII w. utworzono tu parafię i założono miasto. Kiedy zniesiono parafię i urządze- Rewnuchą, pow. humański, gm. Oksanina, stacya
nia miejskie nie wiadomo.

W r. 1825 K. wś poczt. Dubowa (4 w.), 20 w. od Humania, 108

rządowa, w par. Żabianka, ma 19 dm., 127 mk. dm., 694 mk., cerkiew, szkółka cerkiew., młyn
iK, Dobrzyński, wś prywatna, 7 dm., 27 mk. wodny.

Korżyk, chutor przy wsi Gruszki, pow. olhoPor. Nowodwór (t. VII, 245).
polski.
bielski
pow.
okolica,
i
wś
1.)
Korzeniówka
Kosacze, wś, pow. orszański, gm. Wysokie.
gub. grodz., gm. Siemiatycze, 31i 43 w. od
Bielska. WŚ ma 74. okolica 62 dz. 2.) K. 9 w.).
Kosaczówka, wś, pow. klimowieki, gmina
Drohicka Wielka i Mała, wś, 3 fol. i 2 okolice,
tamże, gm. Narojki. 43 w. od Bielska. Wieś K. Zahustyn, 37 dm., 221 mk.
Kosaki, dobra, pow. poniewieski, gm. PodWielka ma 62 dz.; fol., własność Petrykowskich,
116 dz. Okolica K. Mała, 64 dz.; fol. K Dro- birże (5 w.). Od r. 1814 Borowiczów, 158 dz.
Kosakówka, wś, pow. rohaczewski, gmina
hieka, własność Olendzkich, 160 dz.; drugi należący do Rozenblumów, 30 dz.; okolica 106 dz. Strzeszyn (10 w.), 49 dm., 251 mk.

Gniazdo Korzeniewskich. Pod wsią stare cmentarzysko.

Kosara (ob. Kosar, t. IV, 439), wś nad rzką
t. n., pow. czehryński, gm. i st. poczt. Kamion-

Korzeniowszczyzna 1.) folw., pow. nowoa- ka (5 w.), 40 w. od Czehrynia, 444 dm., 2484

leksandrowski, attyn. Widzkiego Dworu. 2.) K., mk., cerkiew, szkółka cerk , gorzelnia, 2 młyny
fol., pow. słueki, Wacława Marcinkowskiego, wodne, 2 deptaki, 27 wiatraków.
Kosarew, Kosarzew, Kosarów, wś, pow. du250 dz. i Franciszka Fedziuszki, 40 dz.
Korzeszynek, w dok. Curessino, pow. wło- bieński, gm. i st. poczt, Młynów (14 w.), st, dr.
eławski. W dok. z r. 1250 śród włości kapituły żel. Dubno (17 w.), 25 dm., 364 mk., cerkiew
włocławskiej. (Ulanow. Dok. Kujaw. 187, 13). drewn. z r. 1883, uposażona 55 dz., z nadania
Korzkiew, wś, pow. olkuski. Dok. z r. 1352 ks. Janusza Sanguszki r. 1748. Do par. praw.
dziedzice Przybysławie Jaczeo i Seteyus, zamie- należą wsi: Bożkiewieze, Iwankowce, Łokarówniają górę zwaną Korzkiew z przyległymi do ka. Cerkwie filialne we wsiach: Korabliszeze
niej rolami nad rzką Biesznicą, z łąkami otacza- (7 w.) i Moszkowo (3 w.). We wsi młyn wodny,
jącymi Lisią Jamę i łąką w Prądniku, na łąkę w pobliżu zaś tartak parowy. Wś należy do hr.
w Giebułtowie nad brzegami rzki „Przesden' Chodkiewieza. « W r. 1570 Mikołaja Sapiehy,

(Kod. mał., III, 87). W r. 1385 przy boku królowej Jadwigi, występuje ,„„Jeseo Zacaca de Korzkow'** (Kod. mał., I, 440). W dok. zr. 1386
występuje Stefan, pleban tutejszy (Kod. kat.
krak., II, 108). W r. 1581 prepozyt miechowski, płaci z K. i Grebowie (Grembienie) od 2 łan.

wwdziea nowogródzkiego. W r. 1588 kn. Ołownia Ostrożecki wnosi od 16 dym., 8 ogr., 4 kom.,
2 bojar.

Kosary, wś, pow. czerykowski, gm. Łoba-

nówka, 28 dm., 138 mk.

Kosarycze, Kosarzycze, wś nad Ptyczą, pow.

km., 4 zagr., 1 zagr. bez roli, 3 kom., 3 czynsz., bobrujski (nie mozyrski), gm. Laskowieze, 25
2 szlufarnie, młyn papirny, 4 koła papirne, dm., 260 mk., cerkiew, szkoła.
Kosarzew, ob. Kosarzów.
3 towarz.

Korzunowo, majątek, pow. połocki, Niecieskich 177 dz.
Korzuny, wś, pow. orszański, gm. Starosiele (9 w.).
Korzy, wś, pow. nowoaleksandrowski, gmina

Kościan, miasto nad Obrą. Wedle opowie$ci kroniki Zwifalteńskiej (Mon. Pol. hist. II, 3),
Piotr Włast nadał klasztorowi wrocławskiemu
(św. Wincentego) „,wielkiej żyzności majątek**
(predium) nazwiskiem „,Kotskin*, liczący prze-

Rymszany (9 w.).

szło 5000 hub, który otrzymał od ks. Bolesława
w zamian za relikwię ręki św. Stefana, Bracia
szpitalni św. Jana Jerozolim. mieli tu swój dom,

Korzyść, fol., pow. wołkowyski, gm. Zelwa,
Małaszewskich 89 dz.
Korżewka, Korzówka, wś, pow. nowogradwołyński, gm. Kustowee, 90 w. od mta pow., 51
dm., 388 mk.

szpital i kościół, jak o tem świadczy akt z roku
1356 (K W., n. 1335).

Kiedy i w jaki sposób

został znowu posiadłością książęcą niewiadomo.
Korżów, wś nad Jatranią, pow. humański, Gród zdawna tu istniał. W r. 1441 jest starogm. Oksanina, st. poczt. Dubowa (3 w.), 18 w. stą kościańskim Łukasz Górka, któremu król
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Władysław w Budzie, zabezpiecza w nagrodę pow. ihumeński, gm. Mohylno, 78 dm., 619 mk.,
usług 600 grz. groszy polskich na zamku i mie- młyn.
Kościaszyn, r. 1578 Kostoszyn, wś, pow. s0ście („super castro et civitate nostris Costensibus*, ob. Kod. dypl. pol., I, 325). W r. L581 kalski. W r. 1578 podana w par. Tyszowee.
miasto ,„Costen** dawało szosu fi. 243 gr. 6, od
8 bań gorzałcz., 6 wiatraków, 26 rzeźników,
7 postrzygaczy, 24 szewców, 16 kraweów, 24
' sukienników, 12 kołodziejów, bednarzy i stolarzy, 12 kowali, 16 kuśnierzy, 19 siodlarzy i ry-

Przeor klasztoru bełzkiego płacił tu od 3 łan.,
3 zagr.

Kościejów, wś, pow. miechowski. W dok.

z r. 1254 „Cosczeyow cum Thaberna*, śród
włości klasztoru zwierzynieckiego. Za Długosza
marzów, 6 tkaczów płótna, 6 garncarzy, 12 ko- (L. B., III, 65) klasztor miał tu folwark, karczmę,
morników, 4 przekup., 6 przekup. soli. Suma dającą po 2 kopy groszy, 4 zagr. z rolą, łany
fi. 460 gr. 17. Wykaz ten świadczy o dośe kmiece dające czynszu po 3 fertony i zwykłe
i 1 zagr. Dziesięznacznem rozwoju rękodzieł i idącej zatem za- daniny. Sołtys miał 4 łany
możności, W r. 1648 istnieje tu drukarnia Wi- cinę wartości do 20 grz. dawano prebendzie zaganda Funka, w której Marianus Costenus wy- krzowskiej w Krakowie.

Kościelec 1.) wś, pow. kaliski. WŚ ta na podaje dziełko: „„Lucernae ceatholicae seu traetatus... de saeramentis*. Do miasta i powiatu od- czątku XVI w. należy w połowie do arcybisk.
" noszą się: Karte des Kostener Kreises, Posen, gnieźn., w połowie do trzech dziedziców szla-

1835. Toż samo: Posen, 1844, gez. von Nowacek, checkich. Wtedy już miała piękny kościół, p. w.
Pleban
Gefertigt im Jahre 1876 nach den Grundsteuer- był dobrze uposaźony; miał dwa łany roli, dwie
Gemarkungs-Karten in dem Kataster-Bureau zu łąki, 3 ogrody. Data założenia kościoła niezna
Posen. Druck v. €. Flemming in Glogau. Sta- na. Obecny murowany w prezbyteryum, drewniatistik des Kostener Kreises. In Czwalina's Prov. ny w nawie, pochodzi z r. 1761. W końcu XVI
BII. 1846. Statistische Darstellung des Kreises wieku, wś przeszła na własność Jezuitów kaliKosten pro 1859—61. Kosten, 1864 fol. Komi- skich. 2.) K, w dok. z r. 1362 Cosczyoł, wś,

lithogr. v. H. Delius. Karte vom Kreise Kosten. św. Wojciecha z chórem murowanym.

sya porządkowa cywilno-wojskowa powiatu ko- pow. kolski.

Wieś królewska wspom. w dok.

ściańskiego i ziemi witkowskiej, 1792, Kalk A.: z r. 1362. Mikołaj, pleban „de Cosczelecz*
„Wykopaliska z pow. kościańskiego w W. Ks. w dok. z r. 1379 (K. W., n. 1484 i 1769). Na
Pozn.'* (Przegl. Bibliogr. areheol., t. I, r. 1881). początku XVI w. ma kościół par. p. w. św. AnBaranowska Agn.: „Zamek kościański'', obraz drzeja, pochodzący zapewne z XIII w. Prawdramatyczny z XVII w. Poznań, 1884. Lek- dopodobnie był on pierwotną parafią dla grodu
szycki I. „Die aeltesten grosspolnischen Grod- kolskiego, wspomniany w akcie z r. 1418. Wr.
buecher, tom II, Peisern (1390—1400), Gnesen 1552 probostwo tutejsze wcielono do kościoła

(1390—1399), Kosten (1391 — 1400). Leipzig, w Kole i dopiero r. 1865 przywrócono odrębność
1889, str. XIII i 427. Callier E.: „Powiat ko- parafii. Kościół ma obeenie presbiteryum mu-

ściański w XVI w.*, szkie geogr.-histor., Poznań rowane, jeszcze od XVI w. a nawę drewnianą
" 1885, str. 176 (poprzednio w: czas. „„Warta'*, z r. 1760. Dziesięcinę z łan. km. i fol. pobierał

1884). Rec. przez radcę Składnego (Zeitsch. pleban. 3.) K., wś, pow. częstochowski. W r.
1552 wś ta leży w par. Borówno.
Błeszeński
d. Hist. Ges, f. d. Prov. Posen, Jahrg. I).
Feliks płaci od 14 osadn. i 2 karczem. DziesięKościaniec al. Kostianiec, wś, pow. zasławcinę, po 6 gr. z łanu dawano plebanowi w Bo-

ski, gm. Hryców, par. praw. Stecki (3 w.), 40
równie, Nazwa wsi świadczy, iż istniał tu kiew. od Zasławia, 35 dm., 294 mk. Należała do
dyś zamek (castellum) czy też kościół obwarozamku krzemienieckiego, nadana przez króla Alewany. W pobliżu leżąca wś Kakawa, własność
ksandra, ks. Ostrogskiemu.

klasztoru św. Andrzeja w Krakowie, do którego
Kościanka, dobra, pow. lepelski, Kontowtów należał także poblizki Mykanów (z kościołem

340 dz. i Kozłowskich 38 dz.

par.) i Cykarzew, nasuwają przypuszczenie, że

Kościany, Koszczany, może Kożany (ob.), wś, i w K., klasztor ten mógł wznieść kościół, który
pow. białostocki. Należała do wójtowstwa za- w krótee zniszezał i został weielony do par. Bowojkowskiczo we włości zamku suraskiego, ekon. równo. 4.) K., wś, pow. pińczowski. Rocznik
grodzieńskiej. Podług reg. pomiarowych zr. kapitulny krakowski pod r. 1200 podaje: „Mesko
1560—3, miała 12 włók, 26 mor. gruntu pod- edifieat Borun*.

łego.

Sąsiedztwo wsi Boroniee (Bo-

Poddani czynili przedtem służbę putną runice) pozwala przypuszezać, iż wzniesiony na
do zamku suraskiego, od niedawnego zaś czasn, obszarze Borunie zamek, nadał tej części Boro-

mieniac się szlachtą bojarami, poczęli czynić
służbę wojenną. W razie nie zatwierdzenia im
szlachectwa, powinni płacić z włóki po 85 gr.,
a z morgi po 2 gr., wogóle 17 kóp 28 gr.

Kościasze, Kostiasze, wś nad rzką Turyą,

nie nazwę Kościelea (eastellum).

Przy zamku

stanął wkrótce i kościół. 5.) K, wś w parafii
Rozprza, mylnie podana w spisie wsi z r. 1827
zam. Kistele.

Kościelec, w dok. z r. 1297 /apidea ecclesta,

Koś
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wś, pow, inowrocławski. Wieś ta była dużedca przebywał prepozyt z klasztoru św. Augustyna
możnego rodu Ogończyków, którzy przybrali (benedyktynów) i dwu braci zakonnych. Wieś
nazwisko Kościeleckich, W dok. z r. 1297 wy- stała w części pustką, wedle wyjaśnienia prestępuje „eomes Dobeslaus filius Creslai de lapi- pozyta, z powodu niezwykłych, nieprawnie wydea eeelesia*, który swą wieś Łęg nad Wisłą, maganych danin zbożowych dla grodu kaliskienadaje klasztorowi w Lędzie. Mikołaj z K., go (o$m miar owsa i 4 grz.). Opis kościoła
wojew. kaliski, występuje w dokum. z r. 1326. z XVII w., z częścią kamienną z XIII w. podał
Zdaje się, że następeą (synem) Dobiesława jest Wład. Łuszkiewicz (Spraw. kom. hist. sztuki,
Albertus, wojew. brzesko-kujawski (1343-1362). t. VI). 2.)K., w dokum. zr. 1280 ir. 1557
Liczne dobra tego rodu wymienia akt działu z r. Kosczol, wś, pow. nieszawski. Według dokum.
1362 (K. W., n. 761, 983, 1218, 1437, 1466). z r. 1280 nadana przez Mieszka Starego klasztoMikołaj z K., wojew. kaliski występuje w dok. rowi w Lędzie. Książe nadał tej wsi targowiz r. 1326. Janusz wojew. włocławski r. 1425, sko ze wszelkimi swobodami (Ulanow. Dokum,
Jan wojew. inowrocławski r. 1459, a jednocześnie Mikołaj wojew. brzesko-kujawski r. 1460.
Posiadają oni znaczne ststwa: dobrzyńskie, nieszawskie, malborskie, Stanisław z K. jest wo-

Kujaw., 357, 8).

Wydawea dokumentu mylnie

odnosi to do wsi Kościelee w pow. kolskim. W r.
1557 we wsi kościół mają trzy działy Kościel-

sey. Płacą oni od 411/, łan., 13 zagr., 2 kom.,
jewodą poznańskim, Andrzej kasztelanem woj- 11 rzem., 1 włóczęgi. Wieś widocznie zachoniekim, później wojew. poznańskim. W r. 1442 wała jeszcze cechy targowiska.
Kościelnica, r. 1357 Koscelnaves, r. 1552
Władysław król, wydaje w Budzie dla Jana
z Kościelea (familiaris noster) przywilej na za- Wolia templi vel Przedmiejska, r. 1576 Kościelna,
łożenie miasta w K., z targami i jarmarkiem na wś, pow. turecki. Wydawca Kod, Wielk.mylśw. Małgorzatę (Kod. dypl. pol., II, 884), Wr. nie nazywa tę wieś Kościelsko, Leży pod Unie1582 reg. pob. podają kasztelana biechowskiego jowem i stanowiła własność arcyb. gnieźn. W r.
płacącego z K. od 2 łan., 4 zagr., 38 komorn. 1552 było tu 16 osadn. na 16 łan., 2 łany sołŁuszezkiewicz Wł: „Trzy granitowe kościoły tysie i młyn Skrobania.
Kościelów, wś wcielona dziś w obszar wsi
wielkopolskie z epoki romańskiej: Kruszwica,
Tuszyma, w pow. mieleckim. W r. 1379 trzej
K., Mogilno*. Kraków, 1879.

Kościeliszcze, wś, pow. sieński, gm. Ulano- dziedziee z Bobina, sprzedają wieś Kościelów

w ziemi sandomierskiej, Janowi z Tarnowa, kaszwicze, 5 dm., 41 mk.
Kościelna Wieś 1.) w dok. Kosctol, r. 1520 telanowi sandom. za 80 grz. W tymże roku
Koszczyoł. Według kroniki o Piotrze Właście królowa Elżbieta przenosi na prawo niemieckie
(Mon. Pol., III, 774), pierwotnie istniał tu kla- wsi Jana Tarnowskiego: Trześn, Belk i Kościesztor kanoników regularnych, którzy następnie lów (Kod. mał., III, 323 i 325). W r. 1536 wś
przenieśli się pod Wrocław i osiedli w klaszto- Koscielów w par. Książnice, własność Stanisłarze po Benedyktynach. Benedyktyni zaś wro- wa Tarnowskiego, kaszt. sandom., ma 9 kmieci,
eławsey objęli klasztor i kościół św. Wawrzyń- karczmę. Płacą 4 grzyw. i kopę, odrabiają ro-

ca we wsi Kościoł pod Kaliszem.

Działo się to bociznę do Rzemienia.

W reg. pob. z r. 1581

—Tuszymia, w par. Żochów, mają 20
Mieszko, syn Bo- Koscielow
lesława ks. polskiego, aktem bez daty (z XII w.) osadn. na 8 łan.
Kościelsko, mylnie, ob. Kościelnica.
nadaje klasztorowi św. Wawrzyńca pod KaliKościeniewo 1.) wś, pow. słonimski, gmina
szem (ante Calis) wieś K. i inne. Na mocy ugody w r. 1219 między Premonstratensami a Be- Czemery, 8 w. od Słonima, 555 dz. Niegdyś
nedyktynami, co do klasztoru św. Wincentego ststwo niegrodowe, w posiadaniu Ogińskich.
w pierwszej połowie XII w.

we Wrocławiu, pierwsi mieli ustąpić „czarnym 2.) K., wś, pow. lidzki, gm. Wasiliszki. Pomię-

mnichom* klasztoru św. Wawrzyńca. Spór ten dzy wsią a rzką Kościeniówką, w uroez. Bombimiędzy Benedyktynami z Tyńca a kanonikami zowszczyzna, znajduje się horodyszeze, zajmująz Wrocławia ciągnie się jeszcze w r. 1234. ce około 1 dz., otoczone rowem i wałem. Wehód
W r. 1232 ks. Władysław z synami, wsiom Zie- znajduje się od wschodu. Urządzono tu zdawna
mięcin i Upuszczewo, które oddali klasztorowi ementarz.
Kościeszki, w dok, Costesiz, wś, pow. inow zamian za Lisiec, nadają swobody jakie ma

wieś Góra (Spieczyna Gora). R. 1278 Przemy- wrocławski. Między świadkami testamentu któsław ks. polski, potwierdza nadania dawne i na- rym r. 1271 „comes Lanchomirus*, zapisał wś
daje wsiom klasztornym prawo niemieckie no- Proczyno, kościołowi kruszwickiemu, spotykamy
wotarskie. Prepozyt tutejszy Zdzisław wystę- dziedziców ze wsi K. (milites) i plebana tamecz-

puje w dok. z r. 1232, Piotr 1238 (K,W., n. 35,
106, 139, 589, 712, 160, 268, 416, 1414). Według Lib. Ben, Łaskiego (II, 40) na początku
XVI w., stał tu kościół p. w. św. Wawrzyńca,
piękny, murowany, kryty dachówką. Przy nim

nego Jakóba (Ulanow. Dok. Kujaw., 216, 41).
Kościewicze 1.) (por. t. III, 322 Zwaszkiewicze), wś, pow. wołkowyski, gm. Międzyrzecz,
29 w. od Wołkowyska, 380 dz.

2.) K., wś,

tamże, gm. Mścibów, 13 w. od Wołkowyska,
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3.)K., wś, tamże, gm. Wilezuki, 13 cerkiew, szkółka cerk., młyn, 7 wiatraków. Na-

w. od Wołkowyska, 134 dz.

Kościewo, folw., pow. orszański, od r. 1880

leży do klucza krasiłowskiego.

Kosianka Boruty, K. Ześna, K. Starai K.

Trojany al. Trojanówka, okolice szlach., powiat
Kościół, wś pod Łęczycą, ob. Tum (t. XII). bielski gub. grodz., w dawnej ziemi drohiekiej,
Kościuki 1.) wś, pow. białostocki, 15 w. od gm. Grodzisk, 35 do 40 w. od Bielska. K, BoBiałegostoku, 6735 dz. Pod wsią stare cmenta- ruty ma 73 dz., K. Leśna 48 dz. drobnoszlach.

Kuncewiczów, 305 dz.

rzysko. 2.) K., Kostiuki al. Matwiejewicze, wś, i 12 dz. włośe., K. Stara 181 dz. i K, Trojany
pow. prużański, gm. Matwiejewicze, 48 w. od 54 dz. Gniazdo rodowe Kosińskich. Ob. Pierle' Prużany, 22 dm., 288 mk., 392 dz.
jewo (t. VIII).
BCE.
Kościukin, Kostiukin, fol. dóbr Łapienica
Kosicka, słoboda nad rz. Swierżenką, pow.
homelski, gm, Wylewo (9 w.), 123 dm., 255 mk.
__ Wielka, pow. wołkowyski.
Kościukowicze 1.) os., pow. brzeski gub. (podług innych danych 85 dm., 488 mk.), dom
grodzieńskiej, gm. Rogacze. 2.) K., wś nad modl. starowierów, 2 wiatraki.
Prypecią, pow. mozyrski, gm. Słoboda SkryhaKosicze 1.) wś, uroez. i folw., pow. brzeski
łowska, 27 dm., 261 mk., cerkiew. 3.) K., wś gub. grodz., gm. Kosicze, 8 w. od Brześcia. Wś
idobra nad rzką Zadunką, pow. czerykowski, ma 13 dm., 147 mk., cerkiew, 213 dz. włośce.,
gm. Studeniec, 47 dm., 500 mk. Dobra, Cie- 77 eerk. i 20 pryw.; urocz., Smólskich, 73 dz.;
chanowieckich, 1702 dz. (1142 lasu); gorzelnia. fol. należy do dóbr Zadworce Tryszyn. Par.
4.) K , mstko i dobra nad Żadunka, pow. klimo- praw , dek. (błagoczynia) brzeskiego, 1017 dusz.
wieki, gm. Kościukowicze, *35 w. od Klimowicz, Gmina obejmuje 40 miejscowości, 421 dm. wło340 dm., 1869 mk. (663 praw., 10 kat., 1196 ściańskich (obok 75 innych), 5568 mk. włościan
żydów), cerkiew murowana, synagoga, 3 domy uwłaszczonych na 7949 dz. Nadto w gm. jest
modl. żydow., st. poczt., szkółka, zarząd okr. 344 dz. cerk. i 5690 większej własności prypol. i gminny, sąd pokoju, apteka, 7 garbarni, watnej. Zarząd gminny we wsi Czernie. 2.) K.,
2 jarmarki. Dobra, dziedzietwo Ciechanowiee- kich, z Kanieczami, Wiszenkami, Malinówka i Demidowiczami, 6027 dz. (4158 lasu); 2 młyny,
2 folusze, gorzelnia, Gmina obejmuje 49 miejscowości, 1724 dm., 10,114 mk. włościan (2718

dusz rewiz.), uwłaszczonych na 13,390 dzies.
W gm. jest 11,317 dz. lasów większej posiadłości i 2400 włościańskich. 5.) K., wś, pow. mohylewski, gm. Ciecierzyn (8 w.), 55 dm., 322
mk. 6.) K., dobra, pow. orszański, od r. 1879
Czebotarewych, 628 dz.
Kościukówka 1.) chutor w dobrach Górki
Solniki, pow. białostocki. 2.) K., wś i fol. nad

wś ifol.. pow. kobryński, gm. Zbirogi, 36 w.

od Kobrynia. Wś ma 80 dz.; fol., własność Borzymów, 106 dz. Na polach folwarku starożytne cmentarzysko, otoczone rowem.

3.) K., wś,

pow. święciański, gm. Wojstom (9 w.); miała 43
dusz rewiz.

Kosie 1.) Kosieje, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. Rakiszki (17 w.). 2.) K., wś nad
Berezyną, pow. bobrujski, gm. Swisłocz, 30 dm.,
410 mk., cerkiew.

Kosieczyn, wś, pow. międzyrzecki, ma 681
mk. (219 katol.), kościół par. katol. p. w. św.

Szymona i Judy, założony wedle wizyty z roku
jez. Zabocz, pow. homelski, gm. Pokołubicze 1640, przez dziedzica wsi Mikołaja Watha, roku
(9 w.), 121 dm., 358 mk., krupiarnia. Fol., od 1408 poświęcony przez Wojciecha, bisk, pozn.

r. 1862 Nolkenów, 611 dz. 3.) K., wś, pow.
klimowieki, gm. Zahustyn, 23 dm., 166 mk.
Kościukowszczyzna, Kositiukowszczyzna, f0lwark, pow. borysowski, Wacurów, 219 dz.
Kościuszki 1.) (ob. t. IV, 459 Kościuszkowszczyzna), fol., pow. wołkowyski, gm. Roś.
2.)K., wś, pow. wilejski, gm. Krasne (1 w.);
miała 28 dusz rewiz.
Kościuszkowicze, wś
i fol., pow. czerykow:

Erekcyę wydano r. 1420. Księgi kościelne sięgają r. 1600.
Kosiel, wś, pow. bychowski, gm. Bycz (4 w.),
43 dm., 216 mk.
Kosienicze, wś, pow. sieński, gm. Horodziee
Wysoki, 63 dm., 452 mk., cerkiew.

Kosienówka, wś nad rzką Hierasimów, pow.
humański, gm. Talnianka, stacya poczt. Talne

(20 w.), 20 w. od Humania, 450 dm., 2285 mk.,
cerkiew, szzółka, 4 młyny, 6 wiatraków.
ski, gm. Krzyczew, 46 dm., 333 mk. Fol., dziedzietwo Wacurów, 170 dz.

Kosięcin, r. 1397 Koszczin, wś, pow. lubli-

niecki, ob. Oleśno.

Koserniak, ferma przy wsi Oknicy, powiat
Kosiłów, przys. Cyganówki Zielenieckiej,
olhopolski, własność (Gustawa Połtowicza, 168 pow. kamieniecki, 10 dm.
dzies.
Kosiłowicze 1.) os., pow. prużański, gmina
Kosiak, kol., pow. nowogradwołyński, gmina Bereza, 41 dz. 2.) K., wśi fol., tamże, gmina

Emilczyn, 65 w. od mta pow., 85 dm., 430 mk. Sielec, 24 w. od Prużany. Wś ma 115 dz.; fol.,
Kosiakówka, wś nad Tykiczem Gniłym, Tarasiewiczów, 139 dz.
Kosiłowszczyzna, chutor, pow. grodzieńpow. taraszczański, gm. Żydowska Hrebla, st.

poczt. Taraszeza (22 w.), 235 dm., 1198 mk., ski, gm. Hoża, Kasperowiczów 21 dz.

Kos

Kos
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(Kod. dypl. pol., I, 25). 2.) K.
Kosiły, wś, pow. grodzieński, gm. Łunna, czerwińskiemu
ob.
Kostki.
48 w. od Grodna, 236 dz.
Koskowszczyzna, wś, powiat dryzieński,
Kosin 1.) r. 1287 Cossnil, wś, pow. łęczycki.
Dana r. 1287 klasztorowi w Trzemesznie, przez par. Zabiały,
Kosmaczów, wś i kol. nad Horyniem, pów.
Władysława ks. łęczyckiego (K. W., n. 58).
gm. Kostopol, par. praw. Lubasza
W r. 1576 opat płaci tu od 5 łan. km., 2 wójt., rówieński,
52 w. od Równego. WŚ ma 74
w.),
(7
karczmy, 4 osadn. 2.)K., r. 1257 Hosno, wś, Wielka
fil. drewn. z 1775 fundacerkiew
mk.,
515
dm.,
y
Nadan
pow. janowski, ob. Szczecin 3) (t. X).
lskiego i 2 młyny.
Grocho
r. 1257 klasztorowi w Zawichoście. W r. 1373 eyi dziedzica Józefa
Rudnia i Pępwka,
Marynó
wsi:
należą
filii
Do
otrzymuje prawo niemieckie. R. 1676 Bronicki
mk.; kol. ma
953
dm.,
124
filii
całej
W
podków.
28
od
ne
pogłów
tu
wojski krakowski płaci
Prokopowiz
do
należy
Wieś
mk.
danych. Widocznie trzymał w dzierżawie za- 29 dm., 147
Tuczyna,
do
1583
r.
W
.
wskich
—Bardo
czów
równo K., jak Borów od klasztoru krakow
skiego.

Kosin, Kusin, dobra, pow. wołkowyski, gm.

Aleks. Siemaszki, który wnosi z 6 dym., 2 ogr.

Kosmaczowa, wś nad jez. Seruty, powiat

ki, gm. Seruty.
Wilezuki (2 w.), 14 w. od Wołkowyska, Jelskich neweęls

Kosmaty Borek, wś, pow. sokólski, gmina
870 dz.
urocz. Chmielnik 97 dz.
Kosińce, wś, pow. wołkowyski, gm. Wilczu Czarna Wieś, z
wś, pow. olkuski. Wspomniany
łow,
Kosma
ki, 98 dz.
W r. 1581 płaci tu Seweryn
1315.
Kosiniów, Koseniów, wś, pow. nowogradwo- w dok. z r.
od 18 łan. km., 2 rzem.,
yński
rabszt
ststa
W.),
Bonar
(8
łyński, gm. Żołobne, st. poczt. Korzec
23 w. od mta pow., 141 dm., 846 mk., cerkiew 1, karez.
Kosmów 1.) wś, pow. kaliski. Kościół par.
drewn. z r. 1844, szkółka cerk, od r. 1855. Do
już w XV w. Nowy wzniósł r. 1661 (nie
ów.
znany
Koszel
i
nka
par. praw. należą wsi: Kamio
wski. 2.) KK. wś, pow.
Cerkiew fil. we wsi Tokarów (6 w.). Własność 1861) dziedzie $około
1565 wś w ststwie hrur.
W
i.
szowsk
hrubie
Erazma Nyko.
kmieci na półłankach,
15
miała
,
wskiem
bieszo
ski,
prużań
powiat
,
Kosińszczyzna, okolica
d wynosił zł. 21,
Dochó
ę.
karezm
5 zagr.,
gm. Rudniki, 165 dz.
27.
zł.
dawał
Młynek
16!/,.
gr.
Kupisz
Kosiny, wś, pow. wiłkomierski, gm.
mścisławski, Korapow.
fol.
,
nicze
Kosmy
ki (5 w.).
dz.
192
w,
Wołkó
ich
Kosiorki 1.) przedmieście mta Goniądza, czewsk
Kosmynka, rzka, w pow. wieliskim, prawy
pow. białostocki, 129 dz. 2.)K., wś włośc.,
Dźwiny).
pow. bielski gub. grodz., w dawnej ziemi dro- dopł. Sertejki (lewy dopł.
pow. bielski gub.
cerk.,
os.
Kosno,
,
,
nowiec
Kosna
hiekiej, gm. Skórzec, par. katol. Ciecha
69 dz. Par. praw.
w.),
(20
yn
Dubiaż
gm.
.
grodz.,
ć
polska
Ludnoś
dz.
52 w. od Bielska, 187
elskiego, 1682
kleszez
)
czynia
(błago
dekanatu
Kosiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
dusz.
gm. Rakiszki (16 w.).
Kosoki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. WojtKoski 1.) Falkii K. Wypychy, dwie okolice kuszki (4 w.).
szlach., pow. bielski gub. grodz., w dawnej zieKosowiec, fol., pow. sieński, gm. Moszkany
mi drohickiej, gm. Skórzec, par. kat. Ostrożany, (7 w.), cerkiew, należy do dóbr Leontowo.
43 w. od Bielska. K. Falki mają 25 dz., K.
Kosówka, wś nad Rosią, pow. skwirski, gm.
Wypychy 71 dz. Gniazdo rodu Kosków, którzy i st. poczt. Wołodarka (12 w.), 28 w. od Skwijakoby mają pochodzić od Jadźwingów. 2.) K., ry, 160 dm., 1406 mk., cerkiew, szkółka, młyn.
wś, pow. słonimski, gm. Zdzięcioł, 56 w. od Sło- Należała do dóbr wołodarskich. W r. 1628 ks.
nima, 74 dz.
Jerzy Zbaraski, kaszt. krak., wnosi od 3 dym.,
Kośkiewicze, zaśc., pow. dzisieński, gmina 4 ogr.
Leonpol (5 w.).
Kosowszczyzna, dobra, pow. simski gub.
pow.
u,
charkowskiej, własność Lipskich.
Kośków, wś po obu brzegach Chomor
dr.
i
poczt.
st.
w.),
w
(5
Kossów 1.) u Dług. Kosszow, wś, pow. włoHrycó
gm.
zasławski,
żel. Szepietówka (25 w.), 26 w. od Zasławia, szezowski. W połowie XV w. miasto (oppidum), ko281 dm., 1839 mk., cerkiew drewn. zr. 1745, należące do Jana Kwiińskiego h. Lis, miało
y
dawał
ie
miejsk
Łany
goany.
1868,
f.
drewni
od
a
cerk.
par.
szkółk
ściół
dz.,
62
ona
uposaż
1581
r.
W
.
krakow
włości
yturze
we
dziesięcinę prepoz
rzelnia, 2 młyny, folusz. W r. 1589
sulżyńskiej, ks. Ostrogskich, spustoszona przez miasteczko Kossow płaci szosu fi. 4, łan roli
Tatarów. Obecnie dwie części należą do Doma- miejskiej 1, komor. 5, piekarze 2, szewcy %
kowale 2, tkacz 1, rzeźnik 1, garncarz 1, koła
radzkich, jedna do spadkob. Anny Liprandi.
R. 1221 doroczne 2, koło stempne 1. Suma fl, 12 gr. 24.
472) wiadomość z Długow Wiskitkach, nadaje Konrad, ks. mazow. wieś Mylnie podana (t. IV,
się do Kozłowa,
Koskowo 1.) wś, pow. łomżyński.

ąca
„Coszkowo* z lasami i użytkami, kościołowi sza (L. B., III, 327) odposz
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w pow. jędrzejowskim. 2.) K., mstko, pow. so- mk. W r. 1583 we włości dubieńskiej, ks. Konst,
kołowski. Kościół par. istniał tu już r. 1561. Ostrogskiego, płaci od 8 dym., 4 ogr.

Mikołaj Kossowski jest wtedy plebanem w MięKostianka, wś, pow. lepelski, Kontowtów
dzylesiu i Kossowie. Walenty Suchodolski ple- 310 dz.
ban „in Kuczyno et Kossowo* występuje w dok.
Kostino, wś, pow. wieliski, gm Usmyń. Na

z r. 1564 (Kapica, Herbarz 225, 395).

Kossów, mstko i dobra, pow. słonimski, gm.
Kossów. Mstko ma 3740 mk., 710 dz. włośc.,
101 cerk., 34 kośe.; dobra, Pusłowskich, 880 dz.
Par. praw., dek. (błagoczynia) kossowskiego,
1919 dusz, cerkiew par. i cmentarna, Dekanat
prawosł. obejmuje 15 (nie 11) parafii i 35,740
dusz. W skład gminy wchodzi 93 miejscowości, 2141 dm. włośce. (obok 303 innych), 14,043
mk. włościan, uwłaszezonych na 18,514 dz.
Nadto w gm. jest 662 dz. ziemi cerk. i kościeln,

i 29,832 dz. większej posiadłości, z czego 25,733

dz. należy do Pawłowskich.

Kossów, miasto powiatowe (Galieya). Wsp.

w dok. z r. 1424. W r. 1579 należy do dóbr Michała Jazłowieckiego h. Lis. Dawał szosu podw.

fl. 4, pop 1, piekarze 3.
10 zagr., 1 popa.

Wś K. od 10 pługów,

Ob. Smodna,

Kossowa, wś, pow. wadowieki.

polu kamień z wykutą stopą.
Kostiuchnówka, Kościuchnówka, wś, pow.
łucki, gm. Miedwieże, 81 w. od Łucka, 124 dm.,
709 mk., cerkiew, 2 młyny, folusz. Należała do
Fran. Roszkowskiego.

Kostiukówka, Kościukówka, wś, pow. bychowski, gm. Bycz (16 w.), 21 dm., 107 mk.
Kostiukowo, wś, pow. rzeżycki, Michała
Peren, 135 dz.

Kostiuszki, Kościuśzki, w dok. Kościuszkow-

szczyzna, wś w pobliżu rz. Noryni, pow. owrueki,
gm. i par. praw. Chwośnia Wielka, 7 w. od
Owrucza, 99 dm., 617 mk. WŚ należała do
ststwa owruekiego. W r. 1615 z sieliszezem
Łopin w posesyi Kościuszkowskich. Na jej gruncie był osadzony Michajłów. W r. 1622 w posiadaniu Tymofeja Kościuszkowskiego.

Kostki, dawniej Koskowo, wś, pow. sokołowIstnieje r. ski. W dok. z XIII w. śród'włości bisk. płockich

1358, w czasie założenia parafii w Tłuczaniu. niedaleko Wyszomierza, należąca

do kościoła
Wprawdzie istnieje
w XVI w. na Podlasiu wieś Koskowo, dziś nie

Przedtem należała zapewne do parafii Marcy- w Zuzeli, nad Bugiem.

poręba.

Kossowo, wś, pow. krobski.

W dok. z r. znana, ale prawdopodobnie nazwa w dok. Kon-

1258 śród włości klasztoru lubińskiego (K. W., rada ks. mazow., do tej się wsi odnosi, W roku
n. 368). Wykopalisko monet w K., przez H. E. 1827 było tu 36 dm., 234 mk.
(Zeitseh. d. hist. Ges. f. d. Prov. Posen. I).
Kostoczeno, wś, pow. dzisieński, gm, CzeKossy, wś, pow. witebski, własność Wró- res (8 w.); miała 29 dusz rewiz.
blewskich.
Kostomłoty, wś, pow. kielecki. W dokum.

Kossyń, w spisie z r. 1827 Koszyn, wś, pow. z r. 1355 ob. Niewachłów. W r. 1540 włość
włodawski. W r. 1827 wś rządowa miała 58 bisk. krak., należąca do dóbr kieleckich. Miała
dm., 354 mk.
10 łan. os. i 11/, pustych.
Kostary, Kostery, wś, pow. brzeski guhernii

Kostopol, mstko, kol. i st. dr. żel., pow. ró-

grodzieńskiej, gm. Wołczyn, 38 w. od Brześcia, wieński, gm. Kostopol, par. praw. Lubasza Ma270 dz.
ła (5 w.), 46 w. od Równego, 152 dm., 1001
Kostarowce, wś, pow. sanocki. W r. 1565 mk., dom modl. żyd.,2 młyny; kolonia niemiecka

; st.
wś w ststwie sanockiem miała 22 kmieci na (3 w.), 22 dm., 198 mk., dom modl. ewang
dr.
żel,
12
dm.,
126
mk.
Gmina
obejmuje
65
138'/, łan., ogrodów 15 mają kmiecie, zagr. 5,
karezmarz, landwójt wolny, pop daje gr. 12, miejscowości, 1173 dm. włośc. (obok 1314 inkopę jaj, zająca.

Ogółem zł. 48 gr. 6 den. 6. nych), 10,639 mk. włościan, uwłaszezonych na

9543 dz.
Kostoszyn, ob. Kościaszyn.
Kostowce
, wś, pow. radomyski, gm., par.
do dóbr Jurszany Dolne.
praw. i st. poczt. Brusiłów (5 w.), 30 w. od RaKostiahowszczyzna, dobra, pow. czerykow- domyśla, 24 dm., 391 mk., szkółka, 359 dz.
ski, od r. 1865 Azanczewskich, 3065 dz. (2100 włośc., 262 dwor., należącej do Nowiekich, któdz. lasu).
rzy nabyli od Leona Rudniekiego. W r. 1628
Kostianiee 1.) w dok. Kosteniec, Kostaniec, Andrzej Sokołowski wnosi od 5 dym.
mylnie Kościaniec (t. IV, 444), wś, pow. kaniowKostowicze, fol., pow. miński, gm. i par.
Kostenszczyzna, wś, pow. oszmiański, gm.
Polany (12 w.); miała 20 dusz rewiz., należała

ski, gm. Kuryłówka, st. poczt. Kaniów (5 w.),
71 w., 680 mk., cerkiew, szkółka cerk., 5 wiatraków. WŚ wchodziła w skład ststwa kaniowskiego, istniała już w r. 1622, trzymana włącznie przez Kozaków. 2.) K., w dok. Kosteniec,
wś, pow. dubieński, gm. Warkowicze, par. praw.

kat. Kojdanów (4 w.), 44 w. od Mińska, Baza-

rewskich około 2!/, włók.
Kostowiczy, dobra, pow. witebski (w daw.
pow. suraskim), własność Rengartenów.
Kostreń 1.) Kostryń, Kostrzyń, fol., pow. borysowski, attyn. Bereśniówki. 2.) K., fol., pow.

Mołodawa (3 w.), 14 w. od Dubna, 32 dm., 309| ihumeński,

Kitowiezów 830 dz.

Kos
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Kostroga (t. IV, 476), mylnie, winno być:

Kostusin 1.) urocz., pow. bielski gub. grodzieńskiej, gm. Dubiażyn, Szczepanowskiego 30
Kostrogaj, r. 1578 Kostrigai, wś, pow. płoe- dz. 2.) K, fol., tamże, gm. Skórzec, par. katol.
ki. W dok. z r. 1361 własność kościoła płoekie- Ciechanowiec (5 w.), 53 w. od Bielska, Cieciergo (Ulanow. Dok. Kujaw., 329, 39). W r. 1578 skich 1166 dz. Założony na początku XIX w. na
wś K. w par. Trzepowo, płaci od 13 łan., 2 zagr. gruntach wsi Poniaty (ob. Pierlejewo, t. VII.
Prepozyt od św. Idziego od 2 łan. i wyszynku str. 97).
piwa. Wójt. dziedziczne 2 łany.
Kostycze, wś, pow. brzeski gub. grodz., gm.
Kostrowicze, wś i dobra, pow. słonimski, Motykały, 17 w. od Brześcia, 301 dz.
gm. Kostrowicze, 17 w. od Słonima. Wś ma
Kostyki, zaśc., pow. dźwiński, własność KoKostrogaj,

21 dm., 201 mk., 268 dz.; dobra Garbowskich, stylewa, 34 dz.
z urocz. Polesie 600 dz. (Gmina obejmuje 68
Kostynka, wś nad rzką Jusówką, pow. bymiejscowości, 490 dm. włośc. (obok 73 innych), chowski, gm. Osowiee Cerkiewny (12 w.), 54
6316 mk. włościan, uwłaszczonych na 8630 dz. dm., 409 mk., cerkiew.

Nadto w gm. jest 1018 dz. większej posiadłości

Kosuta, Kasuta, zaśe., pow. wilejski, gmina
i dobra skarb. Rabuń (5 w.).
Kostryce, wś, pow. horecki, gm. NiczypoKoszalina, zaśc., pow. wileński, gm. Malaty

i 146 cerk.

rowicze (10 w.), 17 dm., 51 mk.
(8 w.), należał do dóbr Styrnie.
Kostryszcze, wś, pow. rohaczewski, gmina
Koszałka, dwór, pow. kowieński, gm. Wil-

Koszelów (3 w.).
kija (15 w.).
Kostryszczyzna, chutor, pow. prużański,
Koszanowo, wś, pow. włocławski. Pierwot-

należy do dóbr Bajki Bugrabowszczyzna.
nie własność klasztoru w Lądzie, dana w zamian
Kostrza, r. 1581 Aostrcza, wś, pow. lima- za Głowiew i Wrąbczyn, Kazimierzowi ks. kuj.

nowski.

Wspom. w dok. z r. 1384 (Kod. mał, r. 1241 (K. W., n. 228).

W r. 1557 płaci tu

W r. 1581 we wsiach K. i Ryje (i z Chomlina) Dambrowski, kanon. gnieźn. od 6
Niewiarowska od 3 łan. km., 6 zagr., 10 łan., 6 czynsz., 1 zagrodn., 1 komorn., Ż łan.

t. III, 353).

płaci

komorn., 1 rzem , 2 prżekup.

sołt.

Kostrzyń, r. 1218 Costrsen, miasto, powiat
Koszany 1.) wś nad rzką Czarny Natop,
średzki. Pierwotnie gród i włość książęca, Dzie- pow. czerykowski, gm. Malatycze (9 w.), 42
sięcinę biskupią ze wsi K. nadał bisk. Radowan dm., 380 mk. 2.) K., wś, pow. trocki, gmina
(w końcu XII w.) braciom szpitalnym w Pozna- Jezno (5 w.); miała 96 dusz rewiz. Własność
niu. R. 1251 Przemyśl, ks. polski, oddaje Her- mta Kowna, nabyta r. 1803 od Ludw, Sopocki.
manowi sołtysowi lokacyę miasta wolnego (civiKoszarka, pow. czehryński, ob. Józefówka
tatem liberam) na obszarze K., na prawie nie- i Sewerynówka.
mieckiem, jakiego używa Rogaźno. W r 1257
Koszarniki, wś, pow. wilejski, gm. Krasne
spotykamy w dok. Mirosta plebana. Dok. z r. (7 w.); miała 9 dusz rewiz.
1191 wspomina już o okręgu kostrzyńskim (proKoszarówka, wś, pow. radomyski, gmina

vinica). W dok. z r. 1352 występuje Czestko,
kasztelan kostrzyński (K. W., n. 29, 104, 296,
357, 1311).
Kostrzyń, niem. Kuestrin, w dok. z r. 1252
Custeryn, może Kościerzyn, miasto w Branden-

ipar. praw. Szepielicze, st. poczt. Radomyśl
(136 w.), 14 dm., 104 mk., przystań do ładowania drzewa, 217 dz. włośc.

Należy do dóbr

skarb, Szepielicze.
Koszary 1.) zaśc., pow. bałeki, niedaleko
burgii przy ujściu Warty do Odry. Starożytny wsi Czabanowej. 2.) K., ferma, pow. olhopolgród, centr ziemi, którą Władysław bs. polski ski, gm. Kamionka (4 w.), 4 dm. 3.) K. Stare
podarował Templaryuszom, co potwierdza 1259 i Nowe al. Małe, dwie wsi, pow. kowelski, gm.
r. syn jego Bolesław. Według aktu z r. 1266 Koszary Stare, 12 w. od Kowla. WśK. Stare
„terra Custerin* została wcielona do dyecezyi ma 112 dm., 723 mk., cerkiew, szkołę, wiatrak;
lubuskiej. Waszła następnie w skład posiadło- K. Nowe 63 dm., 409 mk., cerkiew. W r. 1570
ści margrabiów brandenburskich.
kn. Lew Koszerski (Sanguszko) wnosi z Koszera
Kostrzyna, wś, pow. częstochowski. Miała i wsi do niego należących: z 109 włók, żi ogr.
kiedyś kościół par. W dok. z r. 1303 występuje po 4 gr., 2 ogr. po 2 gr., 3 bojar., 4 kół młyń.

Wilhelm, kanonik rudzki (Ruda wieluńska)i pleban „de Kostrzina* (K. W., n. 878). Zapewne
parafię dla ubóstwa dochodów wcielono w krótce
do poblizkiego kościoła w Starokrzepicach,
W reg. pob. z r. 1581 podano w par. Krzepice:
Kuźniea Kostrzin i młyn, kół 3, towarz, 7i1
karczma.
Kostuliszki, fol. dóbr Dekszniany, pow. wiłkomierski.

po i2 gr. W r. 1577 należy do ks, Romana
Sanguszkowicza. 4.) KK., wś, pow. włodzimierski, gm. Pulmo, 1138 w. od Włodzimierza, 49
dm., 374 mk.
i

Koszaryszcze, wś, pow. żytomierski, gmina

i par. praw. Lewków (6w.), 17 w. od Żytomierza, 32 dm., 226 mk.

Koszcza, wś, pow. żytomierski, gm. Trojanów, 26 w. od Żytomierza, 56 dm., 279 mk.
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Koszezejewo, urocz., pow. słonimski, gmina gm. Górniea, 3 w. od Grodna. Wś ma 45 dz.;
urocz. ks. Druckich-Lubeckich, 100 dz.
- Kostrowicze, należy do dóbr Synkowicze.
Koszewo, wś i okolica, pow. bielski gubernii
Koszczejówka, Koszczyjowka, wś nad Irpeniem, pow. wasylkowski, gm. Wepryk, st. poczt. grodz., gm. Malesze, 16 w. od Bielska. Wś ma
;
i dr. żel. Chwastów (12 w.), 28 w. od Wasylko- 169, okolica 317 dz.
Koszkały Raszniewo, wś, pow. s!onimski,
wa, 148 dm., 840) mk., szkółka, młyn, 2 wiatragm. Pacowszczyzna, 47 w. od Słonima, 245 dz.
ki, tartak, Należy do Chwastowszczyzny.

Koszki, wśios., pow. bielski gub. grodz.,
Wś ma 261,
os. 248 dz. lach wsi dwa kurhany.
Koszkina, wś nad Uświaczą, pow. wieliski,
Koszczyn Horodek, folw., pow. lepelski,
gm. Cerkowiszcze, 7 dm., 50 mk., cerkiew.
własność Korsaków, 110 dz.
Koszlany, wś nad rucz, Kowbań, pow. lipoKoszeczki al. Koszecki Młyn, wś, powiat
owrucki. gm. Słoweczna, par. praw. Pietrasze wiecki, gmina Żadanówka, st. poczt. Daszów
Koszczeniki, wś, pow. brzeski gub. grodz.,

gm. Wojska, 43 w. od Brześcia, 625 dz. Na po- gm. Dubiażyn, 9 w. od Grodna.

(2 w.), 38 w. od Owrucza, 15 dm., 87 mk,

(10 w.), 33 w. od Lipowea, 317 dm., 1652 mk.,

sokie, 9 dm., 46 mk.
Koszele 1.) wś, pow. bielski gub. grodz.,
gm. Orla, 10 w. od Bielska, 668 dz. 2.) K.,
(ob. t. III, 322 Zwaszkiewicze), wś, pow. wołkowyski, gm. Peniuha, 30 w. od Wołkowyska,

do klucza daszowskiego.

Koszeczkino, wś, pow. orszański, gm. Wy- cerkiew, szkółka cerk., 2 wiatraki.

456 dz.

Należała

Koszlarka al. Koszlakt, wś nad Unawą, pow.

skwirski, gm. i par. praw. Romanówka (3 w.),

st. poczt. Popielnia (10 w.), 34 w. od Skwiry,
77 dm., 525 mk., szkółka eerk,, młyn.

Pod wsią urocz. Horodyszcze, z nasy- ła do Kosowiczów.

Nalęża-

Wchodziła w skład dzierża-

pem otoczonym rowem i czterema kurhanami.

wy (później ststwa) remanowskiej. W r. 1628

orszański.

100 w. od Łucka, 26 dm, 175 mk.

Koszelewo 1.) folw. dóbr Czerniakowo, pow. w zastawie pani wileńskiej, która wnosi od
prużański. 2.) K., dobra, pow. nowogródzki, 1 dym.
Koszłowicze, (Koszyłowicze?), wś, pow. słogm. Koszelewo, Umiastowskich około 58 włók.
nimski,
gm. Maryjska, 20 w. od Słonima. Na
MarBaranowo,
gm.
wieliski,
pow.
3.) K, wś,
polach wsi znaleziono miecz żelazny,
cinkiewiczów 28 dz.
Koszmaki, wś, pow. łucki, gm. Rafałówka,
Koszelewszczyzna, fol. dóbr Badacze, pow.
Koszelów, wś. pow. rohaczewski, gm. Ko-

Koszmaków, wśi ferma, pow. kaniowski,

szelów, 176 dm., 1031 mk., cerkiew drewniana, gm. Taraszcza, st. poczt. Korsuń (5 w.), 55 w.
szkoła. Gmina obejmuje 49 miejscowości, 1095 od Kaniowa, 130 dm., 761 mk., cerkiew, szkółka
dm , 11,138 mk. włościan (2616 dusz rewiz.), cerk., wiatrak.
Koszniaki, wś, pow. horodecki, gm. Wirowuwłaszczonych na 11,364 dz. W. gminie jest
la, 10 dm., 66 mk., kaplica.
| 7772 dz. lasów większej własności.

" mta pow., 46 dm,, 3438 mk.

Koszelówka, rzka, w pow. nowogradwółyńskim, lewy dopł, Ceremu. Bierze początek pod
wsią Koszelów i Toharowa, oblewa Mołoćków
i pod Jaruniem razem z Żołobianką uchodzi. Długa około 13 w.
Koszełówka 1) w dokum. Koszelewce, wś
w pobliżu Słuczy, pow. starokonstantynowski,
gm. Kołki, par. praw. Klitna Wielka (17/ą w.),
44 w. od mta pow., 98 dm., 589 mk., cerkiew
fil. drewn. Należała do włości kuźmińskiej, 1545
r. w posiadaniu Sieniuty. 2.) K., wś, pow. żyto-

filialna.

Koszo, o0s., pow. horodecki, gm. Potasznia
(7 w.), cerkiew.
Koszów 1.) wś nad Rosią, pow. taraszczański, gmina Kaszperówka, st, poezt. Tetyjów
(12 w.), 70 w. od Taraszczy, 216 dm., 1437
mk., cerkiew, szkółka cerk., wiatrak. W r. 1570

Kleszczowskieh,
na początku XVII w. ks. Ostrogskich. 2.) K, Koszewo, wś, pow. łucki, gmina
Torczyn, 36 w. od Łueka, 52 dm., 310 mk.

W r. 1570 Frączowej Chwalczewskiej. W roku
1577 Piotr Falczewski wnosi z 26 dym., 21 ogr.,
4 rzem. po 2 gr. Następnie biskupów łuckich,
mierski, par. praw. Skołobów (7 w.).
Koszelowska Buda i Rudnia, pow. roha- W r. 1583 biskup wnosi z 15 łan., 16 półłan.,
8 ogr., 4 kom., I koła waln., 1 popa. Stanowiezewski, ob. Buda i Rudnia Koszelowska.
Koszeniagi, folw , pow. piński, Skirmuntów ła uposażenie wikaryuszów katedry łuckiej, dziś
skarbowa.
399 dz.
Koszowatą, mstko, pow, taraszczański, gm.
Koszeńka, wś, pow. wiłkomierski, gm. KuKoszowata, st. poczt. Taraszcza (12 w.), 731
- piszki (5 w.).
Koszewnica, wś, pow. węgrowski. Wspom. dm., 4560 mk., dwie cerkwie, kościół kat., 2
/._
w dok, z r. 1476 (Kod. maz., 273).

domy modl. żydow., 2 szkoły, ambulatoryum, 12

Koszewniki, wś i urocz., pow. grodzieński, wiatraków.

Niegdyś Czernyszów. ztąd Czer-

NWOGSAGIONK GÓR

Koszniewa, wś nad rz. Idrycą, pow. siebie| Koszelów, wś, pow. nowogradwoiyński, gm.
Żołobne, par. praw. Kosiniów (7 w.), 19 w. od ski, gm. Mohilno, 11 dm., 84 mk., cerkiew
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nyszkami niekiedy zwana, następnie Ostrow- Wspom. w dok. z r. 1362. Dziesięcinę z tej
skich i Młodeckich, którzy r. 1628 wnoszą z K. wsi daje bisk. krak. Bodzanta, altaryi św. Krzyi Wierchu Bołhowskiego od 2 dym., 1 koła ża w zamku tarnowskim (Kod. mał., III, 168).
młyn., 1 stępn. Gmina obejmuje 13 miejseowo- W r. 1536 własność trzech Rokoszów. Miały laści (1 mstko, 9 siół, 3 wsi), 19,968 mk. (167
kat., 312 sztund., 916 żyd.) i 23,056 dz. (8555
dz. wiekszej posiadłości, 13,885 włośe. i 424
cerk.). Ob. Młodeeki J.: „Włościanie z okolie
K.* (Tyg. Illustr., n. 229, r. 1864).

sy dębowe piękne, 19 sadzawek, młyn, karczmę,
dwa dwory, folwarki, ocenione razem na 650
grzyw. Ob. Łękawica.

Koszyckie, przys., pow dubieński, gm, Krupiee, 32 w. od Dubna, 29 dm., 166 mk.
Koszyłowo 1.) wś i dobra, pow. brzeski
Koszówka, rzka, w pow. krzemienieckim,
gub. grodz , gm. Łyszczyce, 20 w. od Brześcia.
inaczej zwana Horynką,
Koszówka, wś, pow. radomyski, gm, par. Wś ma 340 dz.; dobra Puzynów, 610 dz. 2.) R£.,
praw. i st. poczt. Czarnoby! (5 w.), 145 w. od wś i fol., pow. kobryński, gm. Zbirogi, 30 w.
Radomyśla, 66 dm., 364 mk., szkółka, wiatrak, od Kobrynia. Wś$ ma 119 dz.; fol. Majmesku638 dz. włośc. W r. 1628 należała do domini- lów, 247 dz. „, Zabińsey mają tu 18 dz.
kanów w Czarnobylu, z nadania Łukasza Sapie- Kotarze, wś, pow, kobryński, gm. Wierzehohy, nowo osadzona, wnosi od 1 dym. W r. 1648 lesie, 8 w. od Kobrynia, 178 dz.
Kotaszów, wś, pow. rówieński, gm. Diatkobyło tu 6 osadn.

Kosztuny, wś pow. orszański, gm. Chły- wicze, par. praw. Bohdaszów (2 w.), 15 w. od
Równego, 13 dm., 161 mk.
Kotczyn, wś. dobra i os., pow. słonimski,
Koszacie, okolica, pow. telszewski, gm. Dorbiany (6 w.), 75 w. od Telsz. Mają tu Sakie- gm. Dereczyn, 36 w. od Słonima. Wś ma 332
dz.: dobra Połubińskich, z chut. Jeziorki Małe
lowie 491 dz. (150 lasu).
Koszutów, r. 1391 Coschutow, wś, powiat 589 dz.; osada, własność Borsuków, Ż1 dz.
Kotelanka 1.) chutor, pow. berdyczowski,
pszczyński, ob. Chełm Wielki,
Koszuty, r. 1293 Cosschut, wś, pow. słupec- gm. Bieliłówka, 10 dm., 50 mk. 2.) K, wieś
ki. Dok. z r. 12938 w Dłusku wydanym, Prze- w pobliżu rz. Słuezy, pow. nowogradwołyński,
myśl ks. polski, za zasługi Gerwarda „militis gm. Miropol, st. poczt.idr. żel. Połonne (15 w.),
stówka, 22 dm., 170 mk.

nostri* nadaje jego wsi „Cosschut* zwanej, pra- 64 w. od mta pow., 69 dm., 1409 mk., cerkiew

wo niemieckie (Ulanow. Dok. kujaw , 363, 12).
Część tej wsi nadaną była już wcześniej klasztorowi w Lądzie. W r. 1296 komes Gerward
dziedzie wsi „Cosuth* nadaje sołtysowi tej wsi
Chrystanowi, młyn tam istniejący, z warunkiem
płacenia klasztorowi w Lądzie 2 kamieni wosku
rocznie (Kod. dypl. pol.,I, 151). Wr. 1579
opat lądzki płaci tu od 37/, łan., 5 zagr., 1 kom.,

drewn. z r. 1841 uposażona 54 dz., z nadania
ks. Lubomirskiego r. 1767, szkółka cerk. od r.
1870. Należała do włości połońskiej, przed r.
1583 spustoszona przez Tatarów. 3.) K., wś,

pow. żytomierski, gm. Chwasowa, 36 w. od Żytomierza, 32 dm., 185 mk.

Kotelewo, wś nad rzką Dnieprzycą, powiat
czauski, gm. Hora (10 w.), 20 dm., 102 mk,,

2 łam. sołt., 3 kom. Zapewne opaci lędzey jako cerkiew.

Kotelnia |.) Bojarska, wś, pow. brzeski,
właściciele części wsi wznieśli tu kościół paraf.
p. w. św. Bartłomieja, w XIV w. Wspomniany gub. grodz., gm. Kamienica Żyrowicka, 10 w.
jako „dawny* w dok. z XV w. Po zniesieniu od Brześcia, 244 dz. 2.) K Podmiejska, wś,
klasztoru w Lądzie, kościół ten ubogo uposażo- tamże, 4 w. od Brześcia, 143 dz.

ny, przyłączono r. 1819 jako filię do Młodojewa.
Obeeny kościół drewniany

wzniesiony

Kotelnia, mstko nad Hujwą, pow. żytomier-

żostał ski, gm. Kotelnia, st. poczt. Reja (24 w.), st.

dr. żel. Browki (25 w.), 30 w. od Żytomierza.
r. 1720.
i K.
Koszuty, wś, pow. sredzki. Starożytne gniaz- Dzieli się na trzy części: K. Stara, K. Nowa
do Koszuckich h. Leszezyc, posiada kościół par. Pierwsza ma 436 dm , 2958 mk., cerkiew drewp. w. św. Katarzyny, wspomniany już w Lib. niana z r. 1883 (na miejsce dawniejszej z roku
Ben. z r. 1510. Kilkakrotnie był odbudowywany 1775), uposażona 58 dz.; K. Nowa 166dm., 1014
z drzewa na nowo. Księgi sięgają r. 1718. W r. mk., cerkiew drewn. z r. 1748. W trzeciej K.

1578 siedzą tu Koszucey i płacą od 4 łan. 1 jest cerkiew fil. drewn., par. Starosiele (1 w.),
zr. 1716. W mstku zarząd okr. pol., urząd
zagr., 2 kom.
Koszyce, w dokum. Coschie, r. 1569 Kozice, gm., sąd pokoju, szkółka od r. 1874. Targi
wś w par. Wysoka (dziś pow. koneęki). W dok. odbywają się eo niedziela. W latopisach wspom.
z r. 1275 własność klasztoru w Wąchocku. pod r. 1143. R.1147 należało do dzielniey ŚwiaWr. 1569 siedzą tu i w Woli Koziekiej na drob- tosława, byłego kn. włodzimierskiego.
Kotelniki 1.) fol, pow. nowogródzki, Jodnych działach Koziccy. Dziś nie istnieje. Zaków 100 dz. 2.) K., wś, pow. święciański, gm.
pewne weszła w skład Woli Wilezej.
Koszyce Wielkie i Małe, r. 1362 Cosszczicz, Michajłowska (18 w.) miała 57 dusz rewiz.,
wś, pow. tarnowski, parafia Góra Zbyltowska. należała do dóbr skarb. Święciany.
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Kotełki, wś, pow. prużański, gm. Michaj- po obu brzegach Dniestru, miała z jednej strony
łowska, 7 w. od Prużany, 45 dm., 504 mk.,
1211 dz.
Kotenborg, w spisie Katinbor, chutor, pow.
pst gub. grodz,, gm. Motykały, Kurowskich
30 dz.
Kotera, wś, pow. brzeski gub. grodz., gmina

19 łan. i 2 puste, z drugiej 18 łan.

Na nich

siedziało kmieci 69. Był pop i cerkiew.

Dochód

wynosił zł. 108 gr. 21.

Później wś zmieniła

nazwę na Czukiew.

Kotkowo, urocz. w dobrach Annopol, powiat
prużański.

Kotlaree, dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm.
Kotewba, chutor, pow. radomyski, gm. Przy- Onikszty (5 i 7 w.).
Kotlarka, wś, pow. skwirski, gm. Popielnia,
borsk, 6 dm., 45 mk.
Kotiużanka (t. IV, 492 i t. III, 909 Katiu- st. poczt. Chodorków (10 w.), 28 w. od Skwiry,
Wołczyn, 432 dz.

żanka), wś, pow. kijowski, gm. Dymer, st. poczt. 156 dm., 1319 mk., cerkiew filialn., szkółka,
Borszczahówka (45 w.), 53 w. od Kijowa, 276 wiatrak.
Kotlary, wś, pow. wiłkomierski, gm. Uciana
dm., 1614 mk. (2 kat., 210 żydów), 2002 dz.
włośc., cerkiew, szkółka cerk., młyn. Osiedlona (8 w.), 68 w. od mta pow. Mają tu: Adaminasona początku XVI w. W r. 1622 z Dymirem, ks. wie 55 dz., Bolejszysowie 40 dz., Syrgiedowie
35 dz., Tarulisowie 59 dz., Wiłunasowie 25 dz.,
Ostrogskich.
Kotiużyńce 1.) wś przy dr. z Samhorodka Żukasowie 10 dz , Krasucey 10 dz., Lejpusowie

do Kalinówki, pow. berdyczowski, gm. Czernia- 18 dz., Petrenasowie 50 dz.

Kotlaryszki 1.) Kotlarzyszki, wś, pow. wiłtyn Mały, st. poczt. Kalinówka (7 w.), 57 w. od
Berdyczowa, 371 dm., 2248 mk., cerkiew, komierski, gm. Onikszty (15 w.). 2.) K, chuszkółka cerk., 2 młyny, 2 wiatraki. Osadzona tor. tamże, gm. Siesiki (3 w.).

Kotlesze, dobra, pow. lucyński, własność
na gruncie ststwa winnickiego około 1602 r.,
przez ks. Janusza Zbaraskiego. 2.) K., wś nad bar. Aleks, Fitinghofa.
Kotlin, wś, pow. pleszewski. Kośció! paraf.
Horyniem, pow. krzemieniecki, gm. Wiszniowiee,
par. praw. Łozy (4 w.), 19 w. od Krzemieńca, p.w. W.W. Sw. wspomniany już w początkach
100 dm., 741 mk., cerkiew fil. drewn. z r.1775. XV w. W r. 1734 nowy z pruskiego muru,

W r. 1583 ks. Andrzej Wiszniowiecki wnosi od wreszcie między r. 1860 a 1870 nowy murowa7 dym., 4 ogr. Obecnie hr. Rzewuskich. Po- ny stanął. WŚ na początku XVI w. należy do
przednio hr. Włodz. Platera. Do dóbr należały: Kotlińskich h. Ogończyk.
Kotliszki, zaśc., pow. wileński, gm. MejszaKrzywczyki, Kwaszówka, Kołosowa i Kornaezówka. 3.)K, wś, pow. nowogradwołyński, goła (2 w.). Należał do dóbr Gudulin.
Kotłów, w dok. z r 1279 jezioro w dolinie
gm. Miropol, par. praw. Kamionka (5 w.), 19
dm., 241 mk. 4.) K., os., tamże, gm. Połonne, Wisły około Brzeska nowego (Kod. kat. krakow.,
65 w. od mta pow., 72 dm., 380 mk. 5.) K,, EK5Mt):
Kotłów, wś, pow. ostrzeszowski. Posiada
Kotiurzyńce, wś nad Bożkiem, pow. starokonstantynowski, gm. Czernielówka, st, poczt. Kra- starożytny kościół murowany w stylu romańParafia należała do dyecezyi włoeławsiłów (10 w.), st. dr. żel. Czarny Ostrów (10 w.), skim
32 w. od mta pow., 146 dm., 1013 mk., cerkiew skiej. Ob. Sokołowski M.: „Kościoły romańskie
drewn. z r. 1750, szkółka eerk. W r. 1444 na- w Gieeczu, Krobi, Lubiniu, K.*, Kraków, r. 1886.
Kotłówka, wś, pow. bielski, gub. grodz.,
dana z innemi przez Świdrygajłę, Michałowi

Olechowiezowi, następnie własność królewska, gm. Łosinka, 27 w. od Bielska, 234 dz.

lod

należała do zamku krasiłowskiego, w r. 1517 wsią 8 kurhanów, wysokich od 1'/ą do B'/ą

nadana przez Zygmunta I, ks. Konst. Ostrogskie- arszyn.
Kotłowo 1.) fol., pow. nowogródzki, Danejmu, wchodziła w skład ordynacyi. W r. 1593
spustoszona przez Tatarów, r. 1758 z kluczem ków 379 dz. 2.)K., wś, tamże, należała do
konstantynowskim dostała się ks. Frane. Lubo- Wereszczaków.
Kotły, wś, pow, bielski gub. grodz., gmina
mirskiemu; obecnie Dobrzyckich. 6.) K, wś.

tamże, gm. Teofilpol, par. praw. Korabiewka

Pasynki, 4 w. od Bielska, 862 dz.

Kotomelka, urocz., pow. rówieński, gmina
cerkiew fil. (do r. 1830 parafialna) drewniana Stydyń, 8 dm., 71 mk.
Kotów, ob. Chotów.
wzniesiona r. 1782, przez właściciela wsi KajeKotów 1.) wś w pobliżu rzki Konopelki,
tana Korybut Daszkiewicza, szkółka cerk. od r.
1886. W r. 1545 Fedora Kotiużeńskiego. Wła- pow. łucki, gm. Poddubce, par. praw. Chorłupy
sność Konst. Rotaryusza i Franciszka Nahre: (pow. dubieński), 28 w. od Łucka, 37 dm., 491
(2 w.), 59 w. od mta pow., 77 dm., 591 mk.,

bieckiego.

mk
, cerkiew filialna drewn. wzniesiona r. 1816

Kotki, wś, pow. kowieński, gm. Kiejdany przez właściciela wsi Kuczyńskiego, uposażona
75 dz. WŚ nadana była przez Zygmunta I, ks.
(8 w.).
Kotkowice, dziś Czukiew, wś, pow. sambor- Konst. Ostrogskiemu; ks. Ilia dał ją prawem za-

ski. W r. 1565 w ststwie samborskiem, leżała stawnem Babińskiemu, który r. 1577 wnosi od
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23 dym. na włók.

Obecnie hr. Miączyńskiego. dzicznych: Kotowo i Nieławice. Na obszarze
2.) IK., wś nad Horyniem, pow. rówieński, gm. tem powstanie wś Kokoszki (Kapica, Herbarz,
Tuczyn, par. praw. Rzeczyca (4 w.), 20 w. od 173).
Równego, 35 dm., 292 mk. W r. 1570 należy do
Kotowe, wś, pow. bukowski. Ob. „Urny
Jarofieja Hoskiego, który r. 1577 wnosi od 3 znalezione w K.* (Przyjaciel ludu, r. 1840,
dym., 16 ogr. W r. 1583 z połowy wsi płaci str. 4).
Jarofiejowa Hoska od 8 dym., 3 ogr., 1 komor.,
Kotowo, os., pow. witebski, gm. Wymno,
1 koła waln., od 1 towarz. rudn.; z drugiej poło- 7 w. od Witebska, cerkiew, kaplica, zarząd
wy Roman Hoski od 9 dym., 6 ogr., 3 komorn,, gminny.
3 kół waln., 3 popów.
Kotowo, urocz., powiat nowogradwołyński,
Kotów, wś, pow. dobromilski. WŚ ta pier- gm. Połonne, 63 w. od msta powiat, 26 dm.,
wotnie szlachecka została odebrana posiadaczom, 131 mk.

którzy nie mieli należytych dowodów i włączona
Kotowszczyzna 1.) folw., pow. słonimski,
do ststwa samborskiego za Zygmunta I. Na- gm. Luszniewo, Juszkiewiczów 43 dz. 2.) K.,
stępnie Zygmunt August zwrócił ją ziemianom, chutor, tamże, gm. Różana, Mizgierów 65 dz.
zostawiwszy sobie tylko lasy i obszar, na któ- 3.) IK., pow. lepelski, Sielickich 72 dz.

rym urządzono tu żupę.

Wystawiono wieżę

Kotra 1.) wś i dobra, pow. grodzieński, gm.

(szopę) do wyrobu soli i spichlerz do jej przechowywania. W r. 1565 były tu dwa okna do
dobywania surowicy i cztery wieże wielkie, na
których eały rok prócz żniw i świąt wielkich

Skidel, 26 w. od Grodna. Wś ma 119 dz.; dobra w części Wyganowskich, z chutorami Antolka i Zwierzyniec 244 dz., w części Myśliekich,
z fol. Kaszubińce 668 dz. Niegdyś dworzec krórobiono sól „do fisu*, wbijając ja w beczki, od- lewski w ekonomii grodzieńskiej. Podług reg.
syłano do Przemyśla na skład. Na czterech pomiar. z r. 1558 było 27 włók gruntu średniepauwiach wyrabiano rocznie przeszło 8000 be- go w trzech polach, 4 wł. 20 mor. sianożęci, 3
czek. Było też ośm patel mniejszych al. czery- wł. 8 mor. zarośli z sianożęciami, 1 wł. 12 mor.
nów królewskich, na których za opłatą pięciu gaju dworskiego, około 6 mor. pod zabudowapółmiarków soli na tydzień, wyrabiali na swój niami i ogrodami, oraz 8 włók służkowskich.
pożytek sól okoliczni mieszkańcy. Rachujac 40 Włość kotrzańska obejmowała wójtowstwa: obutygodni roboty rocznie, otrzymywano 1440 pół- chowskie i sowoliskie. Klucz kotrzański r. 1680

miarków (po gr. 3/,), wartości zł. 168. Wywo- czynił 5045 złp. 26 gr. 10 den. 2.) K., Neste3.) K., Budow-

żący sól na wózkach, węgrowie biorący ją w taj- rowicze, okolica, tamże, 47 dz.
strach (torbach) na koń i górale, opłacali myto la, tamże, gm. Żydomla, ob.

Budowla-Kotra.

(7 gr. od wozu, "'/, gr. od konia), z którego 4.) IK., wś, pow. prużański, gm. Kotra, 16 w.
wpływało rocznie zł. 146. Razem dochodu z żu- od Prużany, 12 dm., 183 mk., zarząd gminny,
py było 314 fi.

Kotowa, ob. Chotowa,
Kotowa Wola, ob. Wola Kotowa,

cerkiew, szkoła, 377 dz. włośe. i 93 cerk. Par.
praw., dek, (błagoczynia) szereszowskiego, 1964
dusz. Gmina obejmuje 28 miejseowości, 325

Kotowce, okolica, pow. słonimski, gm. Cze- dm, włośe. (obok 33 innych), 2167 mk. włościan,
mery, 66 dz.
uwłaszczonych na 2853 dz. Nadto w gminie
Kotowice, wś, pow. będziński, ob. /aworznit. jest 6097 dz. większej posiadłości.
Kotowicze, pow. dzisieński, gm. Jazno, mylę
Kotunia, w dokum. z r. 1288 Chotchuna, wś,

nie podane p. n. Kołłowicze (t. IV, 274).
pow. słupecki. W r..1288 włość komesa GerKotówka 1.) wś, pow. bielski gub. grodz., warda, dawała do r. 1288 dziesięcinę kościołogm. Łosinka,

30

w. od Bielska, 303 dz. Pod wi gnieźn., odtąd klasztorowi w Lądzie.

Wieś

wsią groby z epoki kamiennej. 2.) K., wś, pow. sama wkrótee została własnością bisk. poznańklimowieki, gm. Zahustyn, 41 dm., 366 mk.
skich, Miała młyn na rz. Powieznicey (płynącej
Kotówka 1.) wś, pow. radomyski, gm. Po z jez. powidzkiego). Por. Kod. Wielk., n. 630,
tyjówka, par. praw. i dobra Zabłocie (2 w.), st. 737, 1629.
poczt. Radomyśl (8 w.), 141 dm., 838 mk.,
Koturka, rzka, w pow. kijowskim, prawy
młyn parowy, 1177 dz. W r. 1764 było we wsi dopł. Irpenia, uchodzi pod wsią Mostyszcze. Ob.
132 dusz. Od r. 1742 do 1792 należała do Gę- Kotor (t. IV, 496).
biekich, od których nabyli Wierzbiecy, dotychKotusz, chutor, pow. kowelski, gm. Chocieczasowi posiadacze. 2.) K., wś, pow. żytomier- szów, 14 dm., 75 mk.
ski, gm. Andruszówka, 46 w. od Żytomierza,
Kotuszów, r. 1416 „utraque Holuszow*, wś,
pow. stopnieki, ob. Rytwiany.
73 'dm., 467 mk.
Kotowo, wś, pow. łomżyński. W dok. z r.
Koty 1.) wś, pow. kobryński, gm, Ziołowo,
1436 występuje Jakób z K., któremu Władysław ze wsią Raszeń, 525 dz. 2.) K., wś, pow. pruks. mazow. nadaje 20 łan., między granicami , żański, gm.Sielec, 42 dz. 3.)K, chutor, pow.
wsi książęcych: Bronowo i Borzejewoii 15 łan.;| wołkowyski, gm. Roś, 46 dz. 4.) K.,fol, pow.
nad rzką Wisznicą między granicami wsi dzie-/ słucki, Szpilewskich 255 dz.

ś
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Kotyły, wś, pow. prużański, gm. Horodeczna, jeden z dwu łanów stanowiących uposażenie piebana (L. B., II, 125).
Kowale i.) wś, pow. białostocki, gm. Juchwłopow.
mstko,
Kowali, dawniej Kowale,

2 w. od Prużany, 37 dz. włośc. i 280 dwor.

cławski. „Lesco dux* nadaje r. 1185 kościołowi nowiee, 17 w. od Białegostoku, 190 dz. NieN.P. M. „in veteri Vladislavia... ecelesiam cum gdyś sioło należące do Suraża. Podług reg.
villa in Kowale* (Kod. dypl. pol., Il, 6). Bawi pomiar. z 1560 r., 20 włók gruntu dobrego.

tu w r. 1251 Kazimierz ks. łęczycki i kujawski Z każdej włóki wnosić powinni po 62 gr. 2.) K.,
(Kod. kat. krak., I, 40). Ziemowit ks. mazow. w dok. tamże Czuryłowicze wś i fol., pow. grow r. 1394 oddaje „oppidum nostrum Kowale situm in terra cuyaviensi* z przyległościami, folwarkami, wsiami, ełem i sądami, w zastaw Bartoszowi z Wissemburga za 2000 grzyw. (Kod.

dzieński, gm. Bohorodzieka, 40 w. od Grodna.

WŚ ma 321 dz.; fol. należy do dóbr Massalany.

WŚ należała do wójtowstwa weretejskiego, we
włości kraśnickiej, ekonomii grodzieńskiej. Pomaz., 102). Przybislaus kasztelan w r. 1324— dług reg. pomiar. z r. 1558 było 25 włók grun1327 (K. W., n. 1046, 1086). W r. 1556 „op- tu średniego, t.j. 2 wójtowskie, | kowalska,

pidum Kowalie*, w wojew. brzesko-kujawskim 2 osadnych i 20 na służbę ciągłą. Poddani
dało szosu 48 grzyw. Od 26 komorn. po gr. 12 mieli 90 wołów i 57 koni. Z włók ciągłych
razem fl. 10 gr. 12, od 13 szynkarzy piwa (po i osadnych oraz z morg. zaściankowych, oprócz
gr. 12) f. 5 gr. 6, od 6 włóczęgów (po gr. 12) owsa i odwozu winni płacić 12 kóp 42 gr.
f. 2 gr. 12, od 2 rzem. nie płacących szosu po 3.) K., wś, tamże, gm. Brzostowica Mała, 45 w.
gr. 4, od 10 pomocników gr. 5, od wyszynku od Grodna, 574 dz. 4.) K., wś, tamże, gmina
wódki gdańskiej od 3 naczyń po gr. 6, od 2 Wołpa, 52 w. od Grodna, 508 dz. Należała do
szynkarzów wódki (po gr. 12) gr. 24, czopowe- wójtowstwa jelnińskiego, we włości mostowskiej,

go rocznie fi. 116, od 12 bań gorzałez. fi. 9'/ą ekonomii grodzieńskiej. Podług reg. pomiar.
gr. 3, od 52 łan. miej. (po gr. 20) fi. 34 gr. 21, z r. 1558 było 9 włók gruntu „nader podłego*,
ztego 2 włóki na kowalstwo. Poddani mieli
od żydów f. 29.
21
wołów i 12 koni. Z włóki winni płacić przez
pińpow.
Kowala, u Dług. Cowalye, wś,
po 30 a potem po 40 gr. 5.) K., tamże,
rok
r.
W
w.).
(6
Pińczów
par.
Zagość,
czowski, gm.
gm.
1827 wś suprymowana, miała 24 dm., 189 mk. ob. Kowałce. 6) K, wś, pow. słonimski,
Derewna,
par.
kat.
Mołczadź,
22
w.
od
Słonima,
klasztoru
W dok. z r. 12538 podana śród włości
w Krzyżanowicach (Kod. mał., LI, 95). Za Dła- 165 dz. Niegdyś ststwo niegrodowe, we władagosza należała do par. Wiercieczów (Pińczów), miu Bohdanowiczów. Pod wsią w urocz, Pierebyła własnością klasztoru w Busku, miała 6 łan. sieka, trzy kurhany. 7.) K., al. Kowalewszczykm.i 2 sołtysie. Dziesięcinę dawano pierwotnie zna, fol. dóbr Jarniewo, pow. słonimski. 8.) K.,
na stół biskupi, następnie klasztorowi w Pińczo- wś, tamże, gm, Różana, 625 dz. 9.) K., wś,

pow. sokólski, gm. Kruhlany, 839 dz. 10.) K.,
wie (L. B, III, 94).
Kowalce, w dok. Kowale, wś nad Niemnem, wś, pow. wołkowyski, gm. Hornostajewicze, 22
pow. grodzieński, gm. Górniea, 8 w. od Grodna, w. od Wołkowyska, 236 dz. 11.) K., wś, tam204

dz.

Należała

do wójtowstwa górniekiego, że, gm. Świsłocz, 29 w. od Wołkowyska, 358

we włości kwasowskiej, ekonomii grodzieńskiej, dz. 12.) K., trzy wsi, pow. nowoaleksandrowski,

Podług reg. pomiar. z r. 1558 było 8 włók grun- gm. Czadosy (5 w.), Dusiaty (4 w.) i Poniemuń
tu średniego. Poddani mieli 30 wołów i 12 koni. |(5w.). 13.) K., wś nad kanałem Bieliekim,
Z włók winni płacić 10 kóp 16 gr., nadto na pow. bobrujski, gm. Turki, 39 dm., 556 mk.,
cerkiew. 14.) KK, wś, pow. sieński, gm. Puowies z odwozem 1 kopę 20 gr.
Kowale 1.) wś, pow. sieradzki. W r. 1286 styń, 14 dm., 85 mk. 15.) K., trzy wsi, pow.
ks. Przemysław potwierdza sprzedaż wsi K., oszmiański.

Jedna wchodziła w skład ststwa

przez komesa Stoygniewa, kościołowi gnieźn. trabskiego, druga do gieranońskiego. Trzecia
2) IK, Księżei Pańskie, r. 1354 Kowalewo, dwie (gm. Soły) należała do dóbr Soły. Była połowsi, pow. turecki. Wyrok z r. 1354 wydany żona nad rzką Kiernową i w r. 1545 miała
przez sąd sieradzki, poucza, iż wś ta przysądzo- 18 dym.
Kowałe 1.) wś, pow. kaniowski, gm. Kuryną była z dawna kościołowi, w sumie 500 grz.,
na wynagrodzenie szkód zrządzonych włościom łówka, st. poczt. Kaniów (8 w.), 105 dm., 941
kościelnym, przez Tomisława z Przespolewa mk., cerkiew, szkółka cerkiewna, 7 wiatraków.
(K. W., n. 1323, 1354). Kościół par. tutejszy. 2.) K., chutor, pow. dubieński, gm. Krupiec, 5

p.w. św. Feliksa i Audakta, stał na początku dm., 53 mk. 3.)K., wś nad rzką Rozalówką,
XVI w. pustką i użyty na pomieszczenie bydła. dopł. Irszy, pow. żytomierski, gm. Chwasowa,
Belki powyjmowano

na użytek

gospodarski.

par. praw. Turczynka (4 w.), 56 w. od Żyto-

Cmentarz bez ogrodzenia, a świnie wygrzeby- mierza, 57 dm., 270 mk.
Kowaienki, wś i fol., pow. żytomierski, gm.
wały szezątki trupów z mogił. Na plebanii
mieszkał rządzca majątku. Nabożeństwo prze- Krasnopol, 84 w. od Żytomierza, Wś ma 69
niesiono do kościoła w Praszce. Dziedzie zabrał dm., 462 mk,; fol. 2 dm., I1 mk,

SŁ, Liu
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Kościół Należały do wójtowstwa ilkowskiego, we włości

par. p. w. św. Bartłomieja, wspominany w ak- kwasowskiej, ekonomii grodzieńskiej. Było tu
tach z XV w. Parafia ta wydzielona została 19 włók gruntu dobrego, z tego 2 wójtowskich,
z obszaru par. Sośnica, ztąd pleban sośnieki po- a 17 na służbę ciągłą. Wszystkie te włóki.
bierał w K. od każdego łanu po gr. 8 za dzie- z nowego pomiaru wymierzone były do dworu

kwasowskiego, ale 1560 r. odeszły w odmianie
sięcinę.
Kowalewicze, dobra, pow. borysowski, hr. do wwdy trockiego.
Chreptowieczów 1410 dz.
Kowaliki, wś, pow. brzeski gub. grodz., gm.
Kowalewicze Lipina, słoboda, pow. nowo- Wysokie Litewskie, 42 w. od Brześcia, 428 dz.
gradwołyński, gm. Horodnica, 49 w. od mta pow., włośc. i 11 pryw.
Kowalin, kol., pow. janowski, gm. Trzydnik.
46 dm., 409 mk.
z. wś, pow. rzeżycki, Frejdenów, Powstała r. 1879 na obszarze wsi Góry Olbięekie, nazwę otrzymała od właściciela dóbr Ta40 dz.
Kowalewo 1.) wś, pow. mławski, W dok. deusza Kowalskiego. Ma 24 dm., 200 mk., 250
|
zr. 1397 Stanisław Grad, dziedzie K. (Kod. morg.
Kowaliszki 1.) dwór, pow. kowieński, gm.
maz., 120). 2.) K., wś, pow. szczuczyński, ob.
Łojewo. 3.) K. opactwo i K. sołectwo, dwie wsi Bobty (13 w.). 2.) K. (ob. t.IV, 513 mylnie
i fol., pow. słupecki, gm. Ciążeń, par. Kowalewo, Kowałlniki),

dobra, pow.

nowoaleksandrowski,

5 w. od Słupey. Mieszek ks. polski r, 1186 po- gm. Poniemuń (6 w.). 3.) K., trzy wsi, tamże,
zwala klasztorowi w Lądzie oznaczyć granicami gm. Antuzów (17 w.), Brasław (11) i Słobódka
nadane mu włości książęce: Jaroszyn i Marcin- (9 w.). We wsi K., gm. Słobódka, kaplica kakowo (Kowalewo).

Dziesięciny z nich r. 1212 tolicka, par. Zawierz, wzniesiona r. 1781 przez

nadaje Henryk arcyb. gnieźn. klasztorowi. Do- właściciela wsi Mirskiego. 4.) K., trzy zaśce.,
piero w dok. z r. 1289 pojawia się nazwa Ko- tamże, gm. Bachmaty (3), Dryświaty (6) i Rymszany (12 w.).
walewo (K. W., n. 27, 80, 393, 476, 636).
Kowalki, pow. lucyński, Konstantynowiezów
Kowalewo, wś należąca do kasztelanii górzneńskiej (Górzno) nadanej biskupom płockim, 120 dz.
Kowalków, r. 1418 Cowalikow, wś nad rz.
wymieniona w dok. z r. 1229 (Kod. maz., 3).
Dziś pod tą nazwa nieznana.
> Iłżanką (Iszlza), pow. iłżecki. W r 1418 dzieKowalewo, wś z targowiskiem, pow. toruń- dzie wsi Pełka, oddaje bisk. krak. brzeg stawu
na rzece Iłży, między K. a Nadarczowem. Biski. W r. 1895 ma 1963 mk.
Kowalewo 1.) Ostrowo, folw., pow. brzeski skup tam wystawił młyn. Drugi młyn dawny
gub. grodz., gm. Kamienica Żyrowicka, . Grepa- należał do Pełki (Kod. kat. krak., II, 443).
Kowalkowice, r. 1384 Cowalicovice, wś,
czewskich 85 dz. 2.) K., Puchaczewo, dobra,
pow. opatowski. Jan z K. komornik, w dok. z r.
tamże, Myszkowskich 232 dz.

Kowalewszczyzna 1.) os. przy wsi Aleksandrówka, pow. prużański. 2.) K., fol. dóbr
Urbanowszezyzna, pow. słonimski. 3.) K., tamże, ob. Kowale. 4.) IK, wśi os., pow. poniewieski, gm. Mołdoczany (12 w.). 5.) K, folw.,
pow. ihumeński, uttyn. Sergiejewiez, dawniej
Lipskich, obecnie Bungiego. 6)K. wś nad
rzką Derażyszką, pow. miński, gm. OstrożyckoHorodecka, par. praw. Przylepy, 8 dm., 82 mk.,
cerkiew cmentarna. 7.) K., folw., pow. nowo-

1384 (Kod. mał,, III, 355).
Kowalów1.) wś, pow. miechowski. Ob. Zarnowa. 2.) K., w dok, z r. 1366, ob. Sżelce.
Kowalowce 1.) wś, pow. białostocki, gmina
Zabłudów, 18 w. od Białegostoku, 347 dz., 25
dm., 200 mk., zarząd gmin., 2 wiatraki. 2.) K.

Wilanowo, pow. wołkowyski, ob. Wilanowo-Ko-walowce, 3.) K.. wś, pow. miński, gm. Rabieżewicze, 43 w. od Mińska.

Kowalowiee, r. 1312 Koły, wś, pow. namy-

gródzki, gm. Jeremicze, Downarów-Zapolskich, słowski. W dok. z r. 1312 czytamy: „Koly eum
około ! ą wł. 8.) K., zaśc., pow. wileński, gm. suo distriectu* (K. W., n. 952).
Kowalówka, dobra, pow. klimowieki, od r.
Rudomino (8 w.); miał 6 dusz rewiz., należał do

dóbr Szwajcarya. 9.) K., wś, pow. dryzieński, 1875 Uśpieńskich, z fol. Pierewołocznia, 666 dz,
par. Rosiea. 10.) KK., zaśc., pow. lepelski, Obraą- (458 lasu). Przed r. 1865 Krajewskich.
Kowalówka 1.) wś nad Wereśnią, pow. rapalskich, dziś, Ostrowskich, 42 dz.
Kowalicha, pow. newelski, ob. Zwaszniewka. domyski, gm. Przyborsk, st. poezt. Radomyśl
Kowalicha, wś, pow. czerkaski, gm. Tasz- (92 w.), 52 dm., 415 mk., 615 dz. Własność
łyk, st. poczt. Rotmistrzówka (8 w.), 35 w. od większa Grodeckich, z chut. Nadzieja 1545 dz.
Czerkas, 206 dm., 1875 mk., cerkiew, szkółka (953 lasu, 271 nieuż.).

2.) K., wś nad Kamian-

ką, pow. wasylkowski,
gm.Kowalówka, st. poczt.
Kowalicze Wielkie i Małe, w dok. Kowale, Chwastów (12 w.), 35 w. od Wasylkowa, 358
dwie wsi, pow. grodzieński, gm. Łasza, 24 w. dm., 3176 mk.; cerkiew, szkoła, 2 wiatraki. Naod Grodna. K. Wielkie mają 17 dm., 147 mk., leży do Białocerkiewszczyzny. Gmina obejmuje
zarząd gminny, 224 dz.; K, Małe 108 dz. włośc. 6 miejscowości (4 sioła, 2 wsi), 11,411 mk.
cerk., 8 wiatraków.

|
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(85 kat., 128 żydów) i 15,067 dz., w tem 5429 uliczn, po 8 gr., 115 dym. przedm. po 4 gr., od
większej własności, 9280 włośc., 201 cerk.

2 złotnikow, 7 sług żydowskich, 25 przekup-

meczek, 6 dm., 39 mk.

komorn , sług żydow.. przekupniów 37 f. 27 gr.,

Kowalowo, dobra, pow. siebieski, własność niów i piekarzów, 31!/, łanów, 12 komorn., 35
rzem. W r. 1589 wniesiono 44 fl. 4 gr. szosu,
Romerów.
Kowalszczyzna, wś, pow. sieński, gm. Za- z 31 łanów po 30 gr., z rzemieśln., złotaszów,
©

Kowaluki, zaśc. w dobrach Wieprze, pow. czopowego per arendam 160 fl, wogóle 273 f.
16gr. W r. 1628 miasto dawało 722 A. 7 gr.
wiłkomierski.
, Kowańce, wś włośc., pow. oszmiański, gm. prowentu. Ststwo było w posiadaniu StanisłaDziewieniszki (21 w.); miała 21 dusz rewiz., na- wa Koniecpolskiego, wwdy sandomierskiego. Dawało ono 9454 fi. 17 gr. dochodu, z ezego wy
- leżała do dóbr skarb. Remizowo.
Kowanka, pow. owrucki, gm. Sławeczna trąciwszy na podstarościego 200 fl. i na 6 urzę(14 w.), 55 w. od Owrucza, 25 dm., 180 mk., dników do 6 folwarków 96 fi., pozostaje 9158 fl.
huta żelazna,

Kowanówko, pow. obornicki. Dzieduszycki

17 gr.

Koweła, wś, pow. bielski gub. grodz., gmina

hr. dr.: „Kowanówko, Heilanftalt fuer Nerven- Łosinka, 26 w. od Bielska, 238 dz.
Kowenicze, fol., pow. piński, 1 okr. pol.,
und Geisteskranke im Kreise Obornik*. Posen,
Skirmuntów 399 dz.
1885, str. 12 (po polsku i po niem.).

Kowerdziaki, wś i dobra, pow. brzeski gub.
Kowanowo, r. 1257 Chowanowo, wś, pow.
obornieki. Bolesław ks. wielkop. nadaje tę wieś grodz., gm. Motykały, 11 w. od Brześcia. Wś
iinne r. 1257 komesowi Jankowi. W dok. z r. ma 266 dz.; dobra, Laury Zejme, 567 dz.
Kowersk, fol., pow. wilejski, gm. Kurzeniee,
1356 nazwane: „Antiquum Chowanowo*, dziś
r. 1865 Kowerskich.
Kowanówko (K. W., n. 364, 1347).

Kowarsk, mstko i dobra, pow. wiłkomier-

Kowierzyce, fol., pow. słucki, Szpakowskich

ski, gm. Kowarsk, 24 w. od Wiłkomierza, 1410 860 dz.

mk. Gmina obejmuje 70 miejscowości, 716 dm.

Kowkinia, wś, pow. trocki, gm. Żyżmory

włośe. (obok 13 innych), 6249 mk. włościan, (10 w.); miała 44 dusz rewiz., należała do dóbr
skarb. Strawieniki.
uwłaszczonych na 6942 dz.

Kowkisz, urocz. w dobrach Omelinka, pow.
Wspomn.
Kowary, wś, pow. miechowski.
w dokum. z r. 1417 uposażającym kościół kobryński.
Kowkiszki 1.) dwór, pow. poniewieski, gm.
w Ruszezy.
Kowbań, kol., pow. włodzimierski, gm. Sko- Pompiany (8 w.). 2.) K., Kawkiszki (Kaukiszbiełka, 58 wiorst od Włodzimierza, 46 dm., ki), wś, pow. wileński, gm. i debra Muśniki
(1 w.); miała 17 dusz rewiz.
367 mk.
Kowle, dwór, pow. wiłkomierski, gm, SzaKowbania, kol., pow. rówieński, gm. Tuty (7 w.).
czyn, 7 dm., 73 mk.
Kownata, wś, pow. rzeżycki. Gmina obejKowczyee, kol. żyd. nad Berezyną, powiat
bobrujski, gm. Broża, 24 dm., 448 mk., dom muje 88 miejscowości, 317 dm. włośe. (171 in" modl. żydow.

nych), 5920 mk. włościan, uwłaszczonych na

Kowel, msto powiatowe gubernii wołyńskiej. 4739 dz.
Kownatów 1.) dobra, pow. szawelski, gm.
W r. 1570 kn. Andrzej Kurbski wnosi z 14 dom,
rynk. po 6 gr., 382 dom. uliezn. po 4 gr., 77!/4 Tryszki (31 w), 61 w. od Szawel, Nejrandów
włók miejskich po 20 gr., 349 ogr. po 1 gr., 139 850 dz. 2.) K., dobra i dwór, tamże, gm. Łurzemieśln. po 4 gr., 111 przekup. po 7 gr., 7 kniki (10 w.).
Kownaty 1.) wś, pow. węgrowski. W dok.
ubogich po 4 gr., 29 komorn. po 4 gr., 6 kół
młyn. po 24 gr. W r. 1577 płaci on od 31 dom. z r. 1476 występują ezęściowi dziedzice we wsi

rynk. po 4 gr., 215 dom. uliczn. po Żgr., 35 „Cownathy al. Kasche* (Kod. maz.). W roku
chałup ubog. po 1 gr., 9 hultajów po 12 gr., 42 1563 Kownaty Kesse mają 5'/, łan. szlacheck.
rzemieśln. po 4 gr., 19 komorn. po 4 gr., 7 ko- bez kmieci. 2 ) K., ob. Zydzewo.
Kowniatyn, pow. piński. Granice puszczy
morn. ubogich po 2 gr., 36 ogr. po l gr., z 24
przekupniów po 7 gr., z 269 włók miejskich królewskiej kowniatyńskiej w r. 1558 podaje
i sielskich po 20 gr., 41 ogr. po 2 gr., 55 ogr. „Rewizya Puszez* (str. 14).
Kownie 1.) wś i dobra, pow. poniewieski,
po 4 gr., 15 bojar. putnych po 20 gr., 44 rzemieśln. sielskich po 2 gr., 22 dym. dworz. po gm. Gulbiny (9 w.), Ordyńeów, 131 dz. 2.) K.,
20 gr., 110 dym. półdworz. po 12 gr., z 15 po- os., tamże, gm. Kibury (10 w.).
Kowno, miasto. Ob. „Kowieńska gub. w lapów po kopie gr., z 19 kół młyn. dziedziez., walnych i foluszów po 24 gr., z 9 kół młyn. dorocz. tach 1843—93*, Kowno r. 1893. Książka wypo 12 gr., z 3 młynów wietrzn. po 10 gr. Czo- dana w języku rosyjskim z powodu obchodu 50-

powego wniesiono 150 fi. W r. 1588 płaci kn. lecia gubernii. „Dolina Miekiewicza w K.*
Kurbski od 11 dym. rynk. po 16 gr., 86 dym. (Księga pamiątkowa setnej rocznicy Ad. Miek.,

Kow
Warszawa, t.II, 207).
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Julian Talko Hrynce- targi co wtorek,

Pod wsią stadnina (2 dm., 7

wiez: „Z moich wspomnień* (tamże, II, str. 229 mk.) i leśniczówka (2 dm., 11 mk.).
i nast.).
Kozaczki 1.) wś nad rzką b. n., pow. krzeKowolki, wś, pow. sieński, gm. Łatyhowo, mieniecki, gm. Światee, par. praw. Ośniki (1 w.),
6 dm., 35 mk.
46 w. od Krzemieńca, 86 dm., 452 mk., cerkiew
Kowolówka, wś, pow. wiłkomierski, gmina ementarna z r. 1873, młyn. Własność Olszew-

Kupiszki (8 w.).
:
skich. 2.) K., wś, pow. żytomierski, gm. AnKowpyto, f0l., pow. klimowieki, od r. 1878 druszówka, 11 dm., 61 mk.
Carykowych, 255 dz. (229 lasu).
Kozaczyn, folw. i zaśc., pow. święciański,
Kowryn, dobra, pow. bobrujski, Włodzimie- gm, Zabłociszki (8 w.). Zaścianek miał 8 dusz

rza Zacharewicza, 3037 dz,

Kowsany, wś, pow. dzisieński, gm. Jazno;
miała 8 dusz rewiz.

rewiz.; fol. r. 1865 należał do Bortkiewiczów,

Kozaczyzna, wś i dobra nad jez. t. n., pow.
nowoaleksandrowski, gm. Sołoki (17 w.) WŚ

Kowszanka, fol. i dwa zaśc., pow. wiłko- ma 5 dm., 49 mk., cerkiew paraf.; dobra, Ramierski, gm. Wieprze (9 w.). Mają tu Sinżow- deckich Mikuliezów, 840 dz,
scy 13 dz., Szyszkowscy 40 dz.
Kozak 1.) chutor, pow. kamieniecki, gmina
Kowszany, okolica, pow. telszewski, gmina Dłużek (2 w.), 8 dm. 2.) K., wś, pow. nowo-

Płungiany (4 w.), 30 w. od Telsz. Mają tu gradwołyński, gm.
i st. poczt, Korzec (6 w.), 35
Kruszyńscy 32 dz., Mieszkowscy 30 dz., Rudeli- w. od mta pow., 49 dm., 292 mk., cerkiew drewsowie 15 dz., bar, v. Schilling 244 dz.
niana z r. 1786, uposażona 75 dz. z nadania ks.

Kowsze 1.) zaśc., pow. telszewski, gmina Józefa Czartoryskiego z r. 1792. Do par. praw.
2.) K, wś, pow. wiłkomierski, należą wsi: Rzeczki, Ołyczówka i Morozówka.
gm. Konstantynowo (8 w.).
Niegdyś ks. Koreekich, r. 1647 przez ks, SaKowszeniki, zaśc., pow. nowoaleksandrow- muela Karola Koreckiego, oddana Jerzemu Czeski, gm. Widze (10 w.).
ezelowi Nowosieleckiemu.
KKowszewo (t. IV, 534), wś, pow. miński,
Kozaki 1.) wś, pow. prużański, gm. HoroSiady (18 w.)

gm. Białorucz, par. praw. Sołomorecze, 5 dm., deczna, 66 dz. 2.) K., wś, pow. orszański, gm.
48 mk., cerkiew cmentarna.
Serokorotnia, 20 dm., 92 mk. 3.) IK., wś, pow.

Kowszowo 1.) dawniej Kapieczowo, wś i do- dryzieński, par. Zabiały. 4.) K., wś, pow. wibra nad Niemnem, pow. grodzieński, gm. Skidel, tebski, gm. Stare Sioło, 5 dm., 33 mk., cer37 w. od Grodna. Wś ma 603 dz. włośc. i 50 kiew.
dz. prywat.; dobra, Mozolewskich, z fol. KochoKozaki, chutor nad rż: Staryk, pow. kijow-

wo, Łagiernie, Puzewicze i Chwojniany 1383 ski, gm. Trypol, 5 dm., 59 mk.
dz. Poprzednio Kochowskich. WŚ należała do
Kozakinie, dwór, pow. kowieński, gm. Kro-

ekonomii grodzieńskiej, w wójtowstwie ponie- ki (21 w.).
mońskim, włości skidelskiej. Miała 44 włók
Kozakiszki 1.) zaśc. i fol., pow. wiłkomier-

gruntu średniego, t.j. 2 włóki wójtowskie, 1 ski, gm. Towiany (4i 6 w.). Fol. należy do
gumiennego, 2 osadzonych pod wójtem i 39 na dóbr Koczaniszki. 2.) K., wś, pow. trocki, gm.
służbę ciągła. Od 41 włók ciągłych i osadnych Hanuszyszki (7 w,); miała 8 dusz rewiz., należapłacić winni z włóki po 6 kóp 50 gr. 2.) K., ła do dóbr skarb. Gudakiemie.

folw., pow. mścisławski,

własność Iliniczów,

167 dz.

Kowszyce, folw., pow. borysowski, attyn.
Horodziszez, Onacewiczów 1076 dz.

Kozakowee, wś, pow. grodzieński, gm. Dubno, 42 w. od Grodna, 222 dz.

Kozakowo 1.) al Zaraj, fol. i osada, pow.
prużański, gm. Horodeczna, 10 w. od Prużany.

Kowszyłówka (t. IV, 534 mylnie jako dwie Fol. Lipków, 160 dz.; os. należy do Fenikowwsi) al. Rudnia Stara, pow. radomyski, gmina skich. 2.) K., wś nad Uświaczą, pow. wieliski, .
gm. Kozakowo, 35 w. od Wieliża, 13 dm, 72
i dobra Martynowicze, 34 dm., 148 mk.
Kowszyńce, wś, pow. wileński, gm. Malaty mk., cerkiew, szkoła, ambulatoryum, zarząd gm.,
(9 w.); miała 19 dusz rewiz,, należała do dóbr 2 jarmarki. Gmina obejmaje 83 miejscowości,
Kierszaniszki.

Kowyczyca, wś, pow. klimowieki, gm, Moszewo, 54 dm., 371 mk,

823 dm. włośc. (98 innych), 5589 mk. włościan,
uwłaszczonych na 8168 dz.

Kozakowszczyzna |.) wś i fol., pow. miń-

ski, gm. Stare-Sioło, 20 w. od Mińska. Folwark,
Kozabuki al. Kasabuki, dwie wsi, pow. dzi- Bejterów około 5 wł, Bohdanowiczów około 1

sieński, gm, Mikołajów (2 w.); miały 61 dusz włóki.

rewiz.

2.) IK., wś, pow. dzisieński, gm. Głę-

bokie (4 w.); miała 26 dusz rewiz.

:

„Kozackie, wś nad rucz. Masłowo, pow. zwiKozanówka 1.) Kazanówka, wś i dobra nad
nogródzki, gm. Kozackie, st. poczt. Zwinogród- Ułłą, pow, lepelski, gm. Kopciewieze, 17 dm.,
ka (12 w.), 830 dm., 2966 mk,, 2 cerkwie, 2 112 mk., cerkiew z r. 1628, fundacyi Janusza.
szkółki eerk,, ambulatoryum, 31 wiatraków; i Krystyny Kiszków. Dawniej attyn. Czasznik,
Słownik Geograficzny.
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"dziś Adamkowiczów, 382 dz. 2.) K., dobra, królewski. Płacono pogłówne od 33 osób szlacheckiego stanu, 25 dworskich, 105 poddanych
tamże, Hołyńców 217 dz.
i10 żydów.
Knrzeniee
gm.
wilejski,
pow.
wś,
Kozany,
Kozawata, chutor, pow. kowelski, gm. Leli(6 w.); miała 15 dusz rewiz., należała do dóbr
ków,
76 w. od Kowla, 32 dm., 144 mk.
Kuźmicze,
Kozejki 1.) wś, pow. grodzieński, gm. ŁunKozarezy 1.) zaśc., pow. kowieński, gmina
Betygoła (5 w.). 2.) K., Kazarezy, fol., powiat na, 165 dz. 2.) K., wś, pow. wołkowyski, gm.
Świsłocz, 203 dz.
i
rossieński, gm. Mańkuny (10 w.).
Kozejkowce, wś, pow. wołkowyski. gm. IzaKozarka, wś, pow. nowogradwołyński, gm.
Miropol, par. praw. Kamień (6 w.), 54 w. od mta belin, 186 dz. Pod wsia mogiła, powstała japow., 45 dm., 507 mk., cerkiew filialna drewn. koby r. 1812.
Kozejsk, fol., pow. bobrujski, Fiedorowych
wzniesiona r. 1782 przez dziedzica Goszczyń358
dz.
skiego.
Kozel, fol. dóbr Opol, pow. kobryński.
Kozarów, chutor przy wsi Horki, pow. koKozgady, wś, pow. dźwiński, parafia Krabryński.
sław.
kijowpow.
Irpeniem,
nad
wś
Kozarowicze,
Kozi Bród, wś, pow. prużański, gm. Horoski, gm. Dymer, st. pocztowa Borszczahówka
deczna,
z urocz. Stawek, 177 dz.
mk.
1598
dm.,
282
Kijowa,
(40 w.), 37 w. od
Kozi Przeskok 1.) pow. prużański, ob. /aj(w 1783 r. 77 dm., 433 mk.), cerkiew, szkółka
cerk., 4 młyny. Dobra z Hlebówką i Jasnohor- nówka. 2.) K.P., urocz., pow. sokólski, gmina
ką mają 8830 dz., należą do Laszkiewiczów. Ostrów, 19 dz.
Kozia Słobódka, wś nad rzką Słobódką,
W r. 1511 własność Jeleów, r. 1532 Niemiryczów, r. 1586 Hornostajów. W r. 1571 Iwan pow. lueyński, gm. Janowol, 13 dm., 98 mk.,
Furs wnosi od 17 dym. po 12 gr., aw r. 1581 cerkiew.

od 15 osiadł., 3 zagr. po 6 gr., 2 po 4gr. Trzymał tę wieś w dzierżawie od Fr. Morzkowskiego,
Aleksander Miekiewicz, brat Adama, który tu
gościł dłużej w przejeździe do Odessy, w zimie
zr. 1824 na 1825 i ztąd udał się do Steblowa,
gdzie przed domem Hołowińskich podziwiał olbrzymią lipę, opisaną w „Panu Tadeuszu*. Ob.
Edw. Rulikowski: „Miekiewiez w podróży do
Odessy* (Księga pamiątkowa setnej roczn. Ad.

Koziakiewicze, fol., pow. nowogródzki, gm.

i par. kat. Nowa-Mysz, własność Tarajewiezów,
około 15 włók.

Kozianki, dobra, pow. połocki, Kuleszów,

381 dz.

Koziany 1.) fol., pow. horeeki, gm. Chołbnie

(11 w.), od r. 1877 Piwowarowych, z fol. Zabyki 962 dz. (377 dz. lasu); gorzelnia, wiatrak.

2.) K., pow. dzisieński.

Niegdyś do Strutyń-

skich, z których Joanna zostając benedyktynkĄ
Kozarówka al. Kozarynówka, wś nad Kozar- w Wilnie, wniosła je jako wiano klasztorowi,

Miek., Warszawa, t. II, str. 189).

ką, pow. kaniowski, gm. i par. praw. Kuryłówka
(2 w.), st. poczt. Stepańce (7 w.), 12 w. od Kaniowa, 72 dm., 789 mk., szkółka począt., 7 wia_ traków.
Kozary, Kazary, wś, pow. oszmiański, wchodziła w skład ststwa gieranońskiego.
Kozary, wś, pow. nowogradwołyński, gmina
j par. praw. Romanów (9 w.), 60 w. od mta
pow., 41 dm., 620 mk. Dawniej hr. Ilińskich,
obeenie Henryka Steckiego.

Kozarzew, r. 1262 Cozarow, wś, pow. słu-

pecki.

Dziesięcinę ztej wsi arcyb. gnieźnieński

z warunkiem, że gdyby zgromadzenie klasztorne
było zniesione, K, wracają do Strutyńskich.
W r. 1794 siostra Joanna (w zakonie Konsolta)
już nieżyła i klasztor zamknięto, K. przeto wróciły do Stanisława hr. Manuzzego, jako jej sukcesora (ze Strutyńskiej),

Od niego przeszły do

hr. Platerów. 3.) K., wś, pow. lidzki, gmina
i dobra Zabłoć (1'/ą w.); miała 39 dusz rewiz.
4.) K., pow. oszmiański, Stanowiły uposażenie
probostwa oszmiańskiego, od r. 1806 w dzierżawie Józefa Karezewskiego. Pod wsią przy drodze z Oszmiany do Borun, 4 kurhany. 5.) K.
wś nad Obolem, przy ujściu rzki Czerniawki al.

ustępuje drogą zamiany w r. 1262 bisk. lubuRudni, pow. horodecki, gm, Koziany, 35 w. od
skiemu (K. W., n. 405).
Kozarzów al. Kosarzew, u Dług. i w reg. Horodka, 12 dm., 88 mk., zarząd gm., cerkiew,
z r. 1676 Kozarzow, wś, pow. lubelski. Podany szkoła. Gmina obejmuje 64 miejscowości, 618
dwukrotnie p. n. Kosarzew (t. IV, 439) i Koza- dm. włośc. (89 innych), 4387 mk. włościan,
rzów (t. IV, 541). Według Długosza dziedzica- uwłaszczonych na 5800 dz.
Koziarnik, słoboda, pow. rówieński, gmina
mi wsi byli: Jani Broda. Wś miała 14 części
szlacheckich (quatuordecim... praedia militaria) Sieliszeze, 115 w. od Równego, 18 dm., 223 mk.
Koziarniki, wś, pow. święciański, gm. Duboi 14 łan. kmiecych. Kmiecie dawali dziesięcinę
bisk. krakow. po 6 gr. z łanu, zaś działy szla- tówka (9 w.); miała 38 dusz rewiz,
Koziatyn 1.) mstko nad Hujwą, pow. berdy- eheckie plebanowi w Bychawie (L. B., II, 544).
czowski,
gm. Koziatyn, 25 w. od Berdyczowa,
W r. 1676 było 13 działów szlacheckich (na jednym tylko siedział Kozarzewski) i jeden dział 301 dm., 2540 mk., cerkiew, szkoła, st. poczt.
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i dr. żel., cegielnia, młyn, 6 wiatraków. Gmina de Kozelz* przy boku ks. Przemyśla w r. 1260
obejmuje 10 miejscowości (1 mstko, 5 siół, 3 (K. W., n. 334). Posiada kościół par. p. w. Św.
wsi, 1 słoboda), 10,400 mk. (678 kat., 2 ewang., Andrzeja nazywany „dawnym*, w aktach kons.
477 żydów) i 18,714 dz., w tem 8572 większej gnieźn. z początku XIV w.
Dziesięcinę z łan.
własności,

7688 włośe., 2020 skarb., 302 cerk.

km. i dwor. pobierał pleban.

W r. 1577 posia-

2.)IK., w dokum. Kosziatyn, wś, pow. włodzi- da wś kościół par., 31/, ślad. km., 4 zagr., 3
mierski, gm. Podbereże, 45 w. od Włodzimierza, rybak., 1 kom. Zapewne parafia powstała przez
54 dm., 302 mk. Wr. 15838 Stanisław Juwal- wydzielenie części parafii Łekno. Gdy wznieski, wojski oświęcimski, wnosi od 7 dym.i 2 siony r. 1748 kościół drewniany zgorzał, 1867 r.
ogrod.
zbudowano nowy murowany, który poświęcono

Kozibór-Dudki, K.-Makary i K.-Serwary, r. 1874.

Do par. K. weielono już w XV w. za-

trzy wsi, pow. słonimski, gm. Kuryłowicze, 46 pewne kościół filialny we wsi Niemezynie.
w. od Słonima, 403 dz.
Kozienice, miasto. W r. 1569 płaci szosu

Kozibrodzie, wś i dobra, pow. mohylewski,
gm. Kruhłe (10 w.). Dobra, Doroszkiewiezów,
464 dz. (345 lasu).
Kozice, wś, pow. gostyński, par. Gostynin.
WŚ książęca w dok. z r. 1462. Wr. 1579 ma

fi. 4, od rzem. fi. 2 gr. 10, od 3 kom. gr. 20, od
6 garney gorzał. fi. 4 gr. 24, ezopowego (pierw-

sza i ostatnia rata) fl. 15 gr. 29. Pod względem opłat stoją K. na równi. prawie z Ryczywołem.
28 łan., 2 zagr., 3 łany wójt. W r.1827 K.
Kozierniszki, zaśc., pow. święciański, gm.
wś rządowa w par. Gostynin, miała 23 dm., 273 i dobra skarb. Izabelin (6 w.).
mk., a K. Budy, 15 dm., 175 mk.
Kozietuły, wś, pow. grójecki. Wś książęca
Koziczanka, wś nad rzką Olchową (Siwką), nadana r. 1340 przez Trojdena ks. mazow, niepow. kijowski, gm. Byszów, st. poezt. Chwaso- jakiemu Pakosławowi, wraz z Główczynem
wa (19 w.), 60 w. od Kijowa, 211 dm,, 1293 (Kod. mazow., 52). W r. 1576 wś K. Wielkie
mk., cerkiew drewn. wzniesiona r. 1849 na miej- i Małe miały 9 działów szlacheckich, z tych

see poprzedniej z r. 1780, fundowanej przez trzy należały do Kozietulskich. Ogółem podano
właściciela Charlińskiego, szkółka cerk., 2 mły- 151/, łan.
ny, 1018 dz. włośc., 1188 dwor., należącej do
Kozijówka 1.) (t. IV, 625, Krasne), wś nad
Krzyżanowskich.

dóbr byszowskich.

Do 1842 r. wś należała do rzką t. n., pow. kijowski, gm. Trypol, st. poezt.

W pobliżu wsi dawne zam- Hermanówka (21 w.), 54 w. od Kijowa, 77 dm,,
413 mk. młyn, 394 dz. Należała do dóbr meKozicze, wś, pow. dzisieński, gm. Postawy tropolitów kijowskich Trypol. 2.) K., wś nad
(2 w.); miała 29 dusz rewiz.
Teterewem, pow. radomyski, gm. st. poczt. i doKozie, wś, pow. wieliski, gm. Budnica. Na bra Korystyszew (6 w.), 20 w. od Radomyśla,
kowiszcze, zwane „Wiedmanka*.

polach wsi dwa kurhany.

153 dm., 963 mk., cerkiew, szkółka cerkiewna,

Kozie-Górki, fol., pow. nowogródzki, gm. 1242 dz.
Horodyszcze, własność Dołhoszewskich.
Koziki, wś, pow. słonimski, gm. Hiczyce, 67
Koziegłowy 1.) mstko, pow. będziński. Fry- w. od Słonima, 781 dz.
deryk, syn Kazimierza Jagiellończyka, biskup
Kozin 1 ) (t. IV, 553 i t. V, 46), mstko nad
krakowski a potem kardynał, nabył w maju 1519 Rassawą, pow. kaniowski, gm. Kozin, 28 w. od
r. K. zamek i miasteczko, z przyległymi wło- Kaniowa, 500 dm., 4094 mk., cerkiew, 3 domy
ściami, od Krystyna Koziegłowskiego za 10,000 mod]. żyd., szkoła lud,, st, poczt., młyn, 7 wiazł. na własność biskupstwa krakow. (Paprocki, traków. Dwie fermy, 4 dm., 66 mk. Gmina
Herby, 809). 2.) K., w dok. Coseglovi, wś, pow. obejmuje 8 miejscowości (1 mstko, 4 sioła, 2
pułtuski. W dok. z XIII w. śród włości bisk, wsi, 1 fabr. cukru), 14,347 mk. (52 katolik., 3
płockiego. R. 1576 mają 10 łan. wójt. Włość ewang., 1291 żyd.); 17,523 dz., w tem 4780
bisk. płockich.
większej własności, 10,348 włośc., 2020 skarb.,
Koziegłowy, wś, pow. poznański. Według 217 cerk. 2.) K., Kozyn, wś nad jez. Kozinka,
dokum. z r. 1296 jestto świeżo założona wieś. pow. kijowski, gm. Dmitrowicze Wielkie, par.
Dziesięcinę dawała kościołowi w Głuszynie (K. praw. Bezradycze (8 w.), st. poczt. Demijówka
W., n. 754).
(25 w.), 25 w. od Kijowa, 114 dm., 764 mk,3
Koziele, wś i dobra, pow. czerykowski, gm. wiatraki, 535 dz. 3.) K.(t.1V, 553, mylnie
Samotyjewicze, 35 dm., 170 mk. Dobra, dzie- w pow. krzemienieekim), mstko, pow. dubieński,
dzietwo rodz. Kurako, 500 dz. (215 lasu); młyn gm. Krupiec, st. poczt. i dr. żel. Rudnia Tarwodny.
nawka (4 w.), 30 w. od Dubna, 173 dm., 1601
Kozielki, wś, pow. lepelski, własność Miła- mk., cerkiew murow. przerobiona r. 1838 z kodowskich,
ścioła dominikańskiego, uposażona 36 dz., z naKozielkiszki, wś, pow. trocki, gm. i dobra dania hr. Jana Tarnowskiego r. 1778. Do par.
skarb, Sumieliszki (9 w.); miała 55 dusz rewiz. praw. należą: Tarnawka, Granówka, Glinianka,
Kozielsko, wś, pow. wagrowiecki. „Zbiludus Dobiny, Sawezuki, Pasiki, Kursyki, Iwaszezuki
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iStaryki. W całej par. było 282 dm., 2259 Wspom. w dok. z r. 1380 jako zdawna należąca
mk. praw., 38 kat. i do 400 żydów. W mstku do par. Mszczonów (K. W., n. 1781).
Kozioł 1.) wś, pow. kowelski, gm. Chocieszkoła ludowa od r. 1866. Odbywa się 12 jarmarków. W r. 1875 pożar zniszczył mstko. szów, 28 dm., 5] mk. 2.) K, słoboda, powiat
:
W r. 1488 wś należy do p. Fedki, eórki Jurszy, łueki, gm. Silno, 4 dm., 71 mk.
żony Olizara Szyłowicza, marsz. ziemi wołyńKoziołki 1.) wś, pow. orszański, cerkiew.
skiej. W r. 1545 Olechny i Miehajła Koziń- 2.) K, wś, pow. dzisieński, gmina Mikołaskich, którym r. 1538 król Zygmunt dozwolił jów (5 w.).
Koziszcze, wś, pow. kobryński, gm, Koziw K. urządzić karczmy i zaprowadzić targi.
W r. 1583 Barbara z Kozińskich kn. Juryowa szeze, 16 w. od Kobrynia, 46 dm., 432 mk,, zaZbaraska, wnosi z mstka K. od 7 dym. rynk, po rząd gm., cerkiew, szkoła, 1112 dz. włośćc, i 110
6 gr., 30 dym. uliezn., 37 ich ról, 43 nędznych cerk. Par. praw., dek. (błagoczynia) kobryńchałap z ogr., 22 nędznych chałup, 2 sług żyd., skiego, 1886 dusz. Gmina obejmuje 23 miejsco5 kom., 10 rzem., 1 popa; ze wsi zaś K. od9 wości, 238 dm. włośc, (obok 31 innych), 1870
dym., 6 ogr., 4 ogr., 2 kół waln., 1 popa. Wr. mk. włościan, uwłaszezonych na 3658 dz. Nadto
1589 wniesiono z mstka K. (pana Małagoskiego, w gm. jest 110 dz. ziemi cerk. i 4458 większej
Firleja?) 11 fl. 8 gr. szosu, z ról miejskich 18 fl. posiadłości. WŚ należała do ekonomii kobryń15 gr., z ogrodów, komorników, rzemieślników, skiej.

Podług rewizyi D. Sapiehy z r. 1568 by-

sług żydowskich, od popa 11 fi. 26 gr., ezopo- ło 7 włók gruntu podłego, z tego 4 wolne na
wego per arendam 30 fi., wogóle 71 A. 19 gr. osocznictwo i 3 za opłatą. Z włóki płacili po
W r. 1630 własność Andrzeja Firleja. 4.) K, 83 gr., czyli razem 4 kopy 9 gr.; nadto do zamkol., pow. łueki, gm. Połonka, 13 dm., 81 mk. ku powinni dostawiać 2] wozów drew.
Koziszki, wś, pow. rossieński, gm. Jurborg
_5.)IK., uroez., tamże, gm. Torczyn. 6.) K.,
wś i kol., tamże, gm. Rożyszeze, 31 w. od Łu- (18 w.).
cka. Wś ma 46 dm., 318 mk., kol. 2 dm., 10
Kozki 1.) Wźelkie, fol., pow. sieński, Bartomk. W r. 1570 kn. Mikołaja Jarosławowicza szewiczów 304 dz. (194 lasu). 2.) K. Małe,
z Hołobami, lwaniem i Tomachowem. Z części fol., tamże, własność Lewickiej, Turskiej i ChmuK.i Iwania wnosi pobór Demyth Koziński. W r. rowiczowej, 120 dz.
1583 z częściK. i lwania płaci Filon Pawłowicz.
Kożle, słoboda, pow. łucki, gm, Silno, 80 w.
7.) K., wś, pow. ostrogski, gm. i par. praw. Pe- od Łucka, 10 dm., 90 mk.
rerosłe (2 w.), 28 w. od Ostroga, 49 dm., 294
Kożle, r. 1154 Cozli, miasto szląskie. Jako
mk. Nie ma tu cerkwi. W r. 1570 z Rodohoszgród pograniczny od Moraw wspomn. r. 1108.
czą należy do Bohdana Patrykia. W r. 1577
dok. r. 1154 śród posiadłości bisk. wrocławBohdan Patrykiewiez Sieniuta płaci z części K. W
skiego, wymieniono: „cireuitio iuxta Cozli*
od 3 dym., 2 ogr., 1ogr. 2gr. W r. 1583
(K. W., n. 586).
wnoszą z części: Mikołaj Iwan
i Bohdan Patry-

W dok. z r. 1228 „Naceslaus

cast. de Kosle* (Kod. dypl. pol., III, 16). Od Kakiewieze. 8.) K., kol., pow. żytomierski, gm. zimierza II (1281—1303) siedziba książąt, lenTrojanów, 12 dm., 82 mk.
ł
ników korony czeskiej, ztąd 1289 r. oderwane
Kozina, chutor, pow. żytomierski, gm. Cu- od Polski. Od r. 1354 do 1532 należy do ks. na
dnów, 15 dm., 104 mk.

Oleśnicy, Ziembiey i Opolu.

Ob. Weltzel Aug.:

Kozińce 1.) wś, pow. białostocki, gm. Obrę- „Geschichte der Stadt Herrschaft und ehemalibniki, 18 w. od Białegostoku, 698 dz. 2.)K, gen Festung Kosel*, 2 wyd. Kosel, 1888, str.
wś, pow. kobryński, gm. Pruska, ob. Bogusła- XIV i 784. W r. 1895 powiat kozielski, miał
wicze. 3.) K., wś, pow. dryzieński, par. Druja. 70,606 mk., w tem 64,000 polaków.
Kozińce, wś, pow. kijowski, gm. Hostoml
Kożliki 1.) wś i os., pow. białostocki, gmina
(17 w.), st. poczt. Borszczahówka (15 w.), par. Zabłudów, 20 w. od Białegostoku. WŚ ma 339

praw. Rubieżówka (5 w.), 32 w. od Kijowa, 49 dz.; os. Karolczuka i Rohuekiego, 52 dz. 2.) K.,
dm., 544 mk,, 489 dz. Własność większa nale- wś, pow. bielski gub. grodz., gm. Kleniki, 14 w.

ży w części (403 dz.) do Redezyców od r. 1875,
w części zaś (358 dz.) do Krzewskich,
Koziniec, os. w dobrach Jasionówka, pow.
białostocki. —
Kozine 1.) wś, pow. słonimski, ob. Byteń.
2.) K, dobra, pow. lepelski, Mieniekich 250 dz.
3)K., wś, pow. połoeki, własność Malezewskich.

od Bielska, 503 dz.

Śród lasu, nad brzegiem

odnogi rz. Narwi, 4 wielkie kurhany, formy
owalnej, otoczone rowami.

Kożlin, wś nad Horyniem, pow. rówieński,
gm. Kustyń, st. poczt. i dr. żel. Równe (16 w.),
131 dm. 843 mk,, cerkiew drewn. z r. 1798.

W r. 1577 ks. Konst. Ostrogski wnosi od 6 dym.
półdworz., 4 dym. na ćwierci, 2 podsus., od by-

Koziński, chutor, pow. ostrogski, gm. Pere- dła, 2 dom., 2 ogr. po 6 gr., 4 ogr., a wr. 1588
od 10 dym., 6 ogr., 5 kom., 1 popa. W r. 1664
rosłe, 28 w. od Ostroga, 16 dm., 1038 mk.
„Jana
Zamoyskiego, wwdy sandomierskiego.
błoński.
Koziny, r. 1380 Koszymy, wś, pow.

odnośnie
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Kożlinicze 1.) Koślenicze, wś, pow. kowel- Fulko arcyb. gnieźn, W dok. z r. 1297 również
ski, gm. Powursk, 26 w. od Kowla, 96 dm., 646 w aktach z r. 1319 i 1390 podano K. w liezbie
mk., cerkiew, kaplica. Należała do włości miel- włości bisk. poznań. W r. 1323 w październiniekiej, zamku łuckiego. W r. 1545 było tu 5 ku odbywa się tu zjazd duchowieństwa z arcyb,
dworzyszcz sług zamkowych, pełniących służbę gnieźn. Janisławem na czele, dla ułożenia się
stajenną i 10 dawnych dworzyszez, z których z bisk. krak., co do miejsca przynależnego mu
pełnią służbę z wozem, siekierą i kosą i winni na zebraniach biskupów (Kod. kat. krak., I, 167).

dostarczać drzewa do reparacyi mostu pod zam- W r. 1579 wś ma 14 łan, km., 4 zagr., 1 kom,,
kiem.

W r. 1577 ks. Roman Sanguszko wnosi 2 łany wójt.

|

|

od 27 dym. półdworz., 6 ogr., a w r. 1583 od| Kozłów, wś, pow. dąbrowski. Stanowił upo24 dym., 6 ogr., popa. 2.) K., wś nad Styrem, sażenie prepozyta kolegiaty wiśliekiej. Dziedzice
pow. łucki, gm. Miedwieże, 73 w. od Łueka, 86 Gręboszowa chcieli ją odebrać. Klemens VI podm., 543 mk. W r. 1577 we włości czartory- leca w r. 1343 dziekanowi opolskiemu, by zmuskiej, kn. Michała Czartoryskiego, płaci od 3 sił przywłaszczycieli do zwrotu wsi (Kod. kat.
krak., I, 224).
dym., 12 ogr., aw r. 1583 od 8 dym.
Kozłów 1.) al. Bołotnice, chutor, pow. owruKożliszki 1.) Wielkie i Małe, dwa majątki
iK., os. karcz., pow. nowoaleksandrowski, gm. eki, gm. Chrystynówka, 7 dm., 41 mk. 2.)K,
Ponedel (10 w.). K. Wielkie al. Augustynowo, wś, pow. włodzimierski, gm. Chorów. 26 w. od
niegdyś Hieronima Tyszkiewicza, ssty kiermiel- Włodzimierza, 46 dm., 293 mk. Wr. 1545

skiego, około r. 1790 Herkulana i Deodata Chi- Michała Swiniuskiego. Wr.1570 Baleera Gnie-

lewskich, później Syrewiczów, Bartoszewiczów wosza. W r. 15838 Gniewosz Oleksowski wnosi
i Kościałkowskich. QObeenie K. W. stanowią od 7 dym., 5 ogr., 9 kom,, 2 kół waln.
Koózłowce 1.) wś, pow. dzisieński, gm. Steattyn. dóbr Augustynowo. K. Małe, własność
Rutkowskich, z attyn, mają 1653 dz. (851 lasu). fanpol (4 w.); miała 35 dusz rewiz. 2.) K., wś,

2.) |K, wśi dobra, pow. wiłkomierski, gmina
Zmujdki (9 w.), Pac- Pomarnackich, 225 dz.
3.) K., pow. kowieński, ob. Kżsieliszki.
Kozłopiszki, wś, pow. święciański, gmina
i dobra skarb. Daugieliszki (8 w.); miała 14 dusz

pow. dryzieński, par. Druja.
Kozłówek, r. 1536 Kozłów, wś pow. jasielski. W r. 1336 włość klasztoru pokrzywniekiego, ma kościół par. We wsi jest dział królewski. Do par. należała Oparówka wieś klasztorna.

W reg. pob. z r. 1584.podana także parafia KozKozłów 1.) wś, pow. jędrzejowski. W 1540 łów. Uboga parafia przestała z czasem istnieć
r. dziedzicami są Floryan Zawisza i Jakób, sy- i wcielona została do par. Dobrzechów.
Kozłowica, Kozłowiki, dwór, pow. wołkonowiec Bernarda Kozłowskiego, Wdowa po Berrewiz.

nardzie Anna, w powtórnem małżeństwie Laso- wyski, gm. Międzyrzecz, własność Jagielniekich,
Wś ma 12 28 dz.
Kozłowice Starei Nowe, wś, pow. błoński.
kmieci na półłankach, 7 półłan. pustych, karez-

chowska ma na wsi oprawę posagu.

w dok. z r. 1451 (Kod. maz., 215).
mę dającą 1 grzyw., 8 zagr., 4 stawy, młyn, Wieś książęca
niewiele łąk, lasu i pasiek; dwór i folwark do- W r. 1579 płaci od 24łan., 5 zagr., 2 kom., 4
stateczny, Oeeniona na 450 grzyw. Kościół par. rzem. W r. 1827 było 45 dm., 408 mk.

p. w. Narodz. N. P. Maryii św. Mikołaja, pochoKozłowicze 1.) wś, pow. brzeski gub. grodz.,
dzi zapewne z XIV w. W r. 1442 pleban Wa- gm. Kosicze, 4 w. od Brześcia, 140 dz. 2.)K,
wrzyniec ma sprawę w Gnieźnie z dziedzicem dwie wsi, tamże, gm. Motykały, 10i 14 w.od
„Blizarowa
o dziesięciny. Arcyb. Jarosław ze Sko- Brześcia, 410 i 420 dz. 8.) KK, okolica, osada
tnik nadał dziesięciny z K. r. 1347 prebendarzo- i 2 chutory, pow. grodzieński, gm. Wiercieliszki,
wi kościoła św. Jerzego na zamku w Krakowie. 14 w. od Grodna. Okolica ma 314 dz.; osada 3
Obeeny kościół drewniany wzniesiony wr. 1515. dz. włośc. i 20 dz. cerk. Jeden z chutorów na2.) K. Biskupi, wś, pow. sochaczewski. W nie- leży do Plisowskich, 74 dz., drugi do Czerniewwielkiej odległości od tego K. znajduje się dru- skieh, 62 dz. 4.) K., wś, pow słonimski, gm.
ga wieś z kościołem par. zwana K. Szlachecki. Kostrowicze, 12 w. od Słonima, 46 dm., 304

Liczne świadectwa stwierdzają, iż K. Biskupi mk., 555 dz.

5.) K., kol. żyd. nad Berezyną,

należał do bisk. poznańskiego, tymczasem akt pow. bobrujski, gm. Broża, 18 dm., 333 mk.,
zr. 1359 wymieniający włości arcyb. gnieźn. dom modl. żyd. ©.) K., fol., pow. nowogródzki,

na Mazowszu, podaje w ich liczbie „duplex Ka- gm. Poczepowo, Tasmińskich */, wł.

7.) K.,

slov*. Trzeba przypuszczać więc, że albo K. wś nad rz, Hrywiee, pow. horeeki, gm. Masłaki,
Szlachecki należał kiedyś do arcyb. gnieźn. albo 95 dm., 589 mk., cerkiew. 8.) K., wś i folw.,
też w K. Biskupim mieli areybiskupi swój dział pow. rohaczewski, gm. Horodziec (8 w.), 90
jakiś. W r. 1258 odbywa się w K. według Rocz- dm., 684 mk. Fol., od r. 1875 Baranowskich
nika Wielkop. (Mon. Pol., III, 22) konsekracya i Dobrowolskich, 756 dz. (271 lasu). 9.) K,
Piotra bisk, poznań., a razem z nim i Wita do- fol., tamże, od r. 1876 Titowych (poprzednio

minikanina na biskupa Litwy. Obrzędu dopełnia Turczaninowa), 1303 dz. (720 lasu), młyn, wia-
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trak. 10.) K., os., pow. witebski, gm. Kuryno pow. oszmiański. Należała do dóbr holszańskich,
Sapiehów. Na mocy eksdywizyi r. 1650, wy(20 w.), cerkiew.
|
Kozłówka, wś, pow. mścisławski, gm. Sta- dzielony Janowi i Konstancyi Bortkiewiczom.
W połowie XVIII w. z Michałowszeczyzną, Mał_rosiele, 7 dm., 49 mk., cegielnia.
Kozłówka, ferma przy wsi Sitkowee, pow. kowskich, w r. 1838 Ferdynanda Vietinghoffa,
r. 1842 Joachima Plewaki. 5.) K., dwie wsi,
lipowiecki.

Kozłówki, zaśc., pow. dryzieński, par. Rosi- pow. dryzieński, w parafii Oświej i w par. Za-

ca; należał do dóbr Sarya.

biały.

Kozłowo, w dok. Cosłovo, wś, pow. pułtuski,
par. Przewodowo. Wspom. w dok. z XIII w.,
śród włości bisk. płockich. Wr. 1576 wś biskupia w kluezu nowomiejskim, ma 14 łan. Ob.
Przewodowo (t. IX).
Kozłowo, r. 1258 Coslovich, r. 1294 Choslovicz, wś, pow. kukowski. W dokum. z r. 1258

Kozłowy Łuh, urocz. przy wsi Plebanowce,
pow. sokólski, 70 dz.
Kozły 1.) wś, pow. bielski gub. grodz,, gm.
Dubiażyn, 6 w. od Bielska, 217 dz. 2.) K., wś,
pow. grodzieński, gm. Indura, 30 w. od Grodna,

481 dz. 3)K., pow. prużański, ob. Zababie
(t. XIV, 176). 4.) K., dwór, pow. poniewieski,
i 1294 śród włości klasztoru lubińskiego (K. W., gm. Gulbiny (17 w.) 5.) K., dwie wsi, pow.
n. 368, 719). W r. 1580 płacą tu: Zofia z Tę- wiłkomierski, gm. Owanta (1) i Pupany (14 w.).
Kożmiakowszczyzna, dobra, pow. słonimczyna, kasztelanowa międzyrzecka i Jakób Niegolewski od 4!/, łan., 5 zagr., 4 kom., 1 osadn,, ski, gm. Kozłowszczyzna, 27 w. od Słonima, Makarewiczów 365 dz.
!/ą łana karcz.

Kozłowo 1.) wś włośc. i fol., pow. bielski

Kożmice, r. 1373 Cosmicz, wś, pow. wielicki.

gub. grodz., w dawnej ziemi drohiekiej, gmina Dziedzice częściowi z tej wsi wspom. w dokum.

Grodzisk, par. katol. Pobikry, 39 w. od Bielska. z r. 1378 (Kod. mał., III, 262), W r. 1581 są:
Wś ma 114 dz,, ludność polska; fol. należał do Koźmice i K. większe, mają 5 działów szlacheedóbr Sypne, Szadurskich, obecnie rozpareelo- kich,
wany pomiędzy włościan. 2.) K., os. przy wsi
Kożmin, zapewne Kosemino, r. 1232 ChocePodwielikie, pow. słonimski. 3.) K., dobra, pow. mino, r. 1282 Chozmino, wś, pow. kolski. Nadadźwiński, bar. Korfa, 179 dz.

4.) K., dobra na pierwotnie z kluczem dobrowskim cystersom,

skarb., tamże, obejmują 17 wsi i fermę K., 1837 przez arcyb. Bogumiła. Wspom. w dokum. z r.
dz., stanowią część dóbr skarb. Ossuń. 5.) K., 1232, 1252, 1288 i 1290 (K. W., n. 136, 304,
wś, pow. dryzieński, par. Oświej. 6.) K., wś 618, 655). W r. 1579 wś Kozimino w parafii
i fol., tamże, gm. i dobra Sarya. Folw. ma 334 Janiszewo, ma w trzech działach szlacheckich
dz. 7.) K., wś nad rzką Pegraniezną, pow. ne- 6 zagr., 4 rzem.
welski, gm. Seruty, 11 dm., 70 mk., cerkiew.
Koźmin 1.) r. 1291 Cosmin, r. 1350 Horle
Własność Łosowskiego. 8.) K. Stare, 0s., pow. sive Kozmino, miasto, pow. krotoszyński. Zdaje

siebieski, gm. Nieporoty, cerkiew. 9.) K., wś,
pow. witebski, Bartoszewiczów. 10.) K., wś
nad Uświaczą, pow. wieliski, gm. Uświat.
Kozłowskie, zaśc., pow. nowoaleksandrow-

ski, gm. Widze (9 w.).
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Kozłowskiszki, dwór, pow. szawelski, gm.
_ Podubis (4 w.).
Kozłowszczyszki, wś, pow. wiłkomierski,
gm. Traszkuny (8 w.).
Kozłowszczyzna 1.) pow. prużański, ob.
Ignatówka.

się, że w r. 1291 dziedzicem miasta jest komes
Jan, syn Ciechosława z Galewa, datujący z K.
akt lokacyi wsi Radlin. Przy akcie obecny
jest Jam sołtys i Piotr „koło łaźni*, widocznie

mieszczanie K. W r. 1318 Dzierżykraj, dziedzie
Mokronosa sprzedaje mieszczanom K. wieś swą
Chocieszowice. W r. 1338 Kazimierz król polski, nadaje Maćkowi Borkowiczowi, miasto królewskie „Coszmyn* (K. W., n. 667, 998, 1188,

1298).

W r. 1578 miasto płaci szosu fl. 38.

2.) K., wś i dobra, pow, słonimski, Od 4 garncarzy, 26 sukienników, 3 piekarzy,

gm. Kozłowszczyzna, 24 w. od Słonima. WŚ ma

1 siodlarza, 5 kuśnierzy, 2 zagrodn., 4 szynka-

78 dz. ziemi cerk. i 30 dz. Epsteina; dobra, zw.
też Rendzinowszczyzna, Herubowiezów 4010 dz.
Par. praw., dek, (błagoczynia) zdzięcielskiego,
2118 dusz. (Gmina obejmuje 110 miejscowości,

rek, 4 rzeźników, 1 miecznika, 12 szewców,

1 barwierza, 14 komorn. bez bydła, 12 komor.,
4 kowalów, 1 szklarza, 7 krawców, 4 bednarzy.

„Widok miasta K. w r. 1772* z ryciną (Przyj.
1022 dm. włośe. (obok 148 innych), 6430 mk. ludu, 1839/40). „Koźmiu* (Przyj. ludu 1842/48

włościan, uwłaszezonych na 8490 dz.

Nadto str. 371 — 376, z ryciną).

„Kilka słów o cza-

w gm. jóst 259 dz. cerk. i 14,292 dz. większej rownicach w Polsce, mianowicie w K.* (Przyj.
posiadłości. Zarząd gminny we wsi Dołbnie- ludu, 1844, nr. 221283). Benedykt zK. Nawicze. 3.) K., wś i dwa zaśc., pow. wiłkomier- grobek w kościele Dominikanów w Krakowie

ski, gm. Wieprze (3 i 16 w.).

Wś, w parafii (Przyj. ludu, 1842/43, str. 297).

K., przez E.

Dziewałtów, r. 1788 należała do ks. Macieja Ra- Kierskiego ('Tyg. illustr., X, 1864, 323). Fabisz
dziwiłła, podkom. litew. Obeenie jeden żaśc. P. WŁ. X.: Wiadomość o szkolności katolickiej,
(34 dz.) należy do Żebrowskich. 4.) K, folw., w dekanacie koźmińskim i o gimnazyum katolie-
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kiem w Ostrowie. Ostrów, 1874, VIi 73. Za- dówka, st. poczt. Lipowiee (20 w.), 146 dm.,
mek w K. (Album do Edw. hr. Raczyńskiego 1302 mk., eerkiew, 2 szkółki eerk., 2 młyny.
„Wspomnień Wielkopolski*). Das Schloss in W r. 1629 w dzierżawie Stan. KrzybakowskieKoschmin. Ein Beitrag zur Geschichte der Stadt, go, płaci od 43 dym. 2.)K. al. Kożanki, wś
herausgegeben von C. Pflanz. Koschmin, 1886, nad rz. Kamianką, pow. wasylkowski, gm. Kostr. 28. 2.)K, r. 1232 Cosmeno, wś, pow. żanka, st. poczt. Chwastów (16.w.), 52 w. od
międzyrzecki. Władysław ks. polski nadaje w r. Wasylkowa, 167 dm., 1014 mk., cerkiew drewn.,
1232 wsi tej własności Templaryuszów, prawo 2 szkoły, st. dr. żel. płd.-zchd., cukrownia, młyn
niemieckie (K. W., n. 142, 294).
wodny, eegielnia. Należy do BiałocerkiewszczyzKoźminek, r. 1369 Cossmynecz, mstko, pow. ny. Gmina obejmuje 6 miejscowości (4 sioła,
kaliski. Miasto królewskie nadane r. 1369 wraz 2 wsi), 10,612 mk. (125 katol., 73 stund., 788

z ezterema wsiami: Osuchów, Chodupki, Na- żyd.) i 12,009 dz., w tem 3421 większej posiakwasin, Złotniki, przez króla Kazimierza W., dłości, 8218 włośc., 186 cerk. Na polach wsi
Bartoszowi „de Wezenborg* (K. W., n. 1618). mogiła.
W r. 1578 płaci miasto szosu fi. 8, od 10 pieKożanówka, Każanówka, wś nad rzką Catą,
karzy, 6 prasołów, 2 garncarzy, 4 rzeźników, pow. humelski, gm. Jurkowicze Stare (6 w.),
10 bań gorzał., 9 piwowarów, 6 szewców, 9 ko- 129 dm., 805 mk., 3 wiatraki.
morn., 8 kuśnierzy, 2 przekupniów, 5 tkaczy,
Kożany, wś i dobra nad Narwią, pow. biało4 krawców, 3 kowalów, 2 bednarzy,

1 golarza. stocki, gm. Zawyki, 22 w. od Białegostoku.

W$Ś

Jako nieobecni nie zapłacili: 2 prasoli, 1 garn- ma 114 dz.; dobra, Giedrojciów, z chut. Berezo-

earz, Ż rzeźników, 8 bań gorzałez., 3 piwowa- wo 325 dz. 0 dwie wiorsty od fol., na prawym
Ogółem dano fi. 78 brzegu Narwi, nasyp okrągły otoczony rowem,
gr. 24.
zwany Zamczysko,

rów, 1 szewe, 1 kuśnierz.

Koznodzieszyki, wś, pow. święciański, gm.
i dobra Łyntupy (3 w.); miała 17 dusz rewiz.
Kozodoje, Kozadoje, wś, pow. sieński, gmina
Rasna, 22 dm., 178 mk,
Kozorezka, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Siesiki (6 w.).
Kozorezy, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina

Kożarki, wś skarb. nad rzką Szybek, pow.
czehryński,

gm. Racewo, st. poczt. Czehryń

(7 w.), 267 dm., 1683 mk., cerkiew, szkółka
cerk., 26 wiatraków. Wchodziła w skład ststwa
czehryńskiego.

Kożary, wś, pow. sieński, gm. Łukoml (9 w.),
32 dm., 156 mk.
Owanta (16 w.).
Kożelewszczyzna, zaścianek, pow, nowoaleKozowiszki, Kazawiszki, wś, pow. wiłko: ksandrowski, gim, Widze (9 w.).
mierski, gm. Zmujdki (10 w.).
Kożewnia, urocz., pow. brzeski gub. grodz.,
Kozule, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. gm. Dworce, 46 w. od Brześcia, 206 dz. (109
Oknista (6 w.).
lasu) należących do kilku właścicieli.
Kozułowo, folw., pow. rzeżycki, MichajłoKożewszczyzna, w spisie Koniewszczyzna,

wych, 337 dz.

fol. dóbr Bajki Bugrakowszczyzna, pow. pru-

Kozy, u Dług. Dwyekozy, wś, pow. bialski żański.
(Galicya). W połowie XV w., wieś ma kościół
Kożołino, w dok. Ocoselino, wś, pow. płońpar., a dziedzicem jej jest Mikołaj Słop z Dęski, W dok. z XIII w. śród włości bisk. płockich
bowca h, Kornicz, kaszt. oświecimski.
Dziesięeinę pieniężną (5 fert.) pobierał scholastyk kra- podano: „Lbovo, cambitum pro Oeoselino* (Mon.

hist. Pol., V, 436). W r. 1578 Kozolino ma 51J,
kowski (L. B., 1,85). W r. 1581 p. Gierałtowłan. i 8 zagr. bez roli. W r. 1827 ma 10 dm.,,
ska płaci tu od 201/4 łan., 9 zagr., 3 czynsz,
74 mk.
2 zagr. bez roli, 21 kom. z bydłem, 1 kom. bez

Kożuchów, wś, powiat jasielski. Mikołaj,
bydła, 3 rzem. Do tejże Gierałtowskiej należą
dziedzic K. w dok. z r. 1366, wieś sama w dok.
Wielamowice.
Kozyry, os., pow. newelski, gm. Szalachowa zr. 1377 (Kod. mał., III, 202, 305). W r. 1536
podana w par. Lubla. Jan Trzecieski miał tu
(9 w.), cerkiew.

Kożanicha, chutor, pow. winnieki, gm. Ha- 6 kmieci i 3 zagr., karczmę płacącą 2 grzyw.,

wryszówka, 100 dz.

Własność Bronisława Ja- dwór, folwark, łąki, staw i 4 sadzawki, młyn da-

jący 2 grzyw. Z pasiek było 12 gr.
sińskiego.
Kożuchów, r. 1310 cives vrienstatenses, 1329
Kożaniki al. Kożeniki, mylnie Kożanka (t.IV,
str. 576), wś nad Rosią, pow. wasylkowski, gm. vreinstat, miasto powiat. na Szląsku pruskim.
Czerkas, st. poezt. i dr. żel. Biała Cerkiew W$r. 1310 mieszczanie tutejsi przystępują do
(8 w.), 55 w. od Wasylkowa, 109 dm., 1145 związku miast sąsiednich dla walki z rozbójniemk., cerkiew, szkółka cerk. młyn.

Białocerkiewszezyzny.

Należała do

twem (K. W., n. 936, 1099).
Kożuchowicze (ob. t. IV, 577, Kożuchowskie
starostwo), wś nad rzką Łazą, pow. mścisławski,

Kożanka, ob. Kożyno,
Kożanka 1.) wś, pow. lipowiecki, gm. Me- gm. Chosławicze, 34 dm., 245 mk., cerkiew,

e
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młyn, Por. Kożuchowszczyzna. Ststwo od r. 1658
Krajewszczyzna 1.) urocz., pow. wołkobyło w posiadaniu Andrzeja Kotła.
wyski, gm. Tarnopol, Trusiewiczów 20 dzies.
Kożuchówka 1.) wś, pow. kowieński, gm. 2.) K., folw., pow. nowogródzki, gmina Lubcz
Janów (11 w.). 2.) K., fol., pow. borysowski, (2 w.).
Ciechanowieckich 84 dz.
Krajewszczyzna, niegdyś Rafałów, wieś

Kożuchówka 1.) wś nad Idyczem i Sam- nad rzką Kiryłówką, pow. żytomierski, gm. Hocem, pow. humański, gm. Kuźmina Hrebla, st. roszki, 60 w. od Żytomierza, 27 w. od Iskoropoczt. Humań (26 w.), 124 dm., 717 mk., cer- ści, (st. poczt.), ma 149 dm., 910 mk., cerkiew
kiew, szkółka cerk., młyn, wiatrak, cegielnia. drewn. Do par. praw. należą wsi: Suchowola,
2.) K.(t. IV, 577), wś u źródeł rz. Bobrycy,

Baranówka, Zarubinka i Pisarówka.

pow. kijowski, gm. Hlewacha, st. poczt. i dr.
żel. Wasylków (10 w.), 30 w. od Kijowa, 240
dm., 1448 mk., cerkiew drewn. z r. 1820, szkółka cerk., 8 wiatraków, 1856 dz. WŚ należała
do dóbr Michajłowskiego monasteru w Kijowie,
8.) IK. Mała, tamże, ob. Dranówka. 4.) K al.
Kożuchów, wś nad rz. Krewną, pow. owrucki,

parafii było 148 dm., 1143 mk. praw., 16 katol.,

na płn.-zch, od Iskorości.

do 800 ewang., 40 żydów.
Krajno, wś, pow. kielecki.

W całej

R. 1375 Flo-

ryan bisk. krakow. oddaje sołtystwo we wsi bi-

skupiej K., pewnemu Sobkowi, dla osadzenia
w niej 40 łan. na prawie średzkiem (Kod. kat.
krakow., LI, 57).

Za Długosza było tu 12 łan.

km., 2 sołtysie. Dziesięcinę dawano naprzemian:

Kożuchowszczyzna, dobra, pow. mścisław- kustodyi kieleckiej i prebendzie pierzchniekiej

ski, Tołpyhów 676 dz. (543 dz. lasu). Por. Ko- w Kielcach.
żuchowicze.
Krajowiee, wś, pow. jasielski, Ruiny na
Kożuszki 1.) wś, pow. bielski gub. grodz., obszarze wsi (ob. t. IV, 585) są zapewne szeząt
gm. Malesze, 59 dz. 2.) K., wś, pow. rzeczye- kami, grodu Golesz, założonego tu przez opatów
ki, gm. Jurewieze, 41 dm., 210 mk., cerkiew, tynieckich. Ob. G'olesz. W dok. z r. 1334 wspomłyn.
mniany jest Krajowski bród i rzka Lipnica. W r.
Kożuszki, wś, pow. nowogradwołyński, gm. 1536 włość klasztoru tynieckiego należy do
Smołdyrew, par. praw. Orepy (3 w.), 20 w. od zamku Golesz.
mta pow., 51 dm., 278 mk.
Kraki, chutor, pow. dubieński, gm. TesłuKożyno al. Kożanka, wś, pow. bielski gub. hów, 44 w. od Dubna, 22 dm., 110 mk.
grodz., gm, Kleniki, 12 w. od Bielska, 745 dz.
Krakiany, dwór, pow. nowoaleksandrowski,
Kożyszki, wś, pow. szawelski, gm. Popiela gm. Ponedel, 79 w. od mta pow., Wojnowny (3 w.). Mają tu Walentynowiczowie 42 skich 50 dz., Grądzkich 50 dz., Prokopowiezów
dzies.
55 dz.

Kraczanówka, Kreczanówka, wś, pow. za-

Krakinatis, jezioro, pow. nowoaleksandrow-

sławski, gm. Łabuń, par. praw. Sasanówka, 42 ski, w dobrach Dryświaty.
w. Od Zasławia, 47 dm., 310 mk. W r. 1648
Krakinie, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
Jerzego Lubomirskiego, 16 dym.

gm. Antolepty (9 w.).
Krakinów, mstko, pow. poniewieski, gmina
nowski, gm. Kupiel, 58 w. od mta pow., 89 dm,, Krakinów, 28 w. od Poniewieża, 2300 mk. Gmi504 mk,
na obejmuje 53 miejscowości, 538 dm. włośc.
' Kraczkówka, wś nad strum. Benderka al. (obok 29 innych), 6016 mk. włościan, uwłaszZurawlicha, pow. humański, gm. Iwańków, st. czonych na 5605 dz.

Kraczki, Krzaczki, wś, pow. starokonstanty-

poczt. Buki (6 w.), 40 w. od Humania, 109 dm.,
Kraków. W ostatnich latach 20 przedsta1200 mk., cerkiew, młyn.
wia K. liczne objawy żywego rozwoju w różKragże, okolica, pow, rossieński, gm. Szy- nych kierunkach. Miasto samo wzrosło w luddłów (9 w.), 28 w.od Rossień. Mają tu Łukow- ność, budowle i różne instytucye. Nowy gmach
sey 38 dz., Lulewiczowie 56 dz., Raczkiewiczo- uniwersytecki, nowe kliniki, seminaryum duwie 24 dz.
chowne, piękny gmach teatralny, kilka nowych
Krahle al. Ogrodniki, wś, pow. słonimski, budowli szkolnych, pomnik Miekiewicza, mnógm. Pacowszczyzna, 61 w. od Słonima, 319 dz, stwo kamienie i willi ozdobnych, odbudowa
i wspaniałe przyozdobienie wewnętrzne wielu
Krajczowa Wola, ob. Wola Kotowa.
Krajew, wś nad stawem, pow. ostrogski, kościołów (Katedra, P. Maryi, Franciszkanów,
gm. Buhryn, 25 w. od Ostroga (st. poczt.), st. św. Krzyża), park Jordana dla gier i zabaw
dr. żel. Ożenin (3 w.), 63 dm., 407 mk., cerkiew młodzieży, wodociągi zasilające miasto źródlaną
murowana z r. 1739, szkółka cerk. od r. 1884. wodą, tramwaje elektryczne, telefony, nowo

Cerkiew fil. we wsi Stadniki (2 w.). W r. 1588
ks. Konst. Ostrogski wnosi od 8 dym., 5 podsus.
W r. 1617 własność ks. Janusza Ostrogskiego,
zniszczona przez Tatarów. W ostatnich czasach
należała do Isupowa.

przebudowany dworzec kolejowy, dodały bogatemu tak w pamiątki i budowle miastu, nowych
powabów i udogodnień, świadcząc jednocześnie
o rosnącem życiu duchowem i zamożności. Według spisu ludności z r. 1960 miasto miało (z woj-
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skiem) 91,323 mk., 44,973 męż., 46,350 kob. Wiślan do państwa wielko-morawskiego, utoroi uCudzoziemców 1953 męż., 2495 kob. Podług wało drogę chrześciaństwu do tych okolie
religii: rz.-kat. 64,209, gr.-kat. 727, orm.-kat. trwaliło ostatecznie przewagę Krakowa nad star12, starokat. 2, gr.-oryent. 37, orm.-oryent. 1, szą zapewne Wiślica. Wedle domniemania prof.
ewang.-augsb. 633, wyznania helweekiego 22. Potkańskiego, pierwsi dwaj, uważani za zmyśloizrael. 25,670, bezwyzn. 7. Pod względem ję- nych, biskupi krakowscy podawani w katalozyka: Polaków 78,558, Rusinów 249, Niemeów gach: Prohor i Prokulf, byli istotnie biskupami
6576, Czechów 1082. Pod względem stopnia kraju Wiślan, lecz nie za czasów Mieczysława, ale
wykształcenia: umie czytać i pisać 34,614 męż., około r. 900. Nie mieli oni tytułu: krakowskich
31,685 kob., razem 66,299; tylko czytać 3057, ani też sciśle oznaczonej dyecezyi. Tych cza-

ani czytać, ani pisać: męż. 9609, kob. 12,358, sów sięgać mogą dwa najstarsze zapewne korazem 21,967. W r. 1900 istniało w mieście ścioły (kapliczki) wzniesione na dwóch skałach
350 stowarzyszeń, majacych 59,000 członków nadwiślańskich: Wawelu i na Zwierzyńcu p. w.
Stowarzyszeń św. Salwatora (Zbawiciela) i trzeci zapewne
handlowych było tylko 8 (715 żydów, 25 chrze- z praw. brzegu Wisły na Skałee. Najstarsze
ścian), politycznych 4, (chrześc. 1365). Po kil- świadectwo o K. przekazał nam arabski podróż(45,000 katol. i 14,000 żydów).

kuwiekowej martwocie miasto, dzięki nagroma- nik Ibrahim, który był w tych stronach i opisał
dzonym tu skarbom pracy kulturalnej tylu stu- swą podróż w latach 960 do 965. Na podstawie
leci i skoncentrowaniu pracy naukowej, społecz- jego relacyi geograf arabski Al-Bekri, żyjący

nej i życia artystycznego, w tylu zdawna istnie- w wieku XI, skreślił w swym dziele geograficz-

jących i nowo wytworzonych lub odrodzonych nym, opis słowiańszczyzny zachodniej, w którym
instytucyach, na nowo stało się w ciągu ostat- powiada, że do grodu Fraga (Praga) przychodzą

nich lat, najważniejszym ogniskiem życia ducho- z grodu Krakowa Rusy i Słowianie z towarami.
wego polskiego. Choć liczne grono pracowni- K. był więc już wtedy centrem handlowym i peków zajmuje się badaniem przeszłości miasta
i dziejów różnych instytucyj i pomników przeszłości, historyi K. nie mamy dotąd. By ułatwić zoryentowanie się w masie różncrodnych
szczegółów tyczących się miasta samego, istnie-

lityeznym zarazem większego jakiegoś obszaru.
Wzniesienie katedry na Wawelu przez Włady-

sława Hermana stwierdzi to przekształcenie stosunku dwu przeciwległych osad. Pod osłoną
grodu i katedry wytworzy się z lew. brzegu osa-

jących w nim instytueyi
i rozwijającej się tam da wzdłuż starej drogi zmierzającej od Sławkoróżnorodnej działalności, wskażemy tu na pewne wa ku: Wiśle. Przy drodze tej powstał też
wytyczne momenty i fakty, mogące dopomódz pierwszy kościołek parafialny p. w. św. Trójey
do zrozumienia zarówno stosunku pojedyńczych dla potrzeb targowiska wzniesiony (później Doobjawów do całości rozwijającego się tu życia, minikanom oddany). Pożar wielki w r. 1125,
jak ujęcia w pewne uogólnienie procesu dziejo- Tatarzy w r. 1241 niszezą ludną zapewne lecz
wego tego życia. Należące przez czas pewien drewnianą, nieporządnie zabudowaną osadę. Pokrótkotrwałego państwa wielko
-morawskiego, trzeba skoncentrowania, zorganizowania i zabez-

a następnie do końca X w., włączony do państwa pieczenia pracy gromadzącej się tn ludności,
czeskiego, stary ten gród wcześnie zetknał się wywołała jak i w innych miastach polskich, za-

z kulturą zachodnią i chrześciaństwem. Znajdu- łożenie w r. 1257 przez Bolesława Wstydliwego
jąc się w punkcie, w którym Wisła (stająca się na nowem miejscu wedle obmyślanego planu,
tu spławną dla statków i zwalniająca swój spa- miasta rządzić się mającego prawem niemiece-

dek), przecina się z drogami lądowymi od Wę- kim. Założenie takie było przedsiębierstwem,
gier, Moraw i Szląska zdążającymi, zawdzięcza które książęta oddawali na pewnych określonych
K. swój początek skoncentrowaniu już w cza- warunkach, najczęściej osiadłym lub świeżo
sach przedhistorycznych różnych pierwotnych przybywającym Niemeom, Odtąd zasilone przez

instytucyi. Obok targowisk, które w takich napływ niemieckich i szląskich osadników, miapunktach zwykle spotykamy parami po prze- sto zacznie się szybko rozwijać zarówno jako
ciwległych brzegach rzeki, istniały osłaniające ognisko

przemysłowe i handlowe

dla |udnej
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je gródki (Skałkai Wawel), oraz pierwotne miej- i żyznej prowincyi, a przytem jako ważny centr
sea obrzędów religijnych. Osada z prawego kościelny i polityczny. Z przywróceniem jednobrzegu miała znaczenie większe w czasach, gdy ści państwowej stanie się K. za rządów KazimieK. ciążył ku obszarom połudn.-zachodnim i zo- rza W. stolicą rosnącego w zamożność i siłę
stawał w związku z ezesko-morawską kulturą państwa. Wytworzenie ogniska oświaty przez
i życiem państwowem. Gdy wejdzie w skład założenie wyższej szkoły w r. 1365, spotęguje
monarchii piastowskiej i stanie się rezydencyą znaczenie K. dla eałego kraju. Nie dziwnego,
książąt i centrem kościelnym dla rozległej, po że szerokie granice zakreślone w r. 1257 zakłaLublin i Łuków sięgającej na północ dyecezyi, danemu świeżo miastu nie będą wystarczać.
wtedy osada z lewego brzegu weźmie góręj Wa- Przyłączenie Rusi czerwonej, rozwój stosunków
we] przemoże skromną Skałkę. Weielenie ziemi bandlowych z Węgrami, pobudzi do życia obu-
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marłą osadę starego K., z praw, strony Wisły. nych zagranicę fi. 2189 gr. 6. Kazimierz dawał
Kazimierz założy tam nowe miasto na prawie szosu f. 292, wogóle fl. 382 gr. 6. Kleparz
niemieckiem, któremu nada nazwę od swego szosu fl. 80, ogółem fi. 200 gr. 6. Biskupie sta-

imienia.

Powstanie też na północ od K. przed- re i nowe szosu fl, 6.

Dopiero z zamknięciem

mieście zw. Florencyą al. Klęparzem, który otrzy- klasztorów, sekularyzacyą dóbr duchownych,
muje r. 1366 od Kazimierza W. ponowny przy- przekształceniem uniwersytetu na świecką szkowilej lokacyjny. Wzrost potęgi politycznej i roz- łę w ciągu XIX w., dokonywała się powolna
szerzenie niezmierne obszaru państwa przez przy- ewolucya, pod wpływem kupiących się tu świecłączenie Litwy, Prus, Pomorza, wraz ze współ- kich żywiołów i rozwój bujnego dziś życia umyezesnym rozwojem uniwersytetu założonego słowego i artystycznego. Liczbą i doniosłością
przez Jadwigę, podniesie K. w wieku XV do zna- wydawnietw i opracowań odnoszących się do
czenia pierwszorzędnego ogniska kulturalnego jego dziejów a dokonanych w ciągu ostatnich
w półnoeno-wschodniej Europie, wywołując co- 25 lat, góruje Kraków nad wszystkiemi polskieraz to większy napływ różnoplemiennej ludności mi miastami. Szereg takowych rozpoczynają:

szybko polonizującej się, w ciągu XVI w. pod „Libri antiquissimi civitatis eracovien. (1300 do
wpływem bujnie rozkwitającego i coraz wydat 1400) wydane przez prof. Fr. Piekosińskiego
niej przyjmującego piętno narodowe, życia politycznego, kościelnego i umysłowego. Z tych
trzech czynników największą rolę w rozwoju
miasta i jego kulturze odegra kościelny. Życie
polityczne nie stworzy tu stałego swego ogniska.

i J. Szujskiego (Kraków 1878).

Po nieh poja-

olbrzymich stepowych i leśnych posiadłościach
Rusi i Litwy, przyćmi znaczenie rodów małopol
skich rozsiadłych po skalnych gniazdach wyżyny małopolskiej, centr życia przesunąć się musi
ku północo-wschodowi i wytworzy sobie w rozsiadłej śród nizin mazowieckich Warszawie do

w wydaw. „Acta historica* (Kraków 1885 —

wił się „Codex diplom. civit. Oracov. (1257 do
1506) wydany przez Fr. Piekosińskiego (4 części
— Kraków 1879 — 1882). Następnie „Leges,
privilegia et statuta civitatis Craeov. (1506 —
Z chwilą gdy nowe możnowładztwo wyrosłe na 1795). Tom I (do r. 1586), t.II (do r. 1640)
1892).

Jednocześnie wyszedł kodeks dyplom.

katedry krakow. (1166—1423). 2 tomy, Kraków
1874—1883. wydał Fr. Piekosiński. Bogaty
zbiór obserwacyi i opracowań tyczących się klimatu, budowy gieologieznej, hydrografii, flory

Życie umysłowe ifauny K.i okolie mieszezą: Roczniki komisyi
fizyograficznej Akad. Umiej. Wydane zostały
i panów małopolskich przygaśnie w K. z końcem osobno prace: Wiśniewski Tadeusz: „Szkice ge0XVI w. Stałą podstawą bytu i rozwoju K. bę- logiezny K.i jego okolicy* z mapą geol., Kra-

godne obozowisko sejmowe.

podtrzymywane przez zamożne mieszczaństwo

dzie przez cały ciąg jego dziejów zogniskowanie tu interesów kościelnych w licznych instytucyach nagromadzonych w samym mieście iotaczających je szeroko zakreślonym kołem. Bogato uposażone a tak liczne klasztory krakowskie, przeszło 50 kościołów w mieście i cały
krąg okolicznych klasztorów, jak: Tyniec, Mogiła, Szczyrzyce, Staniątki, Sącz, Miechów, Imbramowice, Busk, Jędrzejów, rozległe dobra bi-

ków 1901 r. Kuczyński S.: „Przebieg roczny
ciepłoty powietrza w K. na podstawie 50-letnich
spostrzeżeń (1826—1875) (Pamiętnik Akademii
Umiejęt., t. IX). Satke Wład.: „Kierunek, droga

i szybkość wiatru w K.* (Kraków, 1901 r., str.

45—odbitka z Rozpraw wydz. mat. przyr. Akad,
Umiej.). Zawiązane przed kilku laty Towarzy-

stwo miłośników historyi i zabytków Krakowa,
wydaje „Rocznik* (obecnie t. VI) mieszczący

skupie: Siewierz i Kielce, świetnie uposażona liczne opracowania tyczące się miasta, jego ini liezna tak kapituła, kollegiaty, szpitale i t. p. stytucyi, życia i zabytków), a prócz tego „Biinstytucye, wreszcie sam uniwersytet, będący bliotekę krakowską* (dotąd 20 tomików) mie:

przeważnie kościelną instytucyą, ze swemi po- szezącą szereg monografii kościołów, klasztorów

siadłościami, dziesięcinami i różnymi dochodami, i różnych instytucyj. Do dziejów miasta prócz
koneentrują w K. swe materyalne a po części tego odnoszą się następne prace: KirkorH.: „Bai duchowe interesa. Kupcy, przemysłowcy, rzemieślnicy, wyrobnicy, ubodzy, młodzież ueząca
się, zależą materyalnie i moralnie zarazem od
pagromadzonego tu i w okolicy duchowieństwa.
Rzecz godna uwagi, że życie religijne, w swych
wyższych stopniach, nie rozwinie się, nie rozkwitnie przynajmniej, w tem centrze kościelnym.

"W r. 1581 płaci K. szosu fi. 4000. Razem
z opłatami od rzemieślników i przemysłowców
fi. 4488. Czopowe z K. za rok fl. 14,990 gr. 18,
z Kazimierza fi. 6782 gr. 20, z Kleparza fi. 2218
gr. 16. Od towarów wywiezionych po zagranice państwa f. 4583 gr. 14. Od wołów pędzo-

dania archeol. w r. 1876 w Krakowie* (Kraków
1877). Ossowski G.: „Czwarte sprawozdanie

z badań antropol. archeol. w jaskiniach okolie

K.*, r. 1882 (Zbiór wiad. do antrop. kraj., t. VII

i osobna odbitka), Potkański K.: „Kraków przed
i PiePiastami* (Kraków, 1897), Szujski Józef
kosiński Fran.: „Stary Kraków w 900 rocznicę
jego narodowego charaktern* (Kraków, str. 164

i57 rycin). Cercha Maks i Stanisław Kopera:
„Pomniki Krakowa* (rysunki i tekst, dotąd 22
zeszytów in folio". „Die alten Zunft et Verkehrs
Ordnungen der Stadt Krakow, nach Balt. Behems*

(Codex Picturatus, hrsg. v. Bucher B.,
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Wien 1889. Neuwirth Jos.: „Krakow zur Zeit 38 w. od Radomyśla, 26,dm., 380 mk., 2 wiades Mittelalters, ein Staedtebild* (w zbiorze: traki, 219 dz. Własność większą nabył 1883

Kunstgesch. Charakterbilder aus Oester. Ungarn* r. od Kańskich, Mik. Świet.
Krakszle, pow. grodzieński, ob. Szumy KrakWien, 1893 r.). Kutrzeba St.: „Handel K.
w wiekach średnich na tle stosunków handlo- szle.
wych Polski* (Praca złożona Akad. Umiej. w r.
Kramiałowo, wś, pow. kowieński, gmina

1902). Wojciechowski Tadeusz: „Kościół kate- Wilkija (8 w.).
dralny w K.* (Kraków, 1900 r. Tom in folio
Kramkowizna al. Końcewizna, 0s., pow. biaz 66 rycinami). Morawski Kaz.: „Historya uni- łostocki, gm. Zawyki, Kozłowskich 100 dz.
wersytetu jagielońskiego. Średnie wieki i odroKramkówka Wielka i Mała, dwie wsi, pow.
dzenie (2 tomy, Kraków, 1900, str. 467 i 472). białostocki, gm. Przytulanka, 43 w. od BiałegoDr. Klemens Bąkowski: „Dawny Kraków
* (Kra- stoku. K. Wielka, 99 dz. ziemi włościańskiej
ków, 1898, str. 366, rye. 2 i plany 2). Opisy i 179 prywat.; K. Mała 180 dz. włośc. i 318 dz.

kościołów i budowli krakowskich podane w „Bi- pryw. (Niedźwiedzkich i in.).
bliografii hist, polskiej*, L. Finkla (t. II, str.
Kramnik, fol., pow. czerykowski, Bielackich
2
1074 i nast.). Rostafiński: „Przewodnik po K. 105 dz.
iokolicy* (Kraków, 1891 r., str. XXIV i 236).
Krampe, wś dziś w Brandenburgii, pod miaWalery Eliasz Radzikowski: „K. dawny i teraź- stem Kalies (Nowy Kalisz), leżała w Nowej Mar-

niejszy* (Kraków, 1902 r., str. 648, illustr.). chii wedle dok. z r. 1251 (K. W., 298).
Kleczyński Józef: „Statystyka miasta K.* zeszyt
Krampieniki, dobra, pow. lucyński, Kossow3 (Kraków, 1892). Tenże: „Spis ludności w dye- skich 321 dz.
cezyi krakowskiej w r. 1777* (Arch. kom. hist.,

Kramsk, r. 1227 Crampsco, wś, pow. konińPierwotnie własność kościoła płockiego,
stwa krakowskiego* (Kraków, 1901 r.). Łuczyń- oddana r. 1227 drogą zamiany za Suchodół
i Góski I. K.: „O województwie krakowskiem* (Ka- ry klasztorowi miechowskiemu (ob. Suchodół,
lendarz pol. i rus., Kraków, 1743), Gołębiow- t. XI, 535). Zapewne dla odległego położenia
1894 r., t. /).

ski Ł.:

Potkański K.: „Granice biskup- ski.

„Opis wojew. krakowskiego* (Kalenda- klasztor pozbył się wkrótce tej posiadłości. W r.
Żebrawski T.: 1256 Bolesław ks. krakow, i sandomierski na-

rzyk na r. 1827, Warszawa).

„Mapa dyee. krakow. z lat 1621—1650* (Kraków, 1881 r.). Polkowski 1.: „Mapa dyec. krak.*
(Kraków, 1886 r.). Kolberg 0.: „Lud jego
zwyczaje, sposób życia ete. Serya V Krakow-

skie* (Kraków, 1871).
Br, Ch.
Kraków, fol., pow. włodzimierski, gm. Hrybowiea.
Krakowiec, mstko, pow. jaworowski. Mia-

daje tej wsi różne swobody. Swoją drogą bawił tu r. 1251 Kazimierz ks. kujawski i wydaje

przywilej dla klasztoru w Lądzie (Kod. mał., 34,
40, 106iK. W., n.298). Biskupi płoccy czy
też klasztor miechowski wcześnie tu założyli

parafię. Mikołaj kapelan „de Crampsk* występuje w dok. z r. 1255. Tegoż roku dnia 15 ma-

ja odbyło się poświęcenie kościoła wobee Kazisteczko to wraz z wsią Morawce wchodziło pier- mierza ks. łęczyckiego, Fulkona arcyb. gnieźn.

wotnie w skład ststwa przemyskiego. Włady- i wielu dostojników (Kod. dypl. pol., II, 55, 57).
sław Jagiełło nadał je r. 1423 wraz z dobrami Jan Łaski, areyb. wcielił r. 1518 parafię z koprzyległemi, rzekami: Szkło i Rzeteczyn i obu ściołem św. Stanisława do probostwa w Pyzbrzegami, Fredrom h. Bończa. W ponowionym drach. Parafią zarządzał więc wikaryusz. Dzieprzywileju szerzej określono granice dóbr od sięcinę z łan. km. i dwor. pobierał pleban, Reg.
Morawiec
iPodwórza wsi królewskich, Szeze- pob. z r. 1579 podaję oddzielną parafię „Krąbgóły te podaje lustracya starostwa z r. 1565. sko*. Piotr Żychliński płacił tu od 3'/, łan,

R. 1515 młyn daje poboru fertona, 4 karczmy,

4 zagr., | kom.

Pleban miejscowy posiada we

1grzyw. W r. 1508 „oppidulum* ma 4 karcz- wsi Święciee 2 łany.
Kramsko Stare i Nowe, r. 1314 Krampsko
my płacące czopowego po gr. 18. Należy do
Andrzeja Fredry. W r. 1589 daje szosu fi. 8, nova, dwie wsi, pow. babimojski. W r. 1314

od rzem. fi. 9, od 10 kom. po gr. 4, od palących Hektor komes z Klempska (dyee. wrocławska)
wódkę 5, od 9!/, łan. miejskich, młyna. Ogółem nadaje wraz z żoną Jadwigą swą wieś Nowe K.,
A. 33, gr. 2.

klasztorowi w Obrze.

Już w dok, zr. 1311

Krakówka, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina występuje Gerhard pleban „de Kremmen* (eo
Traszkuny (1 w.).
ma znaczyć tyle co Neu Kramzig) Pomimo poKrakówki Dąbki i K. Włodki, dwie okolice twierdzenia darowizny przez księcia, w r. 1319
szlach., pow, bielski gub. grodz., w dawnej zie- znowu „Zuleo

mi drohiekiej, gm. Skórzee, par. kat. Ostrożany,
41 w. od Bielska. K. Dąbki mają 43, K. Włodki 93 dz.
Krakowszczyzna, wś nad dopł. Zdwiża,
pow. radomyski, gm. i st. poczt. Brusiłów (6 w.),

comes, dominus de Lessoten-

dorph* nadaje klasztorowi swe dziedzictwo
„Novum Cramsko*. W r 1326 Henryk ks. szląski potwierdza to nadanie i zrzeczenie się własności Starego Kramska, przez synów Zulka na

rzecz klasztoru,

Jeszcze długo klasztor będzie
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nabywał działy od krewnych Zułka lub odpierał 22 w. od mta pow., 998 dm., 7403 mk., 3 cerpretensye (K. W., n. 947, 972, 994, 1004, kwie murow., jedna z r. 1876, uposażona 63 da.
1018, 1063, 1079). Już w XVI w. istnieje tu z nadania ks. Sanguszków r. 1738 i 1761, dru-

kościół par. p. w. Narodzenia N. P. M., pierwot- ga z r. 1894, uposażona 61 dz. i trzecia zr

nie filialny do par. Klemsko (w dyec. wroeław- 1817, uposażona 58 dz. z nadania Sanguszków
skiej). Gdy ten ostatni zajęli protestanci, pa- r.173811778; szkoła ludowa od 1870 r., zarafię przeniesiono do Kramska. Obsługiwali ją rząd okr. pol. i gminny, sąd pokoju, cukrownia,
zakonnicy wedle wizyty z r. 1640. W r. 1779 garbarnia, 6 jarmarków. Do par. praw. należy
staraniem klasztoru stanął nowy kościół muro- wś Krasiłowska Słoboda. W r. 1444 W. ks.
wany o dwu wieżach. Obeenie wieś ma 856 Świdrygajło nagaje K., słudze swemu Michałowi
Olechnowiczowi. W r. 1497 ks. Aleksander damk. (47 prot.).

Kramy, wś należąca dawniej do Zawierza, je dwór K. (wraz z innemi), ks. Konst, Ostrogpow. nowoaleksandrowski, gm. Słobódka (5 w.). skiemu, co potwierdza Zygmunt I r. 151111517.
Kraniańce, wś. pow. oszmiański. W r. 1618 Po śmierci ks. Beaty (z Kościeleckich) Ostrog-

należała do dóbr Graużyszki.

Kraniszki, wś, pow. poniewieski, gm. Birże
(6 w.).
Krankoloryki, zaścian., pow. nowoaleksan_ drowski gm. Oknista (5 w.).

skiej, zajmuje chwilowo K. drugi mąż jej Olbracht Łaski, który wnosi pobór r. 1570. Wr.

1577 ks. Koust. Ostrogski płaciz K. od 14 dym.
rynk. po 4 gr., 33 dom. półdworz., z roli po gr.
10, domu po gr. 2, od 10 domk. przekup. ulicz.,
z
Krankżie, wś, pow. wileński, gm. Niemen- przekup. po gr. 7, domu po 2 gr., od 7 dym.

czyn (10 w.); miała 17 dusz rewiz., należała do rzem., z rzem. po 4 gr., domu po 2 gr., 35 ogr.

po 2 gr., a w 1583r. od 12 dym. rynk. po 6 gr.,
104 dym. uliczn., 14 nędznych chałup, 68 półłanków, 54 ogr., 1 dudarza, 4 podsus., 8 rzem.,
2 kół waln., 1 stęp., 2 popów. W r. 1589 ks.
wwda kijowski wnosi z K. szosu 17 fi. 6 gr., od
31'/, łan. po 30 gr. 31 fi. 15 gr., z ogr, rzem,
komorn, popów, dudarza 22 f. 15 gr., czopowemk,, cerkiew, młyn. Dobra, ks. Lubomirskich, go per arendam 80 fi, wogóle 151 fl. 6 gr. Wr.
1593 i 1618 K. z włością spustoszony został
4842 dz. (1536 lasu); młyn wodny.
Krapiwnia, rzka w pow. bielskim gub. smo- przez Tatarów. W r. 1758 przy rozdziale orleńskiej, prawy dopływ Welesy (lewy dopływ dynacyi ostrogskiej, K. dostał się kn. Ign. Sa- .
pieże, wwdzie mścisławskiemu, poczem syna jeDźwiny).
Krapiwnia, dobra, pow. klimowieki, od r. go Ksawerego, po wyjściu którego zagranicę,
sprzedane na lieytacyi, dziś jest własnością
1878 Mansurowych, 442 dz.
Krapiwnica, urocz. przy wsi Berszty, pow. Emeryka Mańkowskiego. Gmina obejmuje 13
miejscowości, mających 1295 dm. włośc. (obok
grodzieński.
270
innych), 13,480 mk. włościan, uwłaszezoKrapiwno, fol. pow. bobrujski, własność
nych na 7235 dz.
Wieczorów, 100 dz.
Krasiłowka 1.) słoboda nad rz. Wereśnią,
Krapszagoj, fol., pow. wiłkomierski, gmina
Androniszki (4 w.). Około r. 1865 własność pow. radomyski, gm. Przyborsk, par. prawosł.
Krasiłówka (12 w.), st. poczt. Radomyśl (103
Tyszków, obeenie Gustawa Adolfa, 205 dz.
Krasewice Czerepy, wś i okolica, K. Jagiel- w.), 296 dm., 1433 mk., dom modl. rozkolników.
kii K. Stare, okolice szlach., pow. bielski -gub. Własność większa Wierzbiekieh. 2.) K. al. Ośgrodz., gm. Narojki, 45 w. od Bielska, K. Czere- nica, wś nad rzką Bołotnik, tamże, gm. Rozwa-

dóbr skarb, Giejany.
_ Krapie, zaśc., powiat wiłkomierski, gmina
Zmujdki (7 w.).
Krapiwinie, wś, pow. wiłkomierski, gmina
Kupiszki (11 w.).
Krapiwna, wś i dobra nad rz. Krapiwianką,
pow. horecki, gm. Puhłaje (11 w.), 27 dm., 162

"

py mają 18 dz. włośc. i 44 dz. szlach.; K. Ja- żów, par. praw. Wołoczków, st. poczt. Kuchary,
giełki 46 dz. i K. Stare 77 dz. Gniazdo Kra- 69 w. od Radomyśla, 44 dm., 164 mk., szkoła
ludowa, 135 dz. włośe, Niegdyś Alojzego Żmi_sowskich.

Krasice, wś, pow. przemyski. W r. 1566 jewskiego, poczem eórki jego Skomorowskiej,
wś ta należąca poprzednio do ststwa przeny- po której przeszła do jej braci oraz bratanków,

skiego, przeszła w ręce (jako zastaw) Krasiekie-. posiadających 543 dz. (264 lasu). Nadto 1885
go i dawała tylko stacyę do zamku przemy- r. nabyli tu: Tatarezuk 100 dz., Tyezyn i Kulewski 104 dz. 3.) K. Nowa, kolonia przy wsi
skiego.
Krasiłówka, tamże, 15 dm., 58 mk, 4.) K,, wś
gm.
nowogródzki,
pow.
fol,
Krasiewicze,
Horodyszcze, własność Tupalskich, około 12 nad rz. t. n., pow. taraszczański, gm. Krasiłówka, st. poezt. Żaszków (17 w.), 31 w. od Tarawłók.

Krasik, wś, pow. opoczyński. W dok. z r.
1308, śród włości klasztoru sulejowskiego.
Krasiłów, mstko w pobliżu Słuczy, powiat
starokonstantynowski, gm. i st. poczt. Krasiłów,

szczy, 393 dm., 2067 mk., cerkiew,szkoła, młyn,
7 wiatraków, targi tygodniowe. Klucz krasiłowski należał do hr. Braniekich, obeenie do apanaży. Gmina obejmuje 9 miejscowości (7 siół, 2

AŚ

5 kt)
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wsi), 16,459 mk, (103 kat., 21 rozkoln., 85 2.) K., karczma, pow. olhopolski, gm. Uście
sztund., 5 ewaug., 204 żydów) i 20,216 dz., (7 w.).

w tem 207 większej posiadłości, 10,817 dz.
włośe., 8681 do apanaży, 337 cerk.

Krasna Góra, dobra, pow. sieński, dziedzi-

Zarząd etwo Boguszewskich, z fol. Pożenki, Wańkowo,

gm. we wsi Biesiadka. 5.) K., chutor, powiat Usowo i Barany 3569 dz. (2059 lasu).
Krasna Góra, kol. czeska, pow. dubieński,
kowelski, gm. Chocieszów, 6 dm., 33 mk, 6.) K.,
wś i kol. nad Ceremem, pow. nowogradwołyński, gm. Młynów, 20 w. od Dubna, 19 dm., 151 mk.

Krasna Górka, pow. oszmiański, ob, Górka
gm. Piszezów, st. poczt. Didowieze (12 w.), 14
i 10 w. od mta pow. Wś ma 126 dm., 797 mk.; Krasna.
Krasna Myza, dobra, pow. kowieński, gm.
kol. 52 dm., 347 mk. We wsi cerkiew drewn.
z r. 1745, szkółka od r. 1870. Do par. praw, Krasne (1 w.), 9 w. od Kowna. Gmina Krasne
należą wsi: Dubrowka, Kniaża Korecka
i Miehe- al. Krasnesioło obejmuje 62 miejscowości, 513
jówka. Cerkiew fil. we wsi Kurczycze (10 w.). dm. włośc. (oboó 36 innych), 4746 mk. włościan
7.) K., wś nad Noryniem pow. owrucki, gm. No- uwłaszczonych na 6344 dz. Zarząd gm. we wsi
ryńsk, par. praw. Wieledniki (4 w.), 20 w. od Sołomianka,
Krasna Rzeczka, urocz. w dobrach Dojlidy,
Owrucza, 140 dm., 986 mk.
Krasiłowo, fol., pow. sieński, dziedzietwo pow. białostocki.
Krasna Słoboda 1.) wś, pow. bychowski,
Morozewiezów, 231 dz. (158 lasu).
Krasiłowska Słoboda, wś, pow. starokon- gm. Propojsk (9 w.), 33 dm,, 165 mk. 2)K,
stantynowski, gm., par. praw. i st. poczt. Krasi- wś i fol., pow. sieński, gm. Ulanowicze, 29 dm.,

łów, 22 w. od mta pow., 124 dm., 737 mk,

Krasiówka, pow. kobryński.

133 mk.

Fol., dziedzietwo Czarnieekich, 372

Ob. Śmier- dzies.
Krasna Słobódka, wś, pow. horecki, gm.

dziacze.
Kraska, wś nad Prypecią, pow. kowelski, Dubrowna (10 w.), cerkiew.

Krasna Wieś, wś i dobra, pow. bielski gub.
grodz., gm. Dubiażyn, 12 w. od Bielska Wś ma
Kraski, wśi dobra, pow. wołkowyski, gm. 701 dz.; dobra w części Iwaszkiewiczów 415,

gm. Zabłocie, 70 w. od Kowla, 1238 dm., 464
mk., cerkiew.

Podorosk (5 w.), 28 w. od Wołkowyska. Wś ma w części Tworkowskieh 83, Szrodeckich 34, Po-

z Pasieką
101 dz.; dobra Sieheniów (głbrzednio Bułharzy- lewków i Chmurów 43 i Mironowiezów
583 dz. Pomiędzy wsiami K. W., Czechy i Szenów), z fol. Oszezelnik 707 dz.
Krasków, fol., pow. bobrujski. Mają tu: szyły, śród niedostępnego błota na brzegu rzki
Jan Kraskow 109 dz., Maciej Dziakowiez 55 dz. Nurczyka, rozległe horodyszeze, otoczone wa-

i Magdalena Komarowa 54 dz.
Kraskowszczyżna 1.) wś, pow. bielski gub.
grodz., gm. Brzozowo Nowe, 37 dz. 2.) K,
uroez. przy wsi Dubieze Cerkiewne, tamże.
3.) K., wś, pow. oszmiański, należała do klucza
wiszniewskiego.

łem i rowem, w sąsiedztwie urocz. „Kobyle
Głowy*.
Krasne, w dok. Craszino, wś, pow. ciechanowski. W r. 1415 Ziemowit, ks, mazowiecki,
w uznaniu zasłag Marcina i Niemiry „de Craszino* nadaje wsi tej prawo chełmińskie. Osa-

Kraślany, wś, pow. grodzieński, gm. Kamion- dnicy będą płacić czynsz po 12 gr. z łanu
(Kod. maz., 159). W r. 1567 p. Wojciech KraKrasław, urzęd. Krasławi:a, mstko, powiat siński cborąży, płaci tu od 9 wł., 4 ogr. P. Andźwiński, gm. Krasław, 44 w. od Dźwińska, 8 drzej Krasiński, sędzia ciechan. od 7 wł., 2 ogr.,
cerkwie, kościół katolicki, 5 dom. modl. żydow., 1 rzeźnika. Istnieje też Wola Krasińska, z któ2 szkoły, szpital, 5 garbarni, młyn parowy, 2 rej p. Andrzej Krasiński płaci od 5 wł, i nieznamłyny wodne. 0 4 w. od mstka st. dr. żel. zw. ny też Wzgorz, z którego płacą Andrzej i Woj:
Krasławka. Gmina obejmuje 121 miejscowości, ciech od 7'/, wł.
Krasne 1.) urocz., pow. białostocki, gmina
488 dm. włośe. (obok 42 innych), 8960 mk,
i dobra Dojlidy. 2.) K., dwór, pow. wiłkomierwłościan, uwłaszczonych na 11,726 dz.
Krasna 1.) wś, pow. grodzieński, gm. Bersz- ski, gm. Onikszty (5 w.). 3.) K., fol., pow. boty, 58 w. od Grodna, z urocz. Uhły 178 dzies, brujski, Stramiłów 808 dz. 4.) K., dobra, pow.
2.) K., tamże, pierwotna nazwa wsi Doroszewi- czerykowski, par. kat. dawniej Malatycze, obeecze (ob.). 3.) K., wś i dobra, pow. wołkowyski, nie Worodźków, własność od r. 1874 Wasilewgm. Świsłocz, 39 w. od Wołkowyska. WŚ ma skich (poprzednio Tad. Czudowskiego), 1863
299 dz.; dobra, własność Radowickich, z chut. dz. (1374 lasu), cerkiew, dwa młyny, folusz,
Masiukowszczyzna i Pacuje 634 dz. 4.) K., dziegciarnia. 5.) K., wśi fol., pow. homelski,
chutor, pow. szawelski, gmina Szawle (9 w.). gm. Pokolubicze (6 w.), 122 dm., 858 mk., eerKrasna 1.) al. Stanisławka, wś nad rz. t. n., kiew, szkoła. Folw. należy do dóbr ks. Paskiepow. wasylkowski, gm. Wasylów, st. pocztowa wieza. 6.) K,wś, pow. mohylewski, gm. BiaHermanówka (15 w.), 35 w. od Wasylkowa, 74 łynicze, 25 dm., 133 mk. 7.) IK., dwa majątki,
ka, 54 w. od Grodna, 215 dz.

dm., 779 mk,, cerkiew, szkółka, 4 wiatraki. | tamże.

Jeden od r. 1878 Aleksandrowiezów»
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412 dz., drugi od r. 1876 do 20 włościan, ma
245 dz, 8.) K., fel., pow. orszański, od r. 1876
Kuźniecowych, 113 dz. 9.) K., fol. dóbr Sajszczyno, tamże. 10.) K., dobra, pow. rohaczewski, Zboromirskich 1279 dz. (941 lasu). 11.) K,
wś, pow. wilejski, gm. Krajsk (10 w.); miała

kie, toporki kamienne. Pod wsią dwie grupy
kurhanów. 3.) K, dobra nad Ptyezem, powiat
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miński, 6272 dz. dwor., 2 młyny. Niegdyś
attyn. hrabstwa kojdanowskiego, dziedzictwa

ks. Słuekich, od których jako wiano Zofii Olelkiewiczówny ks. Słuekiej, przeszło do ks. Ja-

dóbr Dwinosa. nusza Radziwiłła. Stefania ks. Radziwiłówna,
12.) K, wś, pow. dryzieński, parafia Oświej. eórka ks. Dominika, sprzedaje K. S. r. 1820 za
13.) K. al. Firomne, zaśc., pow. połocki, Sadow- 660,374 złp., Wineentemu Wołodkowicezowi.
skich 19 dz. 14.) K., wś, pow. wieliski, Miko- Wiadomość podana (t. IV, 629) o ststwie odnosi
65 dusz rewiz.; należała do

wiczów.

się do K.S. al. Krasnego, w pow. wilejskim.

wś nad Styrem, pow. dubieński, gm. Kniahinin,
par. kat. Łysin (8 w.), 36 w. od Dubna, 56 dm,,
776 mk., cerkiew drewn. z r. 1866. Do 1000
morg. ziemi dwor. W czasie rewizyi zamku łuekiego w r. 1545 K. należało do dóbr królewskich
i z przys. Bolcze, Kolniatycze, Stawrów i Perekładowicze, było z nadania Zygmunta Starego,
w posesyi Wasila Jenkowieza. W r. 1548 na-

gm. Czubińce, st. poczt. Skwira (13 w.), 24 dm.,

Krasne 1.) wś, pow. kijowski, gm. Trypol, 4.) K., wś, pow. sieński, gm. Rasna, 34 dm.,
st. poczt. Hermanówka (20 w.), 55 w. od Kijo- 205 mk.
Krasneńkie, wś, pow. lipowiecki, gm. Jurwa, 171 dm., 954 mk.; cerkiew, szkółka cerk,,
młyn, wiatrak. Na nowo osadzona przez ks, kowce, st. poczt. Ilińce (10 w.), 30 w. od LiOstrogskich (po 1598 r.), należała do dóbr try- powca, 390 dm., 2021 mk., cerkiew, szkółka
polskich metropolitów kijowskich. W r. 1640 cerk., wiatrak. Należy do klucza linieekiego
było tu 21 sadyb. 2.) K., wś nad Prypecią, (Lińee). W r. 1629 Bohdan Krasnosielski wnopow. radomyski, gm. Szepielicze, st. poczt. Ra- siz K i Wasylówki Małej od 89 dym.
Kraśnianka, pow. czehryński. Ob. Zistopadomyśl (153 w.), 41 dm., 449 mk., eerkiew,
szkoła, młyn, wiatrak, 2049 dz. Własność więk- dowo.
Krasnianka, wś nad stawem, pow. skwirski,
sza należy do klueza czarnobylskiego. 3.) K.,

bywa K. od królowej Bony, Iwan Borzobohaty,

127 mk. Dunajka jest oddzielną wsią.
Kraśniany, w spisie Kraśnianka, wś, pow.
sokólski, gm. Nowowela, 623 dz.

Kraśnica 1.) chutor w dobrach Dołbizna,
pow. brzeski gnb. grodz. 2.) K,, wś, pow. bychowski, gm. Osfdwiec Cerkiewny (12 w.), 79
dm., 439 mk,

Kraśnica 1.) Nowa, wś nad stawem, pow.

władyka włodzimierski. Borzobohaci, którzy od radomyski, gm. Szepielicze, par. praw. Tołsty
K. przyjęli nazwisko Krasieńskich, zastawili Les (2 w.), st. poczt. Radomyśl (126 w.), 32
swe dobra (między niemi i K.) za 3000 kóp gr. dm., 381 mk., młyn, 2 wiatraki, 660 dz. włośc.
lit., kn. Bohuszowi Koreckiemu. W r. 1588 Własność większa w części Zielonków (1009 dz.,
Bohuszowa Korecka wnosi z K. od 15 dym., 10 w tem 592 lasu), w części do Kurczeninowych
ogr., 13 ogr., 1 popa. W początku XIX w., K. (564 dz.). 2.) K. Stara, wś, tamże, 124 w. od
z Bilezem, Stawrowem, Kalniatyczami, Perekła- Radomyśla, 9 dm., 95 mk., przeważnie szlachty.
dowiczami i Wełniezami, należało do Alojzego Wś należała do Lisiczyna, od którego r. 1884
Gostyńskiego, marszałka dubieńskiego, przez suk- nabył Smoleński, posiadający tu i w Burakówcee

cesorów którego zostało sprzedane. 4.) K., wś,
pow. łucki, gm. Połonka, 2 w. od Łucka, 126
dm., 425 mk. W r. 1629 sioło należące do ststwa
łuckiego. Było tu 8 bojarów, każdy płacił po
10 A., dziewiąty woźny, ten nie daje, ale posłu-

1019 dz. (200 lasu, 594 nieuż.).

3.) K., wś,

pow. kowelski, gm. Soszyczno, 58 w. od Kowla,

19 dm., 179 mk.
Kraśnik, mstko, pow. janowski. Dawna osa-

da, starożytny gródek strzegący posuwającej
gę odprawuje. Suma 192 f. Należała później się ku wschodowi kolonizacyi małopolskiej i kultury. Nazwa przyległej wsi: Stroża świadczy
do Józefa Cytowicza i Aleksandra Kolenki.

Krasne 1.) al. Krasna, u Dług. Groschna, o istnieniu tu grodu, przy którym mieściło się

wś, pow. krośnieński.

W XV w. należała do zapewne targowisko i wcześnie założono parafię.

par. w Lutczy (L. B., II, 257, 259). 2.) K., wś, Dziesięcinę dawano ztąd pierwotnie scholastykopow. turezański. W r. 1565 w stastwie samborskiem, miała 11 kmieci na półdworzyszczach,
osadzonych w r. 1556. Dochodu było zł. 11
gr. 17.

wi w Sandomierzu.

W czasie najścia Tatarów

na ziemię lubelską i sandomierska, ludność okoliczna znalazła tu schronienie, a zamek dzięki
położeniu warownemu i obronie odparł napad,

Krasne Sioło 1.) wś, pow. prużański, gm. przyezem zginął jeden z hanów. Nagradzająe
Kotra, 14 w. od Prużany, 496 dz, 2.) K., wś przeto zasługi dziedzica, Krystyna z Góry, czenad Rosia, pow. wołkowyski, gm. Roś, 14 w. od Śnika książęcego, Władysław ks. polski, nadaje
Wołkowyska, 42 dm., 1504 mk., 638 dz. Na miastu Kraśnikowi r. 1290 prawo poboru cła.
lewym brzegu Rosi, o 300 saż. od wsi, staro- Od konia po 1 gr., od wołów z Podola i Rusi
żytne cmentarzysko. Znajdowano tu kości ludz- gnanych po 1/ą gr., od wozu ze zbożem lub pro-
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duktami po 1 gr. (Kod. mał., Il, 287). Wrokuj Opatowiec, ma 24 os., 197 murg. W r. 1827
1377 Ludwik król węgierski i polski, bawiące wieś rząd., 19 dm., 107 mk. Dawna własność
w Bełzie, nadaje Dymitrowi i [wanowi z Klecia biskupów krakow. Był także tu dział królewski,
gród Goraj al. Łada i miasto (ciyitas) Krasnik podany w reg. pob. z r. 1579 wraz z Chwaliboz wsiami do nich należącymi, Posiadłości te gowicami.
;

Krasniszki, wś, pow. poniewieski, gm. NaPo dziedzicach z Goraja władają ciuny (2 w.).

otrzymały prawo niemieckie średzkie (Kod. mał.,

t. III, 310).

tu: Toporezykowie (Tenczyńscy, Rabsztyńscy,
Krasno 1.) folwarczne, Małe i Stare, trzy
Melsztyńscy). Oni tu założyli r. 1469 przy ko- wsi, pow. białostocki, gm. Obrębniki, 25 w. od
ściele parafialnym klasztor kanoników regular- Białegostoku. K. Folwarczne ma 16 dm., 141
nych św. Augustyna i uposażyli dochodami. Za mk., zarząd gm., 272 dz.; K. Małe 158 dz., K.
Długosza było tu 8 braci i przeor. Miasto mia- Stare 338 dz. Pod wsiami K. Folwarczne i K.
ło 30 łan. ziemi, z tych 10 dawało dziesięcinę Stare po jednym kurhanie (sopce). 2.) K., Krascholastykowi w Sandomierzu, a 20 klasztorowi sne, wś, powiat sokólski, gmina Trofimówka,
w Kraśniku po 6 gr. z łanu i tak zw. kopczyznę 320 dz.
w zbożu. Przy klasztorze założono jnż w XV
Krasnobirka, kol., pow. łueki, gm. Szezuw. szkołę, której rektor pobierał 5 grz. (L. B., ryn, 38 w. od Łucka, 16 dm., 88 mk.
t. III, 174), W r. 1581 miasto płaci szosu 2
Krasnobórka, wś nad stawem, pow. radogrzyw. 382 gr., r. 1569 nie nie dało, zapewne po myski, gm. Wyszewicze, st. poczt. Radomyśl
pożarze. W r. 1676 pogłówne płacą od 303 mie- (8 w.), 86 dm., 470 mk., szkółka, młyn wodny,
szezan i 68 żydów. Przyległa Rzeczyca księża 636 dz. Własność większa należy do dóbr
dawała od 140 poddanych, a Stróża włość kasz- Worsówka.

telana halieckiego,
zeSłodkowem miała 200 głów.
Krasnodubie, Krasnoduby, wś, pow. kowelWedle spisu jednodniowego z r. 1897 miał 8028 ski, gm. Koszary Stare, 15 w. od Kowla, 20
mk. (4749 męż., 3279 kob.), Wykazy urzędo- dm., 158 mk. W r. 1583 własność kn, Koszerwe z 13 stycznia 1897 r. podały 6284 mk. skiego (Sanguszki).
(3284 kob.). Domów było 502, w tem 72 muKrasnodworce, wś, pow. słucki, gm, Starowanych. Wzniesiono to kosztem około 500,000 robin, 51 dm., 582 mk., cerkiew filialna parafii

rs. wielkie koszary dla wojska na obszarze 40 Zawszyce.

morg. na przedmieściu Piaski, Kościół świeżo
Krasnogaliszki Czeproczyszki, wś, pow.
odrestaurowany i budowle poklasztorne w K., szawelski, gm. Podubis (3 w.), 19 w. od Szawel.
zbadał
i opisał pod względem architektonicznym Byłtu zbór kalwiński drewniany, niewiadomo
Maryan Sokołowski. Praca ta ukaże się w wy- przez kogo wzniesiony r. 1634, spalony przez
dawnietwach Akad. Umiej. w Krakowie.

katolików r. 1696. Na miejsce jego Jakub Gru-

Kraśnik 1.)fol., pow. brzeski gub. grodz., żewski w r. 1699 zaczął stawiać świątynię mu-gm. Kamienica Żyrowieka, Straszkiewiczów, 208 rowaną, lecz niedokończył.
dz. 2.) K., fol., pow. grodzieński, gm. BohoroKrasnogórka 1.) wś, pow. nowoaleksandziecka, 35 w. od Grodna, należy do dóbr Mandzin. Około 1620 r. Michała hr. Waliekiego.
Niegdyś dwór król. w ekonomii grodzieńskiej.
Podług reg. pomiar. z r. 1558 było 8 morg. pod

drowski, gm. Brasław (9 w.), 79 w. od mta pow.
Gminy drujskiej nie ma, Drujka należy do gm.
Słobódka. 2.) K., wś nad jez. Snudzie, tamże,
gm. Krasnogórka, 70 w. od mta pow., 12 dm,
zabud., 4 mr. ogrodów, 22 włók pola ornego 109 mk., szkoła. Gmina obejmuje 89 miejśredniego, 9 włók sianożęci na poły z zaroślami, scowości, 315 dm. włośc., 5259 mk. włościan,
2 wł. 12 mr. pod 12 ogrodnikami, 1 wł. dla gu- uwłaszczonych na 16,585 dz.
miennego i 2 włóki na służkowstwo. Włość
Krasnogóry, dobra, pow. połocki, Ciechakraśnicka obejmowała wójtowstwa: weretejskie nienka 148 dz.
Krasnohorką 1.) wś nad Zdwiżem, powiat
'(wiereciejskie), podniecieekie, podwołpieńskie,
służkowskie i olchowskie, Klucz kraśnicki ekon. kijowski, gm. Makarów, par. praw. Andrzejówka,
grodzieńskiej r. 1680 czynił 7522 złp. 16 gr. st. poczt. Chwasowa (20 w.), 50 w. od Kijowa,

9 den. 3.) K., urocz. w dobrach Podelsna, pow.

14 dm., 200 mk., 96 dz. włośc. Własność więk-

prużański. 4.) K., fol., tamże, gm. Murawiew- sza z Kopyłowem należy do Jackowskieh. Nieska, Komarów 106 dz. 5) K., urocz., tamże, gdyś włość monasteru kiryłowskiego w Kijowie,

gm. Noski, należy do dóbr Sielec.

6.) K, wś, następnie istniał monaster bazylianów, zamknię-

dobra i os., tamże, gm. Suchopol, 26 w. od Pru- ty około 1760 r. 2.) K., wś, pow. żytomierski,
żany. WśŚ ma 469 dz.; dobra, Fieduszków 660 gm. Chwasowa, par. praw. Toporzyszeze (6 w.).

i par. praw. Krasnosiółdz.; os. 75 dz. Na polach wsi kilka wielkich 3.) K., wś, tamże, gm.
kurhanów. 7.) EŃ. Mały al. Krasniczek, wś, tam- ka (2 w.), 67 w. od Żytomierza, 54 dm., 305
że, 22 w. od Prużany, 38 dm., 67 mk., st. poczt., mk, 4.) K., wś, tamże, gm. i par. praw. Uszomierz (6 w.), 67 w. od Żytomierza, 19 dm.,
88 dz.
Krasniów, wś, pow. pińczowski, gm.i par. 155 mk.
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Krasnohorki, dwór, pow. połocki, Wojniczów 33 dz.
Krasnohorodka, Krasnogródka, wś nad Bojarką, pow. kaniowski, gm. Medwin, st. poczt.
Baranie Pole (9 w.), 74w. od Kaniowa, 116 dm.,

Kra
młyn; 4 jarmarki rocznie.

Dobra, von Benken-

dorfów 3403 dz. (2803 lasu), 3 młyny, folusz.
Gmina obejmuje 34 miejscowości, 1197 dm.,
5014 mk, włościan (1717 dusz rewiz.), uwłaszczonych na 10,273 dz. W gm. jest 6627 dz.

618 mk., cerkiew, szkółka cerk., 3 wiatraki. Na- lasów większej własności i 2162 włościańskich.
2.) K., fol., pow. homelski, Łukianowa
i 6 innych,
leży do klucza bohusławskiego.

Krasnolaski ].) chutor, pow. kobryński, gm. 112 dz. 3.) K, wśi fol., pow. klimowieki, gm.
Błoty, należy do dóbr Bohacz. 2.) K., fol., tam- Szumiacze (22 w.). Fol., dziedzietwo Aleksanże, gm lłosk, 25 w. od Kobrynia, własność Ko- drowiezów, 412 dz. (150 lasu), młyn. 4.) K.,
reniewych, 100 dz. 3.) K., os., tamże, gmina wś, pow. mohylewski, gm. Połykowieze (5 w ).
Podolesie, 739 dz. 4.) K,urocz., tamże, gm. 5.) IK., fol., pow. sieński, od r. 1859 KrasowZalesie, 25 dz. 5.) K, ob. Koniuchy Krasnola- skieb, 148 dz. 6.) IK., dobra, pow. horodecki,
ski, 6.) K., trzy uroez., pow. prużański, gmina von Dannesternów.
Krasnopołka 1.) wś nad Rewuchą, powiat
' Murawiewska, Jedno należy do dóbr Wiezki,
drugie do dóbr Glinianka, trzecie Jastrzębskich, humański, gm. Krasnopołka, st. poczt. Humań
(12 w.), z fermą i chutorem 354 dm., 1653 mk.,
ma 60 dz.
Krasnolisy, mylnie Krasny Las, wś nad cerkiew, szkoła, 5 młynów, 9 wiatraków. Gmina
dopł. rzki Subot, pow. wasylkowski, gm. Poło- obejmuje 10 miejscowości (9 siół, 1 wś), 16,778
wieckie Małe, st. poczt. Chwastów (26 w.), 56 mk. (2 katol., 311 żydów) i 22,425 dz. (230 dz.
w. od Wasylkowa, 214 dm., 2315 mk., cerkiew, większej własności, 21,499 włośc., 364 eerk.).
szkółka cerk., młyn, 3 wiatraki, olejarnia, 3 kuź- 2.) K, wś, pow. kaniowski, gm. Prycki Wielkie,
st. poczt. Rzyszezów (14 w.), 46 w. od Kanionie. Należy do Białocerkiewszczy
zny.
Krasnołęka, dwór, pow. dźwiński, parafia wa, 55 dm., 632 mk., szkółka, 5 wiatraków.

Krasnopuszcza, wś, pow. przemyślański.
Krasław.
Krasnołuka, w dok. Krasna Łąka, wś, pow. Dr. Lud. Finkel: „Wycieczka do Kr.* (Teka konkrzemieniecki, gm. Jampol, par, praw. Juśkowce serwator., II, r. 1900).
Krasnoreczka, wś i kol., pow. żytomierski,
(3 w.), 35 w. od Krzemieńca, 68 dm., 413 mk.
W r. 1583 wnosi Sawa Jałowiecki od 4 dym,, gm. Chwasowa, 40 w. od Żytomierza, Wś ma
] ogr. Część należy do kn. Lwa Woronieekie- 40 dm., 241 mk.; kol. 68 dm., 520 mk.
Krasnosiełe, ob. Szedlec.
go. W ostatnich czasach Karola Drzewieckiego.

Krasnosielce, wś, pow. nowoaleksandrowKrasnołaki, dobra, pow. borysowski, 1158
dz. Oprócz Przyborów (750 dz.), mają tu czę- ski, gm. Brasław (4 w.).
ści: Krukowscy 57 dz., Lasey 50 dz., OstrowKrasnosiele, Krasnośile (t. IV, 639), wś nad
sey 100 dz., Renttowie 61 dz., Siderowiczowie rzką OQzieree, pow. ostrogski, gm. Hoszeza, par.
praw. Sieniów (pow. rówieński, 2 w.), 34 w. od
60 dz. i Sipajłowie 80 dz.
Krasnopol, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, Ostroga, 64 dm., 375 mk., cerkiew filial. drewn.
z r. 1788.
gm. Smołwy (5 w.). Zasztowtów 50 dz.

Krasnosiółka 1.) myl. Krasnosielica (t. LV,
Krasnopol 1.) wś, pow. owrucki, gm. Iskorość, par. praw, Wyhów (1 w.), 50 w. od Owru- 639), wś nad Taszłykiem Suchym, pow. czehryńeza, 67 dm., 386 mk. 2.) K., mstko nad dopł. ski, gm. Stawidła, st. poczt. Złotopol (20 w.),
Teterewu, pow. żytomierski, gmina Krasnopol, 65 w. od Czehrynia, 676 dm., 3432 mk., eerst. poczt. Ułanów (w gub. podolskiej, 18 w.), kiew, szkółka cerk. i początkowa, cegielnia, 32

st. dr. żel. Olszanka (18 w.), 75 w. od Zytomie- wiatraki. 2.) K., wś, pow. ostrogski, gm. Dołrza, 539 dm., 3145 mk., dwie cerkwie: drewn. żek, par. praw. Sknit Mały (2w.), 30 w. od
niewiadomej erekcyi, ma 95 dz. ziemi; druga Ostroga, 86 dm., 501 mk. 3.) K., wś, pow.
też drewn. z r. 1727, uposażona 76 dz. z nada- owrucki, gm. i par. praw. Noryńsk (2 w.), 12 w.
nia dziedzica Kajetana Giżyckiego r. 1782, ko- od Owrucza, 38 dm., 242 mk. 4.)K, wś nad
ściół par. kat., kaplica kat. ementarna, zarząd Słuczą, pow. starokonstantynowski, gm. i st.
okr. pol, urząd gminny, szkoła od 1881 r., 2 poczt. Starokonstantynów (8 w.), 76 dm., 529
młyny, 38 wiatraki. Jako mstko wymienione mk., eerkiew murow. z r. 1791 fundacyi właści-

"w r. 1601 we włości ostropolskiej, w liczbie wsi
spustoszonych i spalonych przez Tatarów.
Krasnopole 1.) al. Małastówka (t. VI, 28),
mstko i dobra nad rzką Turyą, pow. czerykow-

ciela Adama Peretiatkiewicza, uposażona 45 dz.
1778 r. Do par. praw. należą wsi: Hromówka,
Niemirówka i Sachnowce. WŚ należała niegdyś

do włości konstantynowskiej, ks. Ostrogskich.
"ski, gm. Krasnopole, 30 w. od Czerykowa, 412 W r. 1583 wniesiono od 9 dym., 7 ogr., w 1582
dm. drewn., cerkiew murow., 5 dom. modl. żyd., r. zgorzało 11 dym. W r. 1593 spustoszona

2310 mk, (197 praw., 15katol., 2098 żyd.), sąd przez Tatarów. Później w ordynacyi ostrogpokoju, sędzia śledczy, zarząd okr. police. i gm., skiej; w r. 1758 dana ks, Aug. Aleks. Czartoszkoła, lecznica, lekarz, 3 garbarnie, 9 olejarni, ryskiemu, Około 1770 r. nabyta przez Peretiat-

Kra

Kra

161

Krasnowólka, wś, pow. żytomierski, gmina
kiewiezów, należy obecnie do Rożyńskich. 5.) K.,
wś nad rzką Huśką, pow. zasławski, gm. i par. i par. praw. Krasnosiółka (3 w.), 66 w, od Ży;
praw. Sudyłków (3 w.), 24 w. od Zasławia, 29 tomierza, 55 dm.,, 331 mk,
dm., 181 mk., kaplica ementarna z r. 1888.
Krasnowska Buda, wś, pow. trocki, gmina
W r. 1583 Marko Kleński wnosi od 5 ogr., 8 Troki (10 w.); miała 10 dusz rewiz., należała do

ogr.

6.)K, wś nad rzką Lemną, pow. żyto- dóbr skarb. Krasne.
Krasnowskie, nieistniejąca p. t. nazwą wś,
7.) K. wś, pow. żytomierski, gm. Krasnosiółka, w dzisiejszym pow. kobryńskim. Należała do
st. poczt. Cudnów (12 w.), st. dr. żel. Olszanka wójtowstwa sieleckiego, w ekonomii kobryńskiej,
(10 w.), 69 w. od Żytomierza, 266 dm., 1511 Podług rewizyi D. Sapiehy z r. 15638 we wsi
mk., cerkiew drewn, z r. 1760, uposażona 64 było 25 włók gruntu podłego. Poddani z włódz., z zapisu ks. Janusza Sanguszki. Do par. ki płacić powinni po 88 gr. Dochód czyni 34
praw. należą wsi: Cecylówka, Krasnohorka kóp 35 gr.
Krasny Biereżek, fol., pow. rohaczewski,
i Krasnowólka. W całej parafii było poprzedmierski, gm. Chwasowa, par. praw: Turczynka.

nio 253 dm., 2005 mk. praw.,

żydów.

15 katol. i 10 ed r. 1856 Wojciechowskich, 315 dz.

WŚ wymieniona w r. 1585 w liczbie

Krasnybór, wś, pow. augustowski.

L. Pie-

wsi darowanych przez ks. Konst. Ostrogskiego, trusiński: „Krasnybór al. Sztabin i Karol Brzosynowej ks. Zuzannie, żonie Janusza, wwdy wo- stowski* (Przegląd Europejski, r. 1862).

łyńskiego. Obeenie należy do ks. Mik. Imeretyń-

Krasny Bór, powiat prużański.

Ob. Bór

Krasny.

skiego.

Krasnosiołki, wś, pow. kowieński, gmina
Aleksandrowska Słoboda (3 w.).
ą
Krasnosiołówka, wś, pow. trocki, gm. Zośle (9 w.); miała 15 dusz rewiz. osad. wielkoros.
Należała do dóbr skarb. Poporcie.
Krasnostaw, chutor, pow. ostrogski, gm.
Chorów, 1 w. od Ostroga, 21 dm., 135 mk.
Krasnostawce, wś, pow. Śniatyński, W r.
1565 wś w ststwie śniatyńskiem, nad pot. Bia-

Krasny Bór, chutor, pow. włodzimierski,
gm. Pulmo, i80 w. od Włodzimierza, 6 dm,,
72 mk.

Krasny Brzeg, os., pow. newelski, gm. Seruty, cerkiew.
Krasny Dwór 1.) pow. brzeski, ob. Kamienica Żyrowicka. 2.) K., fol. dóbr Rudnia, pow.
orszański.

Krasny Kut, wś nad Tykiczem Gniłym, pow.

łałojem, miała dworzyszez 12, wataman wolny. humański, gm. Chiżna, st. poezt. Buki (9 w.),
Powołowszczyzny w roku siódmym wołów 13, 48 w. od Humania, 230 dm., 1369 mk., cerkiew,
szkółka cerk., cegielnia, wiatrak.
Dochodu było zł. 42.

Krasny Las 1.)urocz., pow. białostocki, gm.
Krasnostawka, wśi os. nad rzką Szurą,
pow. humański, gm. Leszczynówka, st. poczt. i dobra Dojlidy. 2.) K., fol., pow. ihumeński.
Humań (26 w.). Wś ma 173 dm., 788 mk., Mają tu Ustimowiezowie 65 dz. i Kozogrywoeerkiew, szkółka cerk., młyn, 2 wiatraki; os. 19 wie 50 dz.
Krasny Łuh, wś, pow. dzisieński, gm. Stedm., 44 mk.
Krasnostok, os. cerk., pow. sokólski, gmina fanpol (8 w.); miała 15 dusz rewiz.
Krasnystaw, r. 1565 Krasnostaw, miasto,
Kamionna, 27 w. od Sokółki, zarząd gminny, 99
dz. eerk, Par. praw., dek, (błagoczynia) sokól- Wedle spisu jednodniowego z 9 lutego 1897 r.,
skiego, 1484 dusz. Cerkiew par., cmentarna miał 8879 mk. (5537 męż., 3342 kob.); powiat
zaś 100,945 mk. (51,276 męż., 49,669 kob.).
i 2 kaplice.

Krasnowale, wś, pow. kowelski, gm. Kosza- Wykazy urzędowe zaś podały w dniu 13 stycz.

r. 1897
wmieście 7388 mk. (3708 kob.), a w poKrasnowinka, wś. pow. sieński, gm. Wyso- wiecie 104,116 mk. (52,296 kob.). W r. 1900

ry Stare, 338 w. od Kowla, 37 dm., 294 mk.
ki Horodziee, 11 dm., 101 mk.

miasto miało 7586 mk., powiat 107,3382.

Wr.

Krasnowłóka, Krasnowołoka, Krasna Włó- 1565 miasto, centr ststwa, miało w obrębie mu-

ka, wś nad Żerewem, pow. owrucki, gm, Krasno- rów miejskich domów 140 i małych 4. Za muwłóka, 55 w. od Owrucza, 148 dm., 875 mk., rem na grobli 18 dających po gr. 2i 19 po 1
cerkiew drewn. z r. 1879, zarząd gminny. Cer- gr. Za murem pod zamkiem 15 po 2 gr.i 3 makwie fil. we wsi Nowaki i Żerewce. Do parafii łe po 1 gr. Ogrodów 67 po 1 gr.i 18 po '/, gr.
praw. należą wsi: Bobrycze, Puciłowicze, Ste- Łanów miejskich 52/4 z nich czynsz po gr. 24.
Zagrodników 7. Łażnia daje zł. 17 gr. 18.
panówka i Zapole.
Krasnowola 1.) wś nad rzką Korminem, Rzeźniczych jatek 16, szewekich 19, piekarzy
pow. łucki, gm. Silno, 80 w. od Łucka, 41 dm., 13. Targowe zł. 16.

Ogółem zł. 158 gr. 18.

Krasny Staw, fol., pow. słonimski, gm. Ma438 mk. Należała do Ejsmontów. 2.) K., wś,
pow. włodzimierski, gm. Bereżce, 54 w. od Wło- ryńska, 19 w. od Słonima, należy do dóbr Dziedzimierza, 9 dm., 67 mk.

W r. 1583 do Wyż- wiątkowicze Nowe.

Przedtem Zgierskich,;/po-

wy, kn. Andrzeja Kurpskiego, który wnosi od tem Stefana Śliźnia, referen. litew.
Krasnystaw, mstko, pow. nowogradwołyń
57/4 łan., 7 ogr.
Słownik Geograficzny.
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Krasówka, wś, pow. tarnopolski. Wedle
ski, gm. Berezdów, st, poczt. Korzec (25 w.),
| 35 w. od msta pow., 322 dm., 2261 mk., cer- lustracyi z r. 1565 wś świeżo osadzona w sta-

kiew drewn. z r. 1874, uposażona 78 dz., szkół- rostwie trembowelskiem na gruntach należących

ka od r. 1886, 4 garbarnie, 3 cegielnie, 2 garn- do miasta Borku (dziś Borki). Miała
,
carnie; 4 jarmarki rocznie. Do par. prawosł. ubogich.
Krasowo, wś, pow. mazowiecki.
należą wsi: Jabłonówka i Sienihów.
Krasocin, wś, pow. włoszczowski. Wieś tę dok. z r. 1408 siedzą tu Boleszezyce.
wraz z Włodzisławiem i innemi nadał Kazimierz z K. kasztelan wizki w dok, z r. 1441

5 kmieci
Według
Mikołaj
(ob. Ste-

W., Przedborowi i Pakosławowi Zadorom. Po- burczyn).
Krasowszczyzna, wś, pow. rossieński, gm,
tomkowie ieh posiadają K. jeszcze na początku

XVI w. Oni to wznieśli, zapewne w końcu XIV Taurogi (4 w.).
Krassów, wś, pow. raciborski. W dokum.
w., kościół par. p. w. św. Doroty. O kościele
tym wspomina Długosz (L. B., I, 595). Wr. zr. 1295 las „Orassów* należy do wsi Lędziny
1540 posiada wś Hieronim Szafraniec mający i stanowi własność klasztoru w Staniątkach,
18 półłan. kmiecych, 1 łan km., 2 karczmy, 2 Ob. Zędziny.
Krastynie, wś i K. Jackany, zaśc., pow. posadzawki, młyn, łąki, bory i pasieki. Wraz
z Mieczynem i Sulkowem oceniono te włości niewieski, gm. Podbirże (3 i 9 w.).
Krasuła, wś pow. uowogradwołyński, gmina
Szafrańca na 550 grzyw.
Krasoumojka, zaśc., pow. połocki, Bobory- Smołdyrew, par. praw. Dubrowka (3 w.), 35 w.
od mta pow., 22 dm., 149 mk.
kina 27 dz.
Kraszewo, wś, pow. dryzieński, par. 08Krasów, wś nad rzką Niwą, pow. włodzimierski, gm. Skobiełka, 62 w. od Włodzimierza, wiej.
Kraszków, r. 1442 Kraszcou, wś, powiat
_68 dm., 405 mk., cerkiew. Niegdyś Krasiłowskich (Krasowskich), których skupił kn. Fedor opatowski. W dok. z r. 1447 własność klaszSanguszko. W r. 1577 do Zwinohorodu, kn. toru łysogórskiego. R. 1578 opat płaci od 4'/ą
Romana, który wnosi od 4 dym. łan., 8 ogr. po łan. km., 4 kom. ubog.

4gr.

Wr. 1583 przy Holatynie, kn. Fiedora

Kraszuty 1.) wś, pow. połocki, gm. Włodzi-

Sanguszki, płaci od 4 łan., 1 ogr., 5 ogr., mierska (Zaborze, 7 w.), cerkiew, gorzelnia,
młyn. Dobra, dawniej Jurjewiezów, obecnie
popa.

Krasów, wś, pow. lwowski. W r. 1565 Sołtanów, 4163 dz. 2.) K., dobra skarb., tamże,
w ststwie lwowskiem, osadzona na prawie wo- obejmują 34 wsi i 3 fermy, 8095 dz.
Kraszyłowszczyzna, okolica, pow. słonimłoskiem, miała 56 kmieci na 20 dworzyszezach.

Pop dawal kuniey gr. 15. Las bukowy przy ski, gm. Mieżewicze, 70 dz.
Kraszyno, wś, pow. horeeki, gm. Puhłaje
wsi za wypas wieprzów dał zł. 16 i 5 wieprzów

(po gr. 48). Ogółem dochodu było zł. 125 gr. 5. (3 w.).
Krat, wś, pow. włodzimierski, gm. Olesk, 28
Młyn dawał prócz tego zł. 40.
Krasóweczka, wś, pow. zasławski, gm. Mi- w. od Włodzimierza, 18 dm, 135 mk.
Kratyszki, Krotyszki, wś, pow. poniewieski,
chnów, par. praw. Szelwów (4 w.), 13 dm,,
gm.
Gulbiny (13 w.).
55 mk.
Krauczuki, wś, pow. poniewieski, gm. PodKrasowicze 1.) fol., pow. ihumeński, Wojniekich 385 dz. 2.) K., fol., pow. nowogródz- birże (3 w.).
Kraujale, dwór, pow. poniewieski, gm. Reki, Tupalskich 215 dz. 3.) K., mstko i dobra
uad rzką Żadunką, pow. czerykowski, gm. Du- migoła (4 w.).
Kraukle, dwór i zaśc., pow. poniewieski,
browiea, 40 w. od Czerykowa, 18 dm., 87 mk.
(13 żydów), cerkiew drewn. Dobra, dziedzie- gm. Birże (12 i 18 w.).
Krauny, wś, pow. telszewski, gmina Iłłoki
two bar. Vietinghofów, 689 dz.(371 lasu), młyn.

|
4.) K., wś i fol., pow. klimowieki, gm. Tymo- (3 w.).
Kraupie, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Fol. Vietinghofów, 200
Rakiszki (15 w.).
dz., młyn, folusz, gorzelnia.
Krauszów, w dok. Grabszkow, wś, pow. noKrasówka, wś, pow. klimowieki, gm. Chotonów, 48 dm., 273 mk.

Przed r. wotarski. W opisie tej wsi (t. IV, 651) mylnie
podano nazwę klasztoru „syryzycki* zamiast
Krasówka 1.) wś, pow. berdyczowski, gm, szezyrzycki. Akt fundacyi parafii w r. 1353
Puzyrki, st. poczt. Berdyczów (16 w.), 511 podany w „Kod. dypl. kat. krak,* (t. I, 250).
mk., cerkiew, szkółka cerk. 2.) K., wś nad W r. 1382 opat Henryk sprzedaje tu sołtystwo
Mielnicą, pow. rówieński, gm. Stepań, par. pra- Stefanowi z Krakowa, dla osadzenia na prawie
wosł. Werbeze Wielkie, 80 w. od Równego, 17 niemieckim (Kod. mał., I, 49, 438).
wiż, 36 dm., 200 mk,, młyn folusz.
1865 Ciechanowieckich.

dm., 167 mk.

3.) K., wś, pow. zasławski, gm.

Krauszyszki, wś, pow. poniewieski, gmina

Nowe Sioło, par. praw. Puzyrki Wielkie (6 w.), Skrobatyszki (6 w.).
Krautyszki, wś włośc., pow. święciański
30 w. od Zasławia, 101 dm., 583 mk.
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gm. Twerecz; miała 13 dusz rewiz., należała do sława Jagiełłę i drugiej t. n. w pow. żydaezowdóbr skarb. Dzisna.
sklm (dziś Krechowee?) i klasztoru zw. Święta
Krawee, r. 1578 Krawcze Plebanki, K, Anti- Piątnica.
qua i K. Krzewo, wś, pow. łomżyński. W aktach
Krecze, wś, pow. białostocki, gm. Jaświły,
sąd, zr. 1434 wspomniane są Krawce. W reg. 48 w. od Białegostoku, 341 dz.
pob. z r. 1578 podano trzy części (każda po 6
Kreczety, wś, pow. oszmiański, gm. i dobra
łan.). Obecnie nazwa jednej z tych ezęści: Krze- Naliboki (7 w.); miała 48 dusz rewiz. W leśnem
wo, stała się mianem całego obszaru. Ob. uroczysku „Wielkie Pole* trzy kurhany.
Krzewo.
Kreczewicze, wś, pow. kowelski, gm, PoKrawce 1.) urocz. przy wsi Tyszkowee, wursk, 22 w. od Kowla, 160 dm., 1030 mk.,
pow. kobryński. 2.) K., wś, tamże, gm. Woło- cerkiew, 2 wiatraki. Niegdyś wś królewska, nawiel, 48 w. od Kobrynia, 18 dm., 245 mk., 291 dana kn. Andrzejowi Sanguszee. W r. 1577

dz. 8.) K., wś, pow. dzisieński, gm. i dobra ks. Roman Sanguszko wnosi od 12 dym. półŁużki (11 w.); miała 16 dusz rewiz,
dworz., 2 ogr., a w r. 1583 od 11 dym., 2 ogr.,
Kraweewicze, fol.. pow. nowogródzki, gm. 1 popa.
Horodyszeze, Światliekich około 5 wł.

Kreczkowo al. Krzeczkowo Poduchowne, wś

Krawcówka, wś nad rzką Pelimna, powiat nad Nereślą, pow. białostocki, gm. Przytulanka,

homelski, gm. Markowicze, 125 dm., 666 mk.
42 w. od Białegostoku, 30 dm., 281 mk., zarząd
Krawcowo, dobra, pow. horodeeki, Lubo- gm., 776 dz. Pod wsią znajduje się wał sypany,
szyńskich 1287 dz,
łukowaty, długi do 40 saż,

Krawcowszczyzna, pustk., pow. kobryń-

ski, gm. Wierzcholesie, Frankowskich 23 dz.

Kreczów, wś i kol., pow. włodzimierski, gm.
Chotiaczów, 31 w. od Włodzimierza. Wś ma 39

Krawczenki, wś, pow. wilejski, gm. Choten- dm., 506 mk., kol. 10 dm., 33 mk.
ezyce (5 w.); miała 22 dusz rewiz., należała do
Krejpsze, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
dóbr Zaborze.
Skopiszki (2 w.).
Krawczonki, wś, pow. dryzieński, parafia
Krejwakiszki, fol., pow. poniewieski, gmina
Druja.
Rozalin (7 w.).
Krawczuny, wś, pow. poniewieski, gmina
Krejwańce, wś, pow. oszmiański, gm. GrauPompiany (14 w.).
żyszki (6 w.); miała 35 dusz rewiz., należała do
Krawczyszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksan- dóbr Wielbutowo.
.
drowski, gm. Dryświaty (5 w.) 2.) K, dwa
Krejwie, Krejwy, dwie wsi, pow. wiłkomierzaścć., pow. wiłkomierski, gm. Owanta (6 w.) ski, gm. Konstantynowo (3 w.) i Pogiry (1 w.).
i Uciana (5 w.).
We wsi, w gm. Pogiry maja Szyrmulewiczowie
Krawiszki, dobra, pow. nowoaleksandrowski, 30 dz., Grzybowscy 70 dz.

gm. Antolepty (9 w.).
Krejwienie, wś, pow. wiłkomierski, gmina
Krawnia, wś, powiat nowoaleksandrowski, Kupiszki (5 w.).
gm. Słobódka (4 w.).
Krejwosiele, dobra, pow. nowoaleksandrow-Krazendorf, pow. nowogradwołyński, ob. ski, gm, Dryświaty (12 w.).
Aleksandrówka 19).
Kreksztany, zaśc., pow. trocki, gm. i dobra
Krąków, wś, pow. turecki. Mieszko stary skarb. Merecz (19 w.); 4 dusze rewiz.
uposażając klasztor św. Wawrzyńca pod KaliKremaszyszki dwa chutory, pow. nowoaleszem, nadał mu z innymi wsiami: „Krankowa in! ksandrowski, gm. Rakiszki (22 i 24 w.).
distrietu Kalisiensi* (K. W., n. 35).
Kremiąnka 1.) wś, pow. czerykowski, gm.

Krążno, w dok. Cransno, wś nad Drwęcą,
pow. brodnieki. Wedle dok, z r. 1258. Poppo
w. mistrz krzyżacki, sprzedał r. 1245, Michałowi bisk. kujawskiemu wś K. za 75 grz. „et sex
acervis silliginis*, zastrzegając sobie połów bo-

Starynka, 40 dm., 312 mk. Urocż. pod wsią
(167 dz.), należy od r. 1879 do Grakowych.
2.) K., tamże, ob. Kliny.

Kremieńczuk, miasto.

Nykołajezyk T. D.:

„Gorod Kremenczug*. Petersburg, rok 1891,
brów i prawo użytkowania z soli gdyby takowa str, 217. „Istoriez. opisanie goroda K. z jewo
się znalazła. Wś otrzymała prawo chełmińskie ujezdom* (Kremienezuk, 1891 r., str. 40).
(Ulanow. Dok, kuj., 195, 21).
Kremieńczuki, wś nad stawem, pow. zaKreców, r. 1589 Krzeczów, wś, pow. dobro- sławski, gm. Antoniny, st. poczt. Starokonstan-

milski. W r. 1589 wraz z Siemuszową należy tynów (18 w.), 30 w. od Zasławia, 62 dm., 803
do Siemuszowskiego h. Starykoń. Ma 6 łan., */, mk., cerkiew drewn. z r. 1874 (dawniejsza spapopa, młyn, 2 zagr. Ob. Kreców (t. LV).
liła się 1872 r.), szkółka cerk. od r. 1871, euKrechowce, wś, pow. stanisławowski, ob. krownia, Do par. praw. należy wieś Woliea

Krechowice.

Tatarska.

Własność hr. Potoekich.

Krechowice, r. 1469 Crechovycz, wś, pow.
Kremieńczyszki, dwór, pow. kowieński, gm.
doliński. Waszko Krechowski r. 1469 przedsta- Kiejdany (18 w.).
|
wił nadanie na wieczność wsi tej przez WładyKremieniec Stary i Nowy, dwie kol., powiat
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Kreszony al. Kraszony, wś, pow. wileński,
gm.
Szyrwinty (11 w.); miała 5 dusz rewiz.,
ma 25 dm., 176 mk., K. Nowy 23 dm., 154 mk.
należała
do dóbr Olany.
gm.
kijowski,
pow.
urocz.,
Kremieniszcze,
Kretki, wś, pow. rypiński. W r. 1900 wykoChotów, 18 w. od Kijowa, 20 dm., 104 mk.
Kremiesz, w dok. Kremieszów, Krymieszów, pano garnek z monetami srebrnemi Lintolfa

łucki, gm. Rożyszcze, 25 w. od Łueka, K. Stary

wś, pow. włodzimierski, gm. Chorów, 33 w. od
Włodzimierza, 80 dm., 515 mk. Wr. 1577
p. Miehajło wnosi od 7 dym. po 10 gr., 2 ogr.
po 4 gr., 4 ogr. po 2 gr., od 1 koła waln. 24 gr.,
| koła wieśn. 12 gr. W r. 1583 własność Mi-

bisk. augsburskiego (987—996), cesarza Ottona

i Adelaidy. Prócz monet było też kilkanaście
ozdób srebrnych i krzyż. Przy zawarciu ugo-

kim 1401
dy między biskupem płoc
aw.mistrzem

r. w Malborgu, uczestniczy w gronie przedsta
-

wicieli ziemi dobrzyńskiej Jan „de Crethkow*
chajła Janowicza Zahorowskiego. .
Kremieszyszki, dwie wsi, pow. nowoale- (Kod. maz., 141). W r. 1564 Jerzy Kretkowski wojewodzie brzesko-kujawski płacił od 24
ksandrowski, gm. Jużynty (5 w.).
kmieci na łanach, 2 zagr., karczmarza, ogółem
Bezdzież,
gm.
kobryński,
pow.
wś,
Kremno,
f. 13 gr. 20. We wsi K. Małe były 4 działy,
65 w. od Kobrynia, 1024 dz.
na których siedzieli Kretkowsey.
gmina
owrueki,
pow.
Kremno, Kremna, wś,

Łuhiny, par. praw. Kolskie (3 w.), 58 w. od

Kretkoduby, fol., pow. krzemieniecki, gm.

Owrucza, 70 dm., 464 mk.

Białozórka, 4 dm., 27 mk.

Żorany (8 w.).

nik wzniósł nowy murowany.

(Ulanow. Dok, kujaw., 187; 18).

mk.

Kretków, wś, pow. wrzesiński. Kościół par.
p.
w. W.W. Św. powstał tu zapewne w począt=
ski, gm. Jużynty (12 w.).
kach
XIV w. Już wr. 1430 pleban Stanisław
Rzesza
gm.
Krempl, zaśc., pow. wileński,
w sprawie o dziesięciny powołuje się na dawną
(6 w.), należał do dóbr Werki.
Krepkowo, dwór, pow. połocki, Tołwińskich erekcyę parafii. Gdy ostatni drewniany z XVII
w. uległ ruinie, w końcu wieku zeszłego Józef
60 dz.
Krepszty, posiadłość, pow. telszewski, gm. Skórzewski, ststa: gnieźnieński, dziedzie K.iŻerKremontyszki, wś, pow. nowoaleksandrow-

Do par. należały

Krepsziyki, wś, pow. telszewski, gm. Olsia- w XVI w. wsi: K., Kamień i Żyrniki.
Kretynga, mstko, dwór i fol., pow. telszewdy (7 w.).
gm. Kretynga, 63 w. od Telsz. Gmina obejski,
i.
noworadomsk
pow.
Krery, w dok. Crdrż, wś,
W dok. z r. 1250 śród włości bisk. kujawskich muje 33 miejscowości, 673 dm. włośe., 4622
włościan, uwłaszczonych

na 10,497 dz

Kreścianiszki, dwór, pow. rossieński, gm. Dobra, hr. Tyszkiewiczów, 9518 dz. W r. 1619
Jan K. Chodkiewicz zapisał bernardynom 3 włóSzymkajcie (14 w.), Czapkowskich 100 dz.
ki ziemi, z sypką zbożową z włości kretyngie-ń
radopow.
Kresiatycze, wś nad Wereśnią,
(_
eo potwierdził Zygmunt III. W r. 1710
skiej,
Radomyśl
poczt.
st.
,
Kresiatycze
gm.
myski,

i klasztor,
(80 w.), 116 dm., 842 mk., cerkiew, szkoła, Kazimierz Sapieha odnowił kościół
Szwedów.
najścia
drugiego
podczas
zniszezony
nalewiększa
Własność
2 wiatraki, 1017 dz.
ek eelżała do dóbr wołczkowskich, r. 1879 nabyta od Podłag opisu z r. 1788 był tu przykomor
ny
od
Prus.
Miekiewieza przez Zach. Konapuczeńko-CzopowKreutzburg, Krzyżbork, mstko, pow. dźwińego i TerwK.,Lewkowiczach
skiego, posiadając
machówce Małej 5029 dz. (3572 lasu). Gmina ski, gm. Kreutzburg, 20 w. od Dźwińska, kożydow.,
obejmuje 18 miejscowości (2 sioła, 11 słobód, ściół ewang., synagoga, 4 domy modl.

przytułek, 2 szkoły, młyn, st. dr. żel. Gmina
204 miejscowości, 909 dm. włośc.
obejmuje
żydów) i 25,215 dz.(11,508 lasu), w tem 15,635
7327 mk. włościan, uwłaszczonych
innych),
(469
120
i
włośe,
dz.
9460
dz. większej posiadłości,
na 15,682 dz. Dobra (bar. Mik. Korfa), mają
dz. eerk.
50.633 dz.
Rosica,
par.
Kresowiki, wś, pow. dryzieński,
Krewgale, wś, pow. poniewieski, gm. Kibunależała do dóbr Sarya.
5 kol.), 9683 mk.

(276 kat., 898 rozkoln., 555

Krest, os., pow. wieliski, gm. Krest, 25 w. ry (8 w.).
Krewice, ob. Karczowice.
od Wieliża, cerkiew, kaplica, zarząd gminny, 2
Krewieniszki, zaśc., powiat nowoaleksan_ jarmarki. Gmina obejmuje 89 miejscowości,

718 dm. włośc. (60 innych), 3254 mk. włościan, drowski, gm. Widze (12 w.).

uwłaszczonych na 8689 dz.
wych 3324 dz.

Dobra, Rudako-

Krestowa Dolina, os., pow. prużański, gm.

Krewlanka, wś, pow. oszmiański, gm. Kre-

wo, należała do dóbr Bołdyry.

Krewniąńce, wś, pow. nowoaleksandrowski,

gm. Abele (12 w.).
Czerniakowo.
Krewno 1.) mstko, wś i dobra, pow. nowoKrestówka, wś, pow. wiłkomierski, gmina
wski, gm. Abele (10 w.), 32 w. od
aleksandro
Pupany (Ł0 w.).
własność
Kreszewo, słoboda, pow. rówieński, gm. Be- mta pow., ma 320 mk. W r. 1412
obecnie
w,
Radziwiłłó
później
skich,
Kościałkow
rezne, 66 w. od Równego, 25 dm., 148 mk.

|
|

Kro

Kre
bar. von Lizander, 596 dz. 2.) K, pow. rzeżycki, niegdyś attyn. Dagdy, Aleks. Weysenhoffa, 839 dz.
Krewo, pow. oszmiański, Kazimierz Jagiel.
nadał altaryi krewskiej fol. Puciłowo z attyn,
Łoszki. Następnie r. 1468 Anna Gastoltowiezowa z synem Jerzym, zapisali dla altaryi dziesięcinę z dóbr Bakszty i Kutyszki, za którą późniejszy dziedzie Konst, Chromiński zobowiązał się
r. 1788 płacić rocznie po sto złp. W r. 1636
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ko, klasztorowi miechowskiemu. W r. 1581
własność „collegii cracov.*, płaci od 5 łan., 2
zagr., 2 kom.
i

Kręsk, wś, pow. międzyrzecki. Istniał tu
zapewne już w XV w. kościół par., którego filią
był kościół w Koźminku. W XVI w. zabrali go
protestanci i wtedy kościół koźmiński stał się
parafialnym. Według wizyt r. 1640i 1738, wś

zostawała w ręku Dziembowskich protestantów,
z którymi toczył się proces o zwrot kościoła kado altaryi należał fol, nad Krewlanką, sioła: tolikom.
Krężce, r. 1359 Criscze, wś, pow. skiernieSzymaki, Horodziszcze, Sowonki i Pueiłowo
z Łoszkami, a r. 1797 jeszcze fol. Niewiaryszki. wieki. Według dokum. z r. 1359 włość arcyb.
Kościół ten zamieniony został na cerkiew r, 1866. gnieźn. W r. 1579 „Krescze* w kluczu skierGmina obejmuje 8 okr. (starostw) miejskich, niewiekim, płacą od 9 łan., I rzem., 1 komorn.,
86 miejscowości, 585 dym., 5471 mk, włościan. 1 łanu wójt.
Krężoły, r. 1284 Crusele, wś, pow. obornicPierwszym ststą krewskim był r. 1401 jeden
z Gasztoldów. Następnie r. 1468 Wasil Zeno- ki. W r. 1284 wchodzi w skład dóbr Szamotuły,
wiewiez, od r. 1511 do 1522 Piotr Hlebowicz; należy do Tomasza kaszt. poznańskiego (K. W
r. 1532 Andrzej Epimachowicz; r. 1532 Niko- n. 546).
Kriuczkówka, pow. klimowieki. Ob. Fedem Janowicz Ciechanowski (Ciechanowiecki),
podstoli lit.; od r. 1533 do 38 Michajło Wasile
- dorówka.
Krobia 1.) wś,pow. lipnowski, par.pobrać
wiez Ś wiałaski: od r. 1540 do 55 Mikołaj Narbut; r. 1560 Mikołaj Ościk; r. 1566 kn. Andrzej jeęwice. Wr. 1564 należała do par. w Złotoryi,
Michajłowiez Kurbski; r. 1569 kn. Łukasz Bo- płaciła od 10 kmieci, 4 zagr., karczmarza, młylesławowicz Świrski; r. 1579 Jan Wołmiński narza, od 2 kół, Suma fi. 5, sol. 2. 2.) K.,

kaszt. połocki.

W ręku Wołmińskich ststwo w dok. Crow, wś, pow. ostrołęcki, par. Kadzi-

pozostało do r. 1633, poczem w r. 1636 dostał dło. Własność kapituły płockiej, którą pozywa.
je Krzysztof Chodkiewiez, kaszt. wileński. W r. o zwrot r. 1187 pewien Krzywosąd (Kod. dypl.
1673 Kazimierz Radzimiński Frąckiewiez ustę- pol., I, 14).
puje ststwo Karolowi Marsonowi, obersztlejtnan- Krobia, miasto powiatowe. Pierwotnie gród
towi i mieeznikowi oszmiańskiemu. Przez eały kasztelański, przy którym rozwinęła się osada.

prawie XVIII w. jest w ręku Śliźniów. W r. 1738 W dok. z r. 1258 pojawia się Sędziwoj, kasztew skład ststwa wchodziło mstko
i wsi: Bicienię- lan krobski, r. 1282 jest „eomes Stephanus*.
ta, Kopcewicze, Czuchuny, Wierbuszki, Mazale, Kiedy K. została miastem, niewiadomo. Stefan
Muksy i kilka zaścianków.

Attyn. stanowił fol. biskup datuje ztąd r. 1267 pewien akt (K. W.,
n. 371, 518, 607, 910). W r. 1581 płaciła
szosu fi. 16. Od 18 łan. miej., 18 komorn., 10

Wiszniówka. Ststwo dało w 1738 r. 2908 złp.
dochodu, W r. 1775 otrzymał je Józef Skarbek
Ważyński, podkom. oszmiański, lecz r. 1787
ustąpił za 2000 czerw. zł., Rafałowi Śliźniowi.

bań gorzał., 4 prasołów, 8 wiatraków dziedzicznych, 3 wiatraków dorocznych, 16 szewców, 15

Do ststwa, oprócz znaczaej puszczy i kilku za- rzeźników, 9 krawców, 3 kuśnierzy, 38 kowali,
ścianków, należały wsi: Czuchny, Wierebuszki, 4 bednarzów, 4 garncarzów, 1 kołodzieja, 8 tkaBieienięta, Kopcewicze, Gajlesze i Rewki W r. czy. Ogółem fl. 85 gr. 8. E. Callier: „Szkiee
1788 dało intraty 16,385 złp. 13 gr. Za cza- geogr. hist.*, serya druga. Poznań, r. 1888,

sów Rzpltej mstko miało prawo magdeburskie str. 55—61. Sokołowski M: „Kościoły romańskie w Gieczu, Krobi*. Kraków, 1886 r. „Lei używało na pieczęci h. Leliwa.
Kręgi, w dokum. Cransi, wś, pow. pułtuski. genda o kościele św. Idziego w K.* (Przyj. ludu,
Nadana przed r. 1185 kościołowi w Płoeku. Ob. 1837/38, str. 242). „Misya w K. r. 185245,
Chełpowo.

Leszno, 1852.

Krępa 1.) w dok zr. 1254 Krampa, Leżała
pod miastem Kazimierzem nad Wisłą. Obecnie
nie istnieje. 2.) K., wś, pow. noworadomski.
Siedzieli tu Poraici, Krępscy, którzy zapewne
w XV w. założyli kościół par. p. w. 11.000 św.
Panien. Około r. 1521 stanął nowy z drzewa.
Z czasem ubogą parafię przyłączono do kościoła
w Lgocie. Dziesięcinę z łan. km. dawano kościołowi gnieźnieńskiemu. 3.) K., wś, pow. mie-

tus Krobensis, archid. Posnan.,

Catalogus bibliothecae decana1866 compara-

tus. Rawicii, typis R. F. Frank., 1862 (1730
dzieł). Karte des Kreises Kroeben, 1884, lith.
v. Delius.
Krobielice, wś, pow. sandomierski, w dok.
z r. 1277, śród włości klasztoru koprzywnickiego, który już wtedy posiadał tu jakiś dział. W r.

1378 mają tu swe części dziedzice Gołębiowa
i sprzedają takowe za 20 grzyw., Spytkowi ze

chowski. W dok. z r. 1198 wymieniona w licz- Szezeki (Czeka). W roku 1382 sukceesorowie
bie wsi, z których dziesięcinę nadał bisk. Gied- Spytka oddają wieś klasztorowi koprzywniekie-
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_ mu. W r. 1385 inny dział w K. sprzedaje klasz- huette in Oberschlesien* (Zeitsch. K. Preuss.
torowi „Swanchna* wdowa po Bogvszu za swą Stat. Bur., 1891).

córką Hanką (Kod. mał., III, 316, 343, 364).
Królewski Most, pow. białostocki, ob. JaW r. 1407 Jakób opat koprzywnieki, kupuje za nopoł i Most Królewski.
30 grz., dział Jadwigi i jej brata Irzybka. Za
Królewski Stan, Korolew Stan, wś, pow.
Długosza wieś miała 9 łan. km., 2 karczmy, miuski, gm. i par praw. Ostrożycko-Horodecka,
folwark klasztorny. Łany kmiece dawały dzie- 17 dm., 160 mk., cerkiew,
sięcinę biskup. krakowsk., folwark kościołowi
Królewskie Pole, ob. Korołówka.
w Goźlicach (L. B., III, 381).
Królewskie Stojło, urocz., pow. sokólski,
Krobino, ob. Krubin.
gm. Ostrów, 57 dz.
Kroblice, r. 1376 Crobelicz, wś, pow. sanKrółewszczyzna 1.) wś, pow. lidzki, gmina
domierski. Ob. Krobielice.
Koniawa; miała 14 dusz rewiz. 2.) K., KoroKroczewo, wś, pow. płoński. Wieś książę- lewszszyzna, fol., pow. oszmiański, gm. Krewo,
ea, w dok. z r. 1451 (Kod. maz. 216). Kościół należał do Bieńkuńskich.
par. istnieje tu r. 1576. Należała do klucza
Królików, wś, pow. słupecki. Siedzieli tu
raciąskiego dóbr bisk. płockich, miała w 1570 r. Grodziecy z poblizkiego Grodźca, po nich w w.

4'/, łan.

XVII Ciświeccy ze Zbąszynia, wreszcie Bieliń-

Kroczyce, wś, pow. olkuski. Wspom. w dok. scy. Kościół par. murowany p. w. św. Michała
z r. 1262 (Kod. mał., I, 72). Za Długosza wieś pochodzi prawdopodobnie z końca XII w. Funnależała do wojewodów krakow. jako ich uposa- dacyę przypisuje tradycya Duninowi. Ciświecy
żenie, miała 8 łan., młyn, dwór wojewody, fol- zabrali część ról plebańskich.

wark.

Pleban miał swą karczmę.

Zubożały kościół

Dziesięcinę odnowił z gruntu r. 1770 pleban Karszewski.
dawali kmiecie altaryi św. Katarzyny w kate- Na początku XVI w. K. jest miastem. Mieszdrze krakow. (L. B., I, 224).
czanie dają ze swych ról plebanowi po 3 miary
Krogżgła, wś, pow. wiłkomierski, gm. Ko- owsa, 1 mierze żyta i 1 jęczmienia z łanu i po
warsk (3 w.).
6 gr. Reg. pobor. z r. 1579 nie wymieniają K.
_ Kroki 1.) mstko, pow. kowieński, gm. Kro- w liezbie miast. We wsi są dwaj dziedzice:
ki, 70 w. od Kowna, 1620 mk. (Gmina obejmu- Piątkowski i Grodziecki.
je 84 miejscowości, 541 dm. włośc. (obok 45
Kroliszki, zaśc., pow. wileński, gm. Malaty,
innych), 8422 mk, włościan, uwłaszczonych na należał do dóbr Annowil.
13,637 dz. 2.) K., wś, pow. telszewski, gm.
Królowa Niwa, wś, pow. siedlecki. Ob.
Masiady (8 w.).
Krzesk.
Kroklis, dwór, pow. nowoaleksandrowski,
Kromany, dwór, pow. rzeżycki, Sznegrów
gm. Skopiszki (8 w.).
120 dz,
Krokszle 1.) wś, pow. wiłkomierski, gmina
Kronityszki, Krynieczyszki, zaśc., powiat
Onikszty (15 w.). 2.) K., wś, tamże, przedmie- nowoaleksandrowski, gm. Dukszty (4 w.).
ście Wiłkomierza.
Kromnów, w dok. Chromina, wś, pow. soKrólewice, w dokum. Kroliewicze, wś, pow. chaczewski. W nadaniu dla klasztoru w Mosandomierski. Własność arcyb. gnieźn. w dok. gilnie z XII w. w grupie wsi rozmieszczonych
zr. 1136. Wieś tą otrzymał król Kazimierz około Czerwińska wymieniono: „...romnow* z za-

drogą zamiany w r. 1359 od Jarosława areyb. tartą literą początkową (K. W., n. 3). Przed r.

gnieźn. (K. W., n. 7, 1400).

R. 1370 dnia 13 1155 nadany klasztorowi ezerwińskiemu. W r.
lipca w Wiśliey, zamienia ją na Niedary z dzie- 1579 leży w par. Brochów, ma 117/, łan., 5 zadzieami tej ostatniej wsi. Nadaje jednocześnie grodn., 1 rzem.

król K. prawo niemieckie średzkie (Kod. mał.,
Kromołów, mstko, pow. olkuski. W dok.
t. III, 245, 246). Za Długosza (L. B.. III, 318) z r. 1198 „thaberne in eromolau* należą do
wś ta w par. Wiązownica była własnością kla- klasztoru kanoników regul. na Piasku we Wroesztoru św. Andrzeja w Krakowie. Kmieci nie ławiu (Kod. mał., I, 58). Za Długosza klasztor
było tylko 6 zagrodn., karczma
i młyn. W roku we Mstowie miał tu jeden łan, 1 zagr. i prawo
1578 należą do par. Sulisławice. Klasztor płaci patronatu (w połowie) nad kościołem parafial.
tu od 7 zagr., a Stan. Suliszowski od 3 osadn. Większa część wsi wchodzących w skład parafii
-

3/, łaną.
Królewiec, folw. dóbr Woronia, pow. le- pelski.
Królewska Huta, niem. Koenigshuette, ob.
Mysłowice (t. V1), W r. 1887 miasto miało 615
ha (338 roli, 11 łąk), 930 dm., 32,072 mk.,
w tej liczbie 27,271 katol., 3849 prot. i 951

żydów.

należała do klasztoru mstowskiego (L. B., III,
151 i nast.). W r. 1581 miasto daje szosa A. 8.
Od 2 łan., 2 kom., 4 rzem., 1 koła młyń,, 6 zagrodn., 1 rzeźnika, 1 balwierza. Suma f. 15.

Obeenie K. włączony został do pow. będzińskiego.

Kronkale, wś, powiat nowoaleksandrowski,
Ob. Braemer Karl: „Die Stadt Koenigs- gm. Onikszta (4 w.).

Kro
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żnie szlachty i mieKropie, wś, powiat kowieński, gm. Bobty 52 dm., 282 mk. (przewa
dóbr Korostyszewdo
należy
Wś
szezan).
(14 w.).
skich.
gm.
wski,
Kropiele, wś, pow. nowoaleksandro
Kropiwnica, r. 1436 Kropidlnica, r. 1547
Antolepty (4 w.).
ca, r. 1549 Kropiwnica, wś, pow. maz0Kropilni
Kropieliszki, Krupieliszki, zaśc., pow. no(Kapica, Herbarz, 208—210).
wieeki
Skwo:
w.),
(7
w
Antuzó
woaleksandrowski, gm.
Kropiwnica 1.) wś, pow. białostocki, gmina
rzyńskich 45 dz.
, 40 w. od Białegostoku, 861 dz. 2.) K..
Jaświły
KiejKropiły, okolica, pow. kowieński, gm.
ica, wś, dobra i chutor, pow. wołkowyKrapiwn
.,
15dzies
iowie
Kulwiec
tu:
dany (4 w.). Mają
e (9 w.), 28 w. od WołProkopowiczowie 63 dz., Stacewiczowie 16 dz. ski, gm. Hornostajewicz
Kropinia 1.) dwór, pow. poniewieski, gmina kowyska.

Linków (8 w.).

2.) K., fol., tamże, gm. Mołdo-

ezany (5 w.), Kazdajłowiezów 62 dz.

Wś ma 582 dz.; dobra, własność Ta-

rasowiczów, z chutorem Przybłudzicze 1014 dz.

5 Chutor należy do Szyszków, 17 dz.

Kropiszki 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski
gm. Abele (10 w.). 2.) K., zaśc., pow. wiłko,
mierski, gm. Uciana (9 w.). 3.) K., wś, pow
oszmiański, gm. Dziewieniszki (9 w.); miała 12
dusz rewiz., należała do dóbr Ludwinów, 4.) K,
wś, pow. wileński, gm. i dobra Muśniki (4 w.);
miała 11 dusz rewiz. 5.) K., wś, pow. dźwiński, par. Krasław.
Kropiweńka, rzka, pow. nowogradwołyński,

Kropiwniki, wś, pow. włodzimierski, gmina
Szack, 93 w. od Włodzimierza, 61 dm., 398 mk.,

szkoła.

Kropiwno, Kropiwna, wś, pow. sokólski,
gm. Kamienna, 35 w. od Sokółki, 450dz.

Kropiwszezyzna, w dok. Kropiwskie Sioło,

wś i fol., pow. włodzimierski, gm. Hrybowica,
17 w. od Włodzimierza. Wś ma 38 dm,, 230
mk., fol. 1 dm., 18 mk. W r. 1577 do Litowiża,

yskiego, płaci od 6 dym.
prawy dopływ Tni (Teni). Bierze początek na kn. Michajła Czartor
3 komorn. z bydłem po
gr.,
4
po
ogr.
3
łanow.,
bai
granicy pow. żytomierskiego śród lasów

gnisk, płynie ku zachodowi przez Tesnówkę, 4 gr.
Kroposzyn, kol., pow. nowogradwołyński,
Tupilee i powyżej wsi Kropiwnej ma ujście. DłuEmilczyn, 65 w. od mta pow., 32 dm.,
gm.
ga około 14 w.
Kropiwna 1.) rzka, pow. nowogradwołyński, 185 mk.
Kropy, wś, pow. dryzieński, par. Rosica.
prawy dopływ Korczyka. Bierze początek w poKrościenko 1.) r. 1565 K. Wójtowskie i Podprzez
płynie
owa,
Mołoćk
z
W.
i
bliżu wsi Didowie
wś, pow. krośnieński.
Majdan Kropiweński, Kamioukę i naprzeciw Sto- miejskie al. Niżne i Wyżne, wś królewska płaci
skie,
Podmiej
K.
1515
r.
W
do
długa
lasów,
rożewa ma ujście. Płynie śród
skie od 27 łan., młyna
15w. 2.) K.. rzka, pow. żytomierski, lewy do- od 20 łan., K. Wójtow
i karezmy. W r. 1565 K. Wójtowskie, w ststwie

pływ Uszy, uchodzi powyżej Uszomirza.
kmieci na 26*/, łan. Dawali
Kropiwna 1.) wś przy ujściu rzki Kropiwen- sanockiem, miało 52
gr. 17 den. 6, podymstacyi
48,
gr.
ki do Tni, pow. nowogradwołyński, gm. Roma- czynszu po
1'/,, spiżnego gr. 1
gr.
nego
siekier
2,
gr.
nego
nówka, 15 w. od mta pow., 163 dm., 960 mk.
6, owsa 3 korce,
den.
1
gr.
2.) K., słoboda, pow. owrucki, gm. Worobie No- den. 6, obiednego
ki, sługa
Mysłows
.
kmiecia
miał
Wójt
2.
we, par. praw. Worobie Stare (10 w.). 3.) K., kur
1 łan.
kmieci
trzech
u
kupił
ego,
sanocki
zamku
gmina
ki,
wś przy ujściu Chomoru, pow. zasławs
winien
to
za
ale
w,
czynszó
od
Tarnawka, st. poczt. Zasław (19 w.), 138 dm., Dostał libertacyę
ę i do Węgier, z dwo570 mk,, cerkiew drewn. z r. 1826, szkółka iść ze starostą na wypraw
wś dawała zł. 110
cerk. od r. 1865. Własność ks. Sanguszków. ma końmi, zbrojny. Ogółemskie miało 41 kmiePodmiej
K.
12.
den.
4.) K., Krapiwna, wś nad Irszycą, pow. żyto- gr. 15
39 gospodarzów,
mierski, gm. Uszomierz, 60 w. od Żytomierza, ci na 232/, łan. Z tych było
czynszu gr. 36
Płacili
role.
st. poczt. Ohwasowa (5 w.), 269 dm., 1465 mk., inni trzymali puste
gr. 1 den. 2.
54
zł.
czynił
doekód
Ogółem
łanu.
cerkiew drewn. z r. 1776. Cerkiew fil. we wsi z
w liczpodane
r)
(superio
Wyżne
K.
1589
r.
W
y
wsi:
należał
Lisowszczyznie (7 w.). Do par.
łan,,
231/,
od
tu
j
płacące
j,
Tarłowe
Haćkówka, Jahodeńka, Katerynówka i Rudnia bie wsi pani
.,
zagrodn
9
ubog.,
komorn.
8
bydł.,
z
kom.
12
2304
Zakomorna. W całej parafii było 290 dm.,
Kaob.
lski,
dobromi
pow.
mk. praw., 109 kat., około 2000 kolon. niemców 6 rzem. 2.) K., wś,
raszyn.
i 20 żydów.
Krosna, w dok. Ćrostna, wś, pow. limanow=
Kropiwnia 1.) wś nad rzką Kropiwnią, pow.
ona klasztoru w Starym Sąradomyski. gm.i par. praw. Rozważów (7 w.), ski. R. 1367 przełoż
jakiemuś Abramowi dla
Krosna
las
nadaje
czu,
Radomyśla, 89 dm.,
st. poczt. Kuchary, 55 w. od
na prawie magdeburskiem. Sołtys
486 mk., wiatrak, 391 dz. włośc., do 300 dz. osadzenia wsi
jeden, karczmę, młyn i wolne jatłan
(lasu) skarb. Wś należała do Żmijewskich, od otrzymuje

na pastwisko i wygon.
r.1831 skarbowa. 2.) K., Krapiwnia al. Kra- ki. Na kościół I łan i łan
y dawać będą po 8
osadnie
piwna, wś, tamże, gm. Wodotyje, par. prawosł. Po 7 latach wolności
208).
III,
mał.,
(Kod.
czynszu
skotów
Wilna, st. poczt, Brusiłów, 30 w. od Radomyśla,
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Kro

Kro

Krośniczyn, wś, pow. krasnostawski. W r.
1564 K. „oppidulum* z kościołem par. rz.-kat.,
daje szosu 1 grz. (fi. 3 gr. 6), od 4 kom. po gr.
4, od 5 rzem. po gr. 4, od 2 kół młyń. po gr. 24,
od bań gorzałcz. gr. 24.

zr. 1238 i 1247. W r. 1319 margrabia brandenburski w zamian za odstąpione mu prawe

Krośniewice, mstko, pow. kutnowski.

1576 płaci szosu dwojak. grzyw. 31/,.

porzecze Zgniłej Obry, oddaje ks. szląskim mia-

sta: Żegań, K. i Międzyrzecz. W dok. z r. 1290
występuje „terra erosnensis* a r. 1312 powiat

W r. (districtus) krośnieński (K. W., n. 121, 169,

Od6 212, 259, 645, 952).
Krosnowa, wś, pow. skierniewieki, parafia
Ogółem f. 10 gr. 26. Żydzi nie nie zapłacili Słupia. Własność klasztoru w Lubiniu (filia
% powodu pogorzeli, Przy mieście była wieś, w Jeżowie). Wedle aktu z r. 1334 przy załoszewców, 138 innych rzem,, 9 kom., 3 bań gorz.

w której posiadali w trzech działach Płocey żeniu klasztoru w Jeżowie, nadaną mu została
i Sokołowski, 4 łany, 4 osadn., 1 wiatrak. Cal- dziesięcina w zbożu ze wsi K, która w r. 1334

lier E.:

„Krośniewieka parafia w XVI w.* jako świeżo osadzona na prawie niemieckiem by-

(Warta, r. 1885, n. 583).
ła wolna przez czas pewien jeszcze od opłat
_Krosno, wś, pow. piotrkowski, par. Bęczko- i danin (K. W., n. 477i 1131).
wice, ob. Gorzkowice.
Krosny, wś, pow. białostocki, gm. Krypno,
Krosno, miasto powiatowe w Galicyi. W do- 59 dz.
kum. z r. 1358 czytamy: „villa Rogy in terra
Krosta 1.) dwór, pow. kowieński, gm. KiejRussie prope Crosno sita* (Kod. mał., III, 117). dany (9 w.). 2.) K, fol.i zaśc., tamże, gmina
Q stosunkowej zamożności i kulturze K. świad- Surwiliszki (8 w.).

czą reg. pob. z r. 1589. Daje ono szosu fi. 200
Kroszczany, wś, pow. nowoaleksandrowski,
(Sanok jednocześnie f. 32), ma 94 rzemieślni- gm. Abele (7 w.).
ków i przemysłowców (w ich liczbie arehitektor,
Kroszenka 1.) wś, pow. żytomierski, gmina

pharmacopola, murator). Płaci od 10 łan. miej., Lewków, 14 dm., 57 mk. 2.) K., kol. czeska,
4 wójt. Do miasta należy wieś Szezepańcowa, tamże, 3 w. od Żytomierza, 79 dm., 351 mk.

dająca od 4 łan., młyna, karczmy i 11 komorn.

Krosznia, w dok. Kroszno, wś, pow. żyto-

Opisy i prace do K. się odnoszące są: Braun: mierski, gm. Lewków, par. praw. w Żytomierzu
„Civitates orbis*, podaje widok K, z XVII w. (3 w.), 67 dm., 708 mk., młyn. Nadana przez
Wł. Łuszezkiewicz: „Reszty kamieniey z roku króla Aleksandra, Iwaszkowi Woroniczowi. Po1525* (Spraw. kom, histor. sztuki, IV, 182). przednio był to fol. zamkowy, w którym było 12
Łuszezkiewicz Wł: „Dwa studya nad zabytka- służb ludzi, robiących na zamek.
_ mi architektury w Polsee* (drugie: „Dom wójKroszopurys, zaśc., pow. nowoaleksandrowtowski w Krosnie*), Kraków, 1891 r. Łepkow- ski, gm. Oknista (8 w.).
ski J.: „Okolice K. z notat podróżnych* (Tyg.
Kroszty 1.) 4 majątki, pow. nowoaleksanfilastr., n. 329, r. 1866). Sarna Władysław ks.: drowski, gm. Abele (7), Czadosy (13). Kwietki
„Opis pow. krośnieńskiego pod względem geogr. (7)i Poniemuń (13 w.). Pierwszy z nich dawhistor.*, Przemyśl, 1898 r. Pomieszczono tu niej Platerów, r. 1788 Jana Toplickiego, obecdzieje K. starannie opracowane.
nie Tupalskich, 363 dz. Drugi, obeenie Żwir-

Krosno 1.) wś, pow. szremski.

R. 1238 blisów, 129 dz. i Kupściów 409 dz.

Położony

Ludeslaus dux Polonie nadaje Templaryuszom w gm. Kwietki, od r. 1867
Gruentalów 1029
wś książęcą „Crozno*. Nadanie to się nieutrzy- dz.,. w gm. Poniemuń należy do Szylańskich,
mało. W r. 1241 Przemyśl i Bolesław książę- 161 dz. 2.) K., dwie wsi, tamże, w gm. Dusia-

ta, potwierdzają Przedpełkowi dawniejsze nada- ty (4) i Poniemuń (4 w.).

3.) K, wśi dobra,

nie tej wsi. W r. 1302 Mikołaj, wwda kaliski pow. poniewieski, gm. Gulbiny (5 w.). 4.) K.,
oddaje Mosinę, Pożegowo i K. dla lokacyi na fol. i os., pow. wiłkomierski, gm. Ołoty (5 w.),
prawie niemieckiem (K. W., n. 146, 231, 848). własność Brazunarów, 150 dz., Gikisów 42 dz.,

Jako wieś królewska nadana r. 1429 wraz z Ża- Grażewskich 28 dz., Urbanowiezów 70 dz.
bnem dożywotnio, Piotrówi Bnińskiemu, kaszt.

gnieźp. w zastaw za 40 grzyw. (Kod, dypl. pol.,
304). Ob. Mosina (t. VI). 2.) K., r. 1577:
Krosna, wś, pow. wągrowiecki. Wymienione
w akcie uposażenia klasztoru w Łeknie r. 1153
(K. W., n. 18, 590). W r. 1577 podana w liczbie włości opactwa wągrowieckiego, płaci od
6 slad.

Krosno, miasto powiatowe na Szląsku pruskim. Weześnie rozwinęła się tu osada miejska.
Dok. z r. 1228 wspomina o cle „prout Crosenses
solyunt*. W dok. zr. 1234 występuje Konrad

Kroszyn, mstko nad rz. Szczarą, pow. no-

wogródzki, przy dr. żej. mosk.-brzeskiej, pomię-

dzy st. Pohorelce (9 w.) i Baranowicze (12 w.),
około 50 w. od Nowogródka, gm. Stołowicze.
Ma około 100 osad, kościół par. p. w. Bożego
Ciała, fundowany w r. 1442, przez Jerzego Hojcewicza, odbudowany po pożarze w r. 1818

przez ks. Magnuszewskiego. Parafia katolicka
niegdyś w dekanacie stołowiekim, obecnie w no-

wogródzkim, ma przeszło 3000 wiernych. Dobra
K. dawniej ks. Radziwiłłów, dziś SwiatopełkZawadzkich, mają 1100 dz. W okolicy są dwie
kasztelan „de Oroseene*. Miary tutejsze w dok. wsi należące dawniej do dóbr: Scheda-Kro
szyn

Kro

Kro
i Jurysdyka-Kroszyn.
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Kabał żydowski kroszyń- przed r. 1565 Lityńskim (ob. Zitynia)., W 1565

ski opłacał w r. 1717 pogłównego 130 złp. r. miała 173/, łan. Płacono z nich zł. 105 gr.
(ob. Vol. Leg., VI, fol. 356). Ob. Z. Gloger: 27. Gromada dawała eo rok siedm kun (po 30
„Trzy dni nad Szezarą i Serweezem* (Charitas, gr.) Karezmarz Borys zł. 4. Pop zł. 1. Bartni-

książka zbiorowa, Petersburg, 1894 r., str. 124 cy dawali na zamek lubaczowski miodu kuników
53 wartości zł. 63 gr. 18. Ogółem zł. 181 gr.V
i nast.).
Kroszyno, w dok. Crostno, r. 1580 Chrosntno, den. 6.
wś, pow. obornicki. W dok. z r. 1250 śród wsi
Krowielis, zaśc. pow. nowoaleksandrowski,

należących do kościoła św. Piotra w Kruszwiey gm. Antuzów (12 w.).
(Ulanow. Dok. kuj., 187, 13). W r. 1580 ChroKrowińce, pow. nowoaleksandrowski. Ob.
snino i Chrosninko należa do Piotra Czarnkow- Juzmaryanów.
skiego (wraz z Połajewem). Płaci on tu od 10
Krowiszki 1.) dwór, pow. nowoaleksandrowłan., 11 zagr., karczmy, szewca.
ski, gm. Antuzów (8 w.), Bizaków 124 dzies.
Krotiki, wś, pow. horecki, gm. Chołbinie, 2.) K., dobra, tamże, gw. Antolepty, Lenkszewi18 dm., 40 mk.
czów 373 dz. 3.) K, wś, pow. dryzieński, par.
Krotki 1.) dobra, pow. czerykowski, od 1871 Rosica.
r. Basowych, 438 dz. (263 lasu). Dawniej HaKrowniki, wś, pow. przemyski. W r. 1565
wryłowiezów, później Piotrowskich. 2.) K, wś w ststwie przemyskiem ma 12 kmieci, 5 zadobra, tamże, odr. 1879 Pieczkowskich, 168 grodn. Pobór myta na przejezdzie przez Wiar
dz. (130 lasu).
na trakcie lwowskim daje zł. 150. Blech do któKrotoszyn, dobra, pow. poniewieski, gmina rego ludzie z wsi górskich na prawie wołoskiem
Naciuny (3 w.), 80 w. od Poniewieża, bar. By- dają miary popiołu, daje około zł 100. Przy
stramów, 500 dz.
Krotoszyn 1.) miasto.

blechu stale pracuje prócz blecharza z towarzyW r. 1578 daje szo- szami, ezterech zagrodników. Karczma zł. 7
su 32 zł. Od 24'/, ślad. miej, 9 komorn., gr. 18. Ogółem zł. 265, gr. 12.
4 rzeźn., 3 prasołów, 60 rzem. różnych, 6 hultaKrowodrza, ob. Kawodrza.
jów, 6 szynkarek. K. Stary, wś, własność podKrowodrza, w dok. Crowodra, wś, pow. kra-

komorz. poznań., od 2 łan., 6 zagr. Do K,i po- kowski. W dok. z r. 1287 „Orowodra villa Cruwiatu odnoszą się: „Programy szkoły realnej ciferornm .. Cracoviensium* (Kod. kat. krak.
w K.*, 1849—54. Programy gimnazynm kró!. t I, 118). Własność klasztoru św. Ducha w Kraw K., 1855 i nast. Przyj. ludu, 1837/88, str. kowie, według dok. z r. 1386 (Kod, kat. krak.,
340. Kościół potrynitarski i szkoła realna w K. t. II, 111). W r. 1581 płaci tu prepozyt od św.
Przyj. ludu (1848, str. 266). Łukaszewicz Jó- Ducha, od 30 łan. km., 7 zagr., czynsz, 7 zagr.

zef: Krótki histor. statyst. opis miast i wsi bez roli, 17 kom. bez bydła.
w dzisiejszym powiecie krotoszyńskim, od najKrowowaje, pow. oszmiański. Ob. Grykow-.
dawniejszych czasów aż po rok 1794. Poznań, szczyzna.
1869—75 (2 tomy z portr. i biogr. autora. Rec.
Kroże 1.) dwóri trzy majątki, pow. rossieńw Bibl. warsz., 1870, I, 294). Karte des Krei- ski, gm. Kroże, 42 w. od Rossień. Gmina obejses K., 1834, Lith. v, Delius.
Statist. Darstel- muje 105 miejscowości, 1735 dm. włośc. (obok
lung des Kreises K. entworfen vom Landrath- 140 innych), 6095 mk. włościan, uwłaszczonych
samte, mit Nachtraegen fuer die Zeit von 1864 na 4197 dz. Własność Szuksztów, z fol. Janodo 1867 (po polsku i po niem.). Krotoschin, pole 430 dz. 2.) K., wś, pow. szawelski, gm.
1869. Krotoschiner Kreis-Wochenblatt, III Jahr. Popielany (8 w.).
1846. Eggeling: Mittheilungen zur Geschichte
Krożyszki, wś, pow. telszewski, gm. Żydyder Stadt K., Krotoschin, 1886. 2.) K., wś, ki (4 w.).

pow. szubiński. Według dok. z r. 1282 jedna
z kilku nowych wsi załeżonych przez klasztor
łekneński (K. W., n. 505).
Kroupiany, wś, pow. wiłkomierski, gmina
Towiany (5 w.).
Krowarnia, chutor, pow. lityński, gm. Kożuchów, par. i dobra Nowokenstantynów.
Krowatka, wś skarbowa, pow. łucki, gmina
Szezuryn, 30 w. od Łucka, 40 dm., 211 mk.
Krowatno-Konik, chutor, pow. słonimski,
gm. Zdzięcioł, 95 dz.
Krowejkiszki, zaśc., pow. wileński, należał
do dóbr Kiernów.
Krowica, wś pow. cieszanowski. WŚ ta należąca do ststwa lubaczowskiego, dana była.

Krszuchów, ob. Rzuchów.
Krubin, dawniej Krobino, wś, pow. gostyński. WŚ książęca w dok. z r. 1441 (Kod. maz,
205). W r. 1579 ma 17 łan. km, 3 zaz:. z rolą,
2 łany wójt., 1 rzem. Wydawca Kod. Wielk.
mylnie odnosi do tej wsi nazwę „Chrumino*

w dok. z r. 1297.

Ob. Chrumin.

Kruchinicze, w dok. Kruhinicze, wś, pow,
włodzimierski, gm. Chorów, 27 w. od Włodzimierza, 137 dm., 851 mk., cerkiew, szkoła. WŚ

należała do Jaczyńskich, z któremi zamienił się
na przysiółek Hubiński, kn. Fedor Sanguszko.

W r. 1577 do Łokacz, ks. Romana, płaci od 10
dym. łanow., 9 ogr., a w r. 1588 od 7 łan., 2
dym., 3 ogr., 6 ogr., 1 koła dor.

Kru

Kru

Kruchowo, wś, pow. mogilnieki. Kościół
par. p. w. W.W. Św. istniał tu już w pierwszej
połowie XV w. Obecny wzniósł r. 1727 dziedzie wsi Adam Rosen. W obecnym wieku weielono kościół do par. w Dusznie „Opisanie co

tarzyny Lutz i 0. Sankowskiej, 710 dz. (380 dz.
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znaczy lewek z psią głową wykopany we wsi

„K. pod Trzemesznem'*, przez H. (Bibl. Warszaw.,
1853, t. I, 577).
Kruchy, kol., pow. rówieński, gm. Tuczyn,
42 w. od Równego, 23 dm., 228 mk.
Krucie, Krucy, wś, pow. wilejski, gm. i dobra skarbowe Miadzioł (5 w.); miała 86 dusz
rewiz.
Kruciłowicze, fol., pow. nowogródzki, gm.

lasu).

Kruhel, wś i kol., pow. kowelski, gm. Kosza-

ry Stare, 10 w. od Kowla. WŚ ma 74 dm.,
477 mk., cerkiew, szkoła; kol. 15 dm., 63 mk.

Kruhlany 1.) wś, pow. sokólski, gm. Kruh-

lany, 138 dz. włośc.

Gmina obejmuje 82 miej-

scowości, 626 dm. włośe. (obok 210 innych),
6456 mk. włościan, uwłaszezonych na 12,778
dz. Nadto w gm. jest 156 dz. cerk. i kościeln.,
8965 dz. większej posiadłości. Zarząd gminny
w mstku Kuźnica. 2.) K., wś nad rzką Budziłową, pow. sieński, gm. Moszkany, 14 dm.,
113 mk.

Kruhlica, mylnie Kruhlice (t. IV, 423), pow.
Przy wsi jest uroczysko Astrauki,
moihumeński.
pow.
Ośliwką,
Krucza, mstko nad rzką

Koszelewo, własność Chaleckich.

hylewski, gm. Pawłowieze, 62 w. od Mohylowa,
10 w. od st. dr. żel. Sławian, 62 dm., 222 mk.
(18 prawosł., 10 katol., 8 rozkoln., 186 żydów),
cerkiew drewn., dom modl. żydow. Dobra od r.
1876 Gordziałkowskich (z Druekiem) 828 dz.,
młyn.

w którem według podania zakopane są wielkie

skarby przeż Francuzów r. 1812.

Kruhlik 1.) wś i fol., pow. grodzieński, gm.

[ndura, 25 w. od Grodna. Wś ma 99 dz.; fol.
należy do dóbr Adelkowszezyzna. 2.) K., fol.
i chutor, pow. wołkowyski, gm. Podorosk, 22 w.

Kruczeniec, Kruczyniec, wś, pow. żytomier- od Wołkowyska. Fol. należy do dóbr Koniuchy;

ski, gm. Dawidówka, parafia prawosł. Nowopol chutor, Czaplewskich ma 7 dz. 3.) K., Bajborodki, tamże, ob. Bajborodki- Kruhlik.
(3 w.).
Kruhlik 1.) pow. lipowiecki, ob. AleksanKruczki, zaśc., pow. dzisieński,, gm. Cze-

res (9 w.).
Kruczkówka, pow. klimowieki.

drówka 5). 2.) K., słoboda, pow. rówieński, gm.

3.) K., wś, pow. starokonstantynowski, gm. i par. praw. Skoworodki

Ob. Fiedo- Tuczyn, 3 dm., 24 mk.

gówka.

Krugiel, na karcie Chrzanowskiego Kregiel, (2 w ),, 20 w. od mta pow., 109 dm., 531 mk.
wś nad rzką Lśną (Leśną), pow. brzeski gubernii Wś niegdyś ze wszystkich stron otoczona była
grodz., gm. Ratajczyce, 32 w. od Brześcia, 12 lasem, ślady którego zostały w stronie płd.-wsch.

dm., 120 mk., cerkiew, 179 dz. włośc. i 56 eerk. Wchodziła w skład ordynacyi ostrogskiej, 1753

Pod wsią ezworokątny kurhan, w którym znale- r. dostała się ks. Augustowi Aleks. Czartory_ziono kości ludzkie. Par. praw., dek. (błago- skiemu, miała 30 dm. Następnie ks. Lubomir-

ezynia) Kamieniee-Litewski, 1096 dusz, cerkiew, skich, od których około r. 1778 nabył Giżycki.
W ręku ieh do dziś pozostaje. 4.) KK, chutor,
kaplica.

Krugieliszki, wś, pow. telszewski, gmina pow. zasławski, gm. Chorowiee, 6 dm., 52 mk,
Kruhła (ob. t. IV, 724 Kruhło), wś i dobra,
Wornie (24 w.).

Krugiszki, wś, pow. nowoaleksandrowski, pow. sokólski, ym. Makowlany.

Wś ma 11 dz.;

dobra w części Romanowiczów 23, w części
gm. Abele (14 w.).
31 i w ezęści Adamowiezów 36 dz.
Krugłany, Krukhlany, w dok. Kruhla, dobra, Chaleckich
pow. nowogradwołyński, ob.
Łoza,
Kruhła
pow. grodzieński, gm. Łasza, 16 w. od Grodna,
O'Brien-de-Lassych, 836 dz. Należała do wój- Anielin,
Kruhłe 1.) (ob. t. IV, 123, Kruhle), wś, K.
towstwa ilkowskiego we włości kwasowskiej,
K. Werkii K. Pawlinowo, dwa fol., pow.
Stare,
pomiar.
reg.
grodzieńskiej. Podług

ekonomii
gub. grodz., gm. Dubiażyn, 15 w. od
z r. 1558 miała 27 włók gruntu średniego, w tem bielski
Wś K. ma 131 dz.; fol. K. Stare 145
Bielska.
2 wójtowskie. Poddani mieli 91 wołów i 64
K. Pawli-

i K. Werki, Zawadzkich 291 dz.; fol.
koni.
nowo, Szulców, 336 dz, Nadto Komarnicey maKrugliki, chutor w dobrach Czyżewicze, pow. ją tu 67 dz. Na południe od wsi, Z. Glogier
brzeski gub. grodz.
odkrył w r. 1882 stacyę krzemienną. 2.)K,
, Krugliszcze, przys., pow. święciański, gm. wś, pow. prużański, gm. Bereza, 38 w. od PruŚwir (11 w.); miał 9 dusz rewiz.

Krugliszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Krasnogórka (12 w.).
Krugła 1.) wś, pow. szawelski, gm. Krupie (14 w.). 2.) K., wś, pow. oszmiański, gmina

żany, 90 dz. 3.) K., os., tamże, gm. Białowieża, 90 dz. 4.) K., wś, tamże, gm. Noski, 6 w.

od Prużany, 339 dz.

5) K., Kruhło (ab. t. LV,

724), wś, pow. sokólski, gm. Romanowka, 610

6.) K., fol, pow. klimowieki, Swadkow7.) K., mstko na lew. brz. rzki
Sitno, pow. mohylewski, gmina
jez.
nad
i
Druci
Kruhanowicze, dobra, pow. orszański, Kadz,

i dobra Wiszniew (2 w.); miała 12 dusz rewiz. skich 143 dz.
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Kruhłe, 50 w. od Mohylowa, przy b. trak. poczt. 6.) K., wś nad rzką Wabiez, pow. mohylewski,
wileńskim, 20 w. od st. dr. żel. Tołoczyn. 119 gm. Białynicze, 24 dm., 146 mk., cerkiew.
dm
, cerkiew, dom modl. żydow., 856 mk. (557
Kruki 1.) wś, pow. krzemieniecki, gm. Rapraw., 7 kat., 292 żyd.), zarząd gminny, szkoła, dziwiłłów, 22 w. od Krzemieńca, 36 dm., 171
8 młyny, 2 jarmarki. Prawo miejskie otrzyma- mk. Własność hr. Tarnowskich. 2.) K., wś
ło r. 1785, na prośbę właścicielki ks. Daszko- nad Norynią, pow. owrucki, gm. Noryńsk, par.
wej. Dobra należą od r. 1870 do ks. Krapotki- praw. Kobylin (2 w.), 15dm., 57 mk. Należał
nych, mają 1063 dz.; 3 młyny, folusz. Gmina do ststwa owruekiego. W r. 1622 mieszkało obejmuje 80 miejseowości, 1065 dm., 4429 mk. w niej 3 bojarów, zwanych Krukowie, którzy.
włościan (1720 dusz rewiz.), uwłaszezonych na obowiązani byli listy rozwozić.

8897 dz.

W gm. jest 10,990 dz. lasów więk-

szej posiadłości i 118 włośc.

Krukienice, mstko, pow. mościski. Wspom.
w dok. zr. 1458. W r. 1508 „oppidulum* ma

Kruholec, w dokum. Aruhulec, wś, pow. 3 karczmy dające czopowego po gr. 18. Rafael
krzemieniecki, gm.i par. praw. Szumsk (3 w.), Fredro z dóbr swoich: K. i inne daje 5 grzyw.
29 w. od Krzemieńca, 38 dm., 203 mk. W roku i17 gr. R. 1515 jest w dwu działach łan, os.
1583 Stefanowa Szumska wnosi od 3 dym,, 6!/,, łan. pustych 12, dwa młyny.
5 ogr.
Krukowo, wś, pow. orszański, gm. Wysokie,

Kruhowicze Wielkie, wś i dobra, powiat 12 dm., 58 mk.
słueki, gm. Kruhowicze, 70 w od Słucka, 28
Krukowszczyzna 1.) wś, pow. sokólski,
dm., 331 mk, cerkiew, zarząd gm. szkoła. Gmi- gm. Ostra Góra, 33 w. od Sokółki, 897 dz. 2.)
na obejmuje 28 miejscowości, 423 dm., 4959 K, wś, pow. czauski, gm. Horodeck, 36 dm.,
mk, włościan (1721 dusz rewiz.), uwłaszezonych 286 mk. 3.) K., wś nad rucz. Sywerka (dopł.
na 9667 dz. Nadto w gm. jest 27,671 dz. więk- Wety), pow. kijowski, gm. Chotów, st. poczt.
szej posiadłości i 173 cerk. Dobra niegdyś Ja- Demijówka (13 w.), 15 w. od Kijowa, 149 dm..
na Rudominy, kaszt. nowogr , obecnie Obuchewi- 862 mk., eerkiew drewn. z r. 1792, szkółka, 3
czów, 1718 dz. Ob. Wielkie Kruhowicze (t. XIII). wiatraki, 939 dz.
Kruhowiec 1.) wś, pow. homelski, gm. PoKrumieniszki, zaść., pow. nowoaleksandrowpówka (3 w.), 166 dm., 907 mk., cerkiew. 2.) K., ski, gm. Oknista (8 w.).
wś, pow. rohaczewski.
Kruminie, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
Kruchówka, wś i fol, pow. homelski, gm, gm. Antolepty (6 w.).
Wylewa (8 w.), 86 dm., 217 mk. Fol., JewieeKrumienińce, wś, pow. trocki, gm. Olkienikich 1265 dz. (528 lasu), wiatrak.
ki, 75 dusz rewiz, O 1 w. od wsi, na brzegu
Kruhy, wś, pow. horecki, gm. Niczyporowi- rz, Wersoki znajduje się góra sypana (Pilikaleze (9 w.).
nis), mająca 11 saż. średnicy. Znajdowano tu
Kruhy, wś przy ujściu Stubła do Horynia, rozmaite przedmioty bronzowe, miedziane i żepow. rówieński, gm. Derażne, par. praw. Diuk- Jazne.

sin (2 w.), 13 dm., 91 mk.

W r. 1588 do Kle-

Krumiszki, wś, pow. wiłkomierski, gmina

wania, kn. Juria Czartoryskiego, który wnosi od Żmujdki (11 w.).

4 dym., 1 ogr.
Krumpany, wś, pow. dźwiński, parafia Kra- Kruk, wś nad Norynią, pow. żytomierski, sław,
gm. Horoszki, 56 w. od Żytomierza, 54 dm.,
Krumpie, wś, pow. poniewieski, gm. Roza296 mk.

lin (5 w.).

Kruki, wś, pow. ostrołęcki,

R. 1428 w Ma-

Krumple, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,

kowie, Jan ks. mazow., nadaje Mateuszowi zw. gm. Widze (7 w.).
Dziki i Przesławowi

bratu jego,

dziedzieom

Krunta Góra, wś, pow. rossieński, gmina

z Glinek 10 łan. nad rz, Omulew (Kapica, Her- Kielmy (13 w.).

barz, 220).
Kruny, Krunie, wś, pow. wileński, gm. MuKruki 1.) okolica, pow. prużański, gm. Sie- śniki (3 w.); miała 12 dusz rewiz., należała do
lee, 133 dz. 2.) K., wś pow. nowoaleksandrow- dóbr Montygaliszki.
ski, gm. Brasław (12 w.). Należała do dóbr
Krupa 1.) wś i chutor, pow. wołkowyski,
Dryświaty, dziś do fol. Orzechowo. 3.) K , zaśc,, gm. Zelzin, 35 w. od Wołkowyska. Wś ma 1158
" tamże, gm. Rakiszki (7 w.). 4.) K. i K. Brzezin, dz.; chutor należy do dóbr Mohylowee. 2.) K.,
dwie wsi, pow. rossieński, gm. Rossienie. 5.) K., wś i fol., pow. lidzki, gm. Lida (8 w.); wś miała
(ob. t. IV, 725), mstko, pow. szawęlski, gmina 82 dusz rewiz.; folw. r. 1865 należał do SzukieKruki, 54 w. od Szawel, 2700 mk. Gmina obej- wiczów. 3.) K., pow. lidzki, ob, Stawrowce,
muje 34 miejscowości, 304 dm, włośc. (obok 14
Krupa 1.) wś nad Styrem, pow. łucki, gm.
innych), 3408 mk. włościan, uwłaszczonych na Poddubce, 10 w. od Łucka, 46 dm., 521 mk.,
4166 dz. Biskup Stefan ks. Giedrojć kaplicę cerkiew. W r. 1545 kn. Wasila Ostrogskiego.
w K., zamienił na kościół paraf., a biskup Józef W r. 1570 ks. Konst. Ostrogskiego, który w r.
ks. Giedrojć, r. 1808 nadał jej dwie włóki ziemi. 1577 wnesi od 28 włók po 20 gr., od 21 podsus.
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z bydłem po 4 gr., 138 ogr., ar. 1583 od 26 ła- Rudnia (5 w.), 50 w. od Dubna, przy drodze
nów, 4 ogr., 2 kół waln., 1 stęp., popa. 2.) K., z Radziwiłowa do Dubna, 79 dm., 587 mk.,
Krupy, wś nad Horyniem, pow. rówieński, po- eerkiew murow. przerobiona r. 1866 z kościoła
między Tuczynem a Hoszczą. W r. 1545 wła- katol. wzniesionego w r. 1822 przez gen. Igelsność Julianny Hoskiej, r. 1570 Jarofieja Ho- stroma. Poprzednio była tu eerkiew drewniana.
skiego, który r. 1577 wnosi od 22 dym. po 10 wzniesiona r. 1662. Do par. praw, należy wieś
egr., 31 ogr. po 2gr. W r. 1583 Jarofiejowa Baranie. W mstku szkoła ludowa od r. 1879,
Hoska płaci z mstka K. od 8 dym. rynk., 40 zarząd gminny i posterunek straży pogran. Na
dom. uliczn., 51 komorn., 20 nędznych chałup, wschód od mstka, śród pól kurhan. W r. 1545
3 rzem., 1 rzeźnika, 2 popów, 4 kół waln., I ko

ła stęp., 3 bojar., 30 półłank,

własność Michajłowej Świniuskiej, r. 1562 Mar-

W r. 1589 wno- ka Żorawniekiego, władyki łuckiego. W r. 1583

si ona 5 fl., 18 gr. szosu, z 30 ról po 15 gr. Michajłowa Żorawnieka, podkom. łucka, wnosi
15f, z ogrodów, rzemieśln., kół młynowych, z mstka K. od 16 dym. rynk. po 6 gr., 20 dym.
z koła stępnego, z bojar. 26 fl. 26 gr., ezopo- uliczn., 7 nędznych chałup, 20 ogr., 1 szewca,
wego per arendam 40 fi, w ogóle 87 fi. 14 gr. 1 piekarza, 2 kom.; ze wsi zaś K. Stary od 18
_
Krupczyce 1.) os. cerkiewna i fol., pow. ko- dym , 4 ogr., 4 kół dor., 1 bojarzyna. W 1589
bryński, gm. Oziaty, 14 w. od Kobrynia. Osada r. wniesiono 6 fl. 10 gr. szosu, z ogr., Komorn.,
cerk. zwana też Janopol, ma 108 dz. ziemi cerk.; szewca i piekarki 4 fl. 2 gr., ezopowego per

fol. należy do dóbr Janopol.

2.) K.. część wsi arendam 30 fl. Następnie kolejno własność: Cet-

Nowosiołki, tamże, gm, Wierzcholesie.

nerów (około. 1724 r.), Potoekich (1760 r.),

Krupe, wś, pow. krasnostawski

W r. 1564 Mniszków (1780 r.), Igelstromów (1800 r.), Lupłaci od 27 łan., 8 zagr. z rolą, 3 kom., 1 rzem., bomirskich (1824 r.), Załuskich (1830 r.), znów
pop
i cerkiew. Opisy i rysunki zamku podają: Lubomirskich (1840 r.); w r. 1844 za długi za„Przyj. ludu* (Leszno, 1839, Vl), F. M. Sob. jęte przez skarb. Mikołaj Cetner osadził tu mi„Tyg. Illustr.* (1863, VIII, 1867, XVIi 1870, syonarzów r. 1724.

(mina obejmuje 28 miej-

seowości, mających 1288 dm. włośe. (obok 91
t. V). Pobóg: „Kłosy* (1882, t. 34).
Krupejki, wś nad rzką Hutą, pow. rzeczyeki, innych), 9463 mk. włościan, uwłaszezonych na
gm. Łojów, 120 dm., 750 mk., kaplica, 3 wia- 13,657 dz. 2.) K., wś nad Horyniem, powiat
traki.

ostrogski, gmina, st. poczt. i dr. żel. Krzywin

gm. Malesze, 19 w. od Bielska, Aleks. Wielowiejskiego, 120 dz. 2.) K., wś i dobra, tamże,
gm. Siemiatycze, 50 w. od Bielska. Oprócz Zaleskich ma Jan Wielowiejski 120 dz. Na grun-

cerkiew drewn. z r. 1860, uposażona 61 dz.
z nadania ks. Antoniego Jabłonowskiego 1791 r.,
szkółka cerk, od r. 18838, młyn. Do par. praw.
należą wsi: Wólka, Basanie i Repiszeze.

Krupice 1.) fol., pow. bielski gub. grodzień., (8 w.), 22 w. od Ostroga, 224 dm., 1210 mk.,

tach dóbr 20 kurhanów, oraz pięć na gruntach

Krupienino, wś, pow. sieński, gm. Ostrowno,

włościańskich. Znalezione przedmioty (metalo- 12 dm, 81 mk.
Krupinie 1.) dwór, pow. rossieński, gm. Erżwe i szklanne), posiada muzeum wileńskie, w tak
wiłek (8 w.). 2.) K., dwór, pow. szawelski, gm.
zw, kolekcyi Sznajdera.
Krupiczewszczyzna, zaśc., pow. lidzki, gm. Kurszany (9 w.).

Krupka, fol. dóbr Szyjka, pow. sieński.
i dobra skarb. Ostrzyno, 13 dusz rewiz.
Krupkalnie, dwór, pow. rossieński, gmina
Krupie i.) mstko, pow. szawelski, gm. Kru. pie, 46 w. od Szawel, 540 mk. Gmina obejmu- Skawdwile (9 w.).
Krupkiszki, zaśc., pow, wiłkomierski, gmina
je 58 miejscowości, 581 dm. włośe. (obok 11 innych), 3918 mk. włościan, uwłaszezonych na Dobejki (13 w.).
Kruplany, wśi dobra, pow. słonimski, gm.
8326 dz. Kościół wystawili w r. 1803 Józef
i Anna z Umiastowskich Szuksztowie, fundowali Luszniewo, 39 w. od Słonima. Wś ma 7 dm,,
przy nim altaryę i zapisali księdzu włókę ziemi 91 mk., 99 dz.; dobra, Stabrowskich, z chat.
i 3645 rub.

Ułoki(17 w.).

2.) K., wś, pow. telszewski, gm.

3.) |K., wś, pow. lidzki, gmina

i dobra skarb. Wasiliszki (17 w.).

Maryampol i urocz. Żołobejki 317 dz.

Kruplin, wś, pow. noworadomski. W dokum.
zr. 1287 wspomniany. W r. 1318 Wład. Ło-

Krupiec 1.) wś, pow. homelski, gm. Telesze kietek nadaje dwu sołtysom lokacyę tej wsi
(10 w.), 259 dm., 879 mk. 2) K. Vowyi Stary, książęcej na nowem miejscu, bliżej Brzeźnicy *
dwie wsi, tamże, gm. Korma (6 w.). Pierwsza (Kod. dypl pol., I, 122 i III, 178).
Krupnia 1.) wś i dwór, pow. klimowicki,
ma 197 dm., 644 mk., druga 233 dm, 428 mk.
Podług innych danych K. Nowy ma 322 dm., gm. Kościukowicze, 48 dm., 252 mk. Dobra,
1951 mk., 2 cerkwie jednowierców, 2 domy dziedzictwo Lityńskich, 737 dz. 2.) K., folw.,
modl starow,, szkołę, 5 wiatraków, zaś K. Sta- tamże, należy do dóbr Zabiełyszyn.
Krupnica, okolica, pow. lepelski. Maja tu:
ry 208 dm., 1171 mk., cerkiew, 2 wiatraki.
Krupiec 1.) mstko nad rzką Krynieą Białą, Hołubiccy 41 dz., Kowalewscy 38, Morawscy

pow. dubieński, gm, Krupiee, st. poczt. i dr. żel.

|40, Stołyhwowie 84 dz.
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Krupniki 1.) urocz., pow. białostocki, gmina współdziedzice Milewa, sprzedają 10 łan. obszaChoroszcza, Popławskich 15 dz. 2.) K., wś, ru zw. Lubniea nad rzką Leśnicą, współdziedzicom Kruszewa za 20 kóp. Jan ks. mazow. potamże, gm. Białostoczek,
Krupocin, r. 1273 Krambcovske, wś, pow. twierdza tę sprzedaż i dodaje Andrzejowi z K.
świecki, Mściwuj, ks. pomorski, nadaje r. 1273 i trzem synom jego jeszcze 20 łan. przyległych
komesowi Mikołajowi Jankowiczowi „hereditatem do 10 zakupionych w ziemi zambrowskiej (Kapi-

que vulgariter Krambeovske appellatur*. Wy- ca, Herbarz, 221).
Kruszewo, wś, pow. białostocki, 22 w. od
dawca Kod. Wielk. (n. 455) odnosi to do KrupoBiałegostoku, 609 dz.
cina.
Krusznikowo, wś włośc., pow. dzisieński,
Krupoderyńce, wś nad Rosią, pow. berdyczowski, gm. Pohrebyszeze, st. poczt. Bród Bo- gm. Jazno.

sy (1 w.), 75 w. od Berdyczowa, 147 dm., 981
mk., cerkiew, szkółka cerk., młyn.

Krupowie, Krupówka (?), wś, pow. rówieński, gm. i par. praw. Dąbrowica (6 w.), 130 w.

od Równego, 62 dm , 358 mk.
Krupowo, dobra, pow. słonimski, gm. Dereczyn, Rachmanowych, 575 dz.

Krupowszczyzna, 0s., pow. wołkowyski,
gm. Roś, 57 dz.
Krupsko, wś, pow. żydaczowski.

Mikołaj

Czyrniejewski przedstawił r. 1469 nadanie kró-

Kruszwica, miasto nad Gopłem. O ile w epoce przedhistorycznej tradycya ukazuje nam w K.
ważne ognisko kulturalne i polityczne, centr obszarów nadgoplańskich, to z chwilą rozjaśnienia
się mgły przeddziejowej, w końeu X w. znaczenie tego centru, zmniejsza się coraz więcej, tak
że wytworzone tu instytucye kościelne szybko
zanikają i szybko również upada znaczenie handlowe i kulturalne tej osady. W akcie Leszka
ks. mazow. z r. 1185 wspomniany jest klasztor
kruszwieki p. w. św. Piotra Apostoła. Możnaby
się domyślać, iż założony został w starym gro-

la Władysława Jagiełły na własność wieczystą
z obowiązkiem służby wojennej „hasta et duo dzie kruszwiekim. Miał on pewne prawa do kaplicy w Gniewkowie, którą Leszko nadaje w r.
sagittariis*.

Krusin al. Kruszyny, wś, pow. będziński,
par. Koziegłowy. Konrad II, ks. szląski nadaje
r. 1372 swemu słudze Jeszkonowi wś K. w pow.
bytomskim (Kod. kat. krak., II, 47). W spisie
z r. 1443 podana jako: Kruszyn, w księstwie

1185 kościołowi we Włocławku. Może przy tym
klasztorze utworzono katedrę biskupią, której

początek nie został dotąd wyjaśniony. Dalsze
losy klasztoru nieznane, Z przeniesieniem bi-

skupstwa do Włocławka (około r. 1138), upada-

ły powoli instytucye kościelne i ubożała KruszKrusza, w dokum. Crzusa, wś, pow. inowro- wiea. Katedra przekształconą została w kolleeławski. Dok. z r. 1356 Mateusz bisk. wło- giatę. Gród służy niekiedy za miejsce pobytu
eławski sprzedaje dziesięcinę stołową z wsi bi- książętom kujawskim w XIII w. Wedle dokum.
skupiej K., na rzecz altaryi nowo zakładanej z r. 1191 daje osada dziewiąty denar (z dochoprzy katedrze włocławskiej, staraniem jej scho- dów targowych), klasztorowi w Strzelnie. W r.
lastyka Bogufała (Ulanow. Dok. Kuj., 250, 76). 1268 bawi w K. Ziemomysł ks. kujawski i wyW r. 1583 istnieją trzy części: K. spiritualis, daje tu akt nadajacy różne swobody dla biskupPodlodowa i Zambkowa. Siedzą tu Krusey i Za- stwa włocławskiego i złączonego z nim kruszkrzewsey, K. duchowna ma 5 łan. Należały do wiekiego. Potwierdza je i ponawia w K. r. 1269
ks. Bolesław. W r. 1271 zamek w K. spalony
par. w Ludzieku.
siewierskim.

Krusze Łubnica, dawniej Zubdnica, wś nad
rzką Leśnica, pow. łomżyński. R. 1426 Jan ks.
mazow. potwierdza dziedzicom z Milewa sprzedaż 10 łan. chełm. obszaru zw. Łubniea za 20
kóp, dziedzicom z Kruszewa i dodaje ty mże ostatnim 20 łanów przyległych (Kapica, Herbarz,
n. 253).
Kruszew 1.) r. 1334 Krusewo, wś, pow. grójecki. Trojden ks. mazow. nadaje r. 13834 wieś
swą K. „viro honesto Luitkoni* (Kod. maz., 48).

został z polecenia Bolesława Pobożnego, księcia
wielkopolskiego (Mon. Pol., III, 37). W dok.
z r. 1315 wspomniany jest „distrietus erusviciensis*. R. 1358 dnia 20 stycznia i r. 1365

dnia 15 list. bawi tu Kazimierz W. (Kod. dypl.
pol., II, 202, 729, 750). R. 1422 w Żuinie wydaje Władysław Jagiełło akt, przenoszący K.dla poprawienia jej stanu na prawo niemieckie

i nadający jej jarmarki (Kod. dypł. pol.,II, 824),
Nadanie to nie podniosło upadłej osady. Długosz,
W r. 1580 Krusewo major i Krusewko minor. który widocznie zwiedzał K. powiada, że nie

Roslan Jeżewski z braćmi, synami Jerzego sę- w niej nie przetrwało z przeszłości, prócz sławy

dziego warszaw., wdową po nim i bratem zmar- i rnin, że wygląda na biedną wioskę z walącymi
łego Marcinem, płacą od 4*/, łan. Zofia Kru- się od starości budowlami i szezątkami pogorzeszewska wdowa z córką Ewą Jezierzyńską od 2 lisk, że raczej za pustkowie, niż za zbiorowisko

łan i 11/, obróconych na folwark, 2.)K, wś,
pow. węgrowski. W dok, z r. 1476 w ziemi
liwskiej (Kod, maz., 274).
Kruszewo, wś, pow. mazowiecki. R. 1426

ludzkie można by ja uważać (Hist. pol. Lib.,
t. I, 97). R. 1460 dn. 10 września, bawi tu król
Kazimierz i wydaje przywilej uwalniający miesz-

czan K. od opłaty targowego w miastach kujaw-
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skich (Kod. dypl. pol, II, 919). W r. 1566 daje bra Dobromyśl.
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2.) K., dobra, pow. ihumeński,

Piotr Magnus sya Wszebora, błońszezy zna (Jabłońskich), Janowszczyzna(Mań-

wojew. kujawski, w dok. Mieszka (z XII w.), dla kowskich), Leonowszczyzna (Talkowskich). Na
klasztoru w Mogilnie. Drugi kasztelan Lupus gruntach wsi znajdują się dwa dawne ementaw latach 1212—1217, Marcin w dok. z r. 1241. rzyska; Ruskie mogiłki i Wysokie mogiłki.
Polubon 1249, Bogussa 1255, Bezzado de ZagoKruszyniec, wś, pow. włodzimierski, gmina

70

dm,

lius 1284, Bronissius 1293, Miroslaus 1294, 461 mk.
Andrzej 1301, Hebda 1306, Johannes 1316,
Kruszynka, K. Sfara i K. Nowa, urocz,,
Nicolaus Wolski 13846, Dobeslaus 1346
—1371. pow. słonimski, gm. Byteń.

Wojewoda Adam występuje r. 1295. Starosta
Kruszynka, wś skarb., pow. kijowski, gm:
Andrzej z Oporowa r. 1471 (Ob. Kod. dypl. pol., Hlewacha, st. poczt. Wasilków (7 w.), 25 w. od
t. II, Kod. Wielk. i Ulanowski Dok. kujaw.). Kijowa, 153 dm., 889 mk., cerkiew, szkółka cerk.,
- 0 biskupach kruszwickich, ob. Włocławek (t. XIII). 14 wiatraków, 949 dz,
Opisy i opracowania tyczące się K. sa: „Przyj.
KKruszyno, okolica i os., pow. kobryński,
ludu* (1841/42, str. 203 z ryciną). Wieża Po- gm. Wierzcholesie, 10 w. od Kobrynia. Okolica
piela w K. (Przyj. ludu, 1834, str. 18). Mysza ma 78 dz.; os. Chodyniekich, 17 dz.
wieża na Gople. Gopło i jego okolice (Przyj

Kruszynówka

Wielka i Mała, dwie wsi,

„pow. rohaczewski, gm. Cichinieze. Pictwiża ma

W albumie do Edw. hr. Raczyńskiego Wspomn. | 58 dm., 445 mk., druga 16 dm., 219 mk.

_Wielkop. K. nad jez. Gopłem i Mysza wieża,
| Kruta, fol, pow. mścisławski, od r. 1863
w Albumie Napoleona Ordy. K. przez E. Kier- , Krzywiekich, 131 dz.
skiego (Tyg. Illustr., III, 1861, str. 91). Manita
Kruta, wś, pow. żytomierski, gm. Piatka,
arx Kruszwica a Suecis capta, 12 aug. 1655, par. praw. Hłuboezek, szkółka.
ob. Pufendorf, „De rebus a Carolo Gustavo geKrate 1.) pow. rohaczewski,
ob. Józin. 2.) K.,
stis*, n. 31. Łepkowski Józef: „O zabytkach K., wś, pow. wieliski, gm. Wiaźmieny, 21 w. od
Gniezna
i t. d.*, Kraków, 1866 r. Łuszezkiewicz Wład.: „Trzy granitowe kościoły Wielkopolskie z epoki romańskiej: K., Kościelec, Mogilno i kościół św. Jana na Środee w Poznaniu*,

Kraków, 1879 r.
wrocław,

Kujaw.*).

1895 r.,

Callier E.: „Kruszwica* (Ino-

Na polach wsi dwa kurhany. 3.)K,

ws i dobra, pow. witebski, własność Marka Luboszczyńskiego.

Krutele, wś, pow. orszański, gm. Chłystówka,

str. 170, odbitka
z „Dzien. 9 dm., 75 mk.

„Spraw. kom. hist. sztuki*, t. Vi.

Kuelnast L., dr:

Wieliża, 39 dm., 300 mk., cerkiew, szkoła, za-

rząd gm.

Krutiki Abramowy, wś, pow, wieliski, gm.

Die Sage von Popiel und den Wiaźmieny.

We wsi horodyszcze.
Krutkoniee, fol., pow. kowieński, gm. EleoAbbildung des Maeusethurms am Goplosee zuK. norów (6 w.).
Bromberg. 1836 (Lithographirt.). Komarnieki
Krutle al. Krutla,
w dokum. Crotle, fol., pow.
Maeusen. Kine Gelegenheits-Schrift, Mit einer

Zygm.:

„O biskupach kruszwiekich, początek babimojski.

Sędziwój kantor gnieźn. nadaje r.

dziejów katedry kujawskiej* (Bibl. Warsz., 1857 1251 klasztorowi w Obrze swe włości: Krutle
r., t. III, 5538, IV, 649).
Lutole, Jasiniee. W r. 1287 otrzymuje wieś pra-

Kruszyn al. Kruszyny, ob. Krusin.
wo niemieckie (K. W., n. 130, 131, 215, 582).
Kruszyn, wś i fol., pow. białostocki, gmina
Kratniów, w dok. Krupniew, wś nad Ikwą,
Krypno, 351 w. od Białegostoku. WŚK. ma 95 pow. krzemieniecki, gm. Poczajów, par. prawosł.

dz ; folw. należy do dóbr Pieńskie.

Łopuszno (3 w.), 33 w. od Krzemieńca, 91 dm,,

Kruszyna, wś, pow. noworadomski. Kościół 973 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1770, szkółka
par. p. w. św. Mateusza istniał tu zapewne już od r. 1875. W r. 1545 ks. Dymitra Wiszniow XV w., a może i wcześniej, bo pleban pobiera wieckiego. Obecnie hr. Potockich.
dziesięciny z ról kmieeych w tej wsi, gdy w sa-

$
3
3

+

s

ple (Kruszwica) r. 1271, Jacobus 1282, Bartho- Zhorzany, 80 w. od Włodzimierza,

s
"=
3

.

od 3 łan., Grodztwo od 2 łan. i Świątniki od 1'fą cieli i 80 dz. należących do meczetu. Części
łanu, Probostwo wś od 1'/, łanui karezmy. Czo- dawnego dziedzietwa Kryczyńskich, noszą obeepowe fl. 2. Kasztelanowie kruszwiecy najdaw- nie nazwy: Achmatowszczyzna (Lebedziów), Ja-

ladu, 1839—401, str. 414). Mysza wieża w K.

$

:

miasto szosu fl. 4, od 2 bań gorzałez. fi. 1, od 4 Mezencowych, 1075 dz.
rybaków, 5 komorn., 1 ubog., 1 karez , 2 szynKruszyniany, wś, pow. grodzieński, gmina
karzy wódki, 1 komornicy, 1 beczki piwa gdań- Hołynka, 58 w. od Grodna, 40 dm., 406 mk,,
skiego. Z należących do K. wiosek: Łagiewniki meczet, 690 dz. włośc., 728 dz. różnych właści-

niejsi znani są:

A

U

==
-

Krutorówka, wś, pow. klimowieki, gm. Na-

siednich oddawane są kapitule gnieźnieńskiej. dziejkowicze, 36 dm., 241 mk.
Obecny kościół murowany wzniósł dziedzie wsi | Kraty, dwór, pow. kowieński (nie rossieński),
Kasper Denhof, wojew. sieradzki, w r. 1640, gm. Betygoła (5 w.).
(nie zaś 1695 jak mylnie podano w t. IV).
Kratynie, dwór, pow. szawelski, gm. SzawKruszyna 1.) os., pow. słonimski, gm. i do- lany (10 w.).

s
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Krutynka, urocz., pow. żytomierski, gmina filialny p. w. N. M.P., z drzewa z r. 1781, dum
42 w. od Żytomierza, 19 dm., przytułku.
Kryksze, wś, pow. poniewieski, gm. BirKruzy, wś, pow. bielski gub. grodz., gmina że (13 w.).
Kryksztaniszki, dwór, pow. szawelski, gm.
Skórzec, 57 w. od Bielska, 118 dz.
Krużek, wś, pow. dubieński, gm. i par, praw. Szawlany (5 w.).
Chwasowa,
108 mk.

„ Krykuny 1.) fol., pow. borysowski, dawniej
Młynów ('/ą w.), 4 dm., 43 mk.
Krużlowa Wyżna i Niźnia, w dok. Cruzlova Świdów, dziś Niemorszczańskich, 56 dz. 2.) K,
seu Nova Schmyldno, wś, pow. grzybowski. W r. tamże, Pławskich 130 dz.

1370 dziedzice K. uwalniają sołtysa Heremanna
od służby wojennej (Kod. mał., III, 244). Wr.
1581 płaci z K.i ze Starej wsi Agnieszka Pie-

Kryle, wś, pow. wiłkomierski, gmina Ołoty

(4 Krylińsk,
w...
kol., pow. nowogradwołyński,

gm.

niążkowa. Ob. Bobowa. Ob. „Teka konserwator. Emilezyn, 60 w. od mta pow., 60 dm., 317 mk.
Kryliszki al. ZF/ryckowszczyzna, fol., powiat
zach. Galieyi*, t. I i „Spraw. hist. sztuki*,
oszmiański, wchodził w skład ststa jakuńskiego.
WIE:
Krużuńce, wś, pow. trocki, gm. Butrymańce W r. 1789 Michała Streczona, stolnika żytomier(8 w.); miała 69 dusz rewiz., należała do dóbr skiego, w zastawie Stanisława Paszkowskiego.
Ostatecznie Fran. Dmochowskiego, który je rozskarb. Punie.

Kryczały, wś, pow. święciański gm. Zabło- pareelował włościanom,
Kryłów, mstko, pow. hrubieszowski. Wedle
ciszki (5 w,); miała 16 dusz rewiz.
Kryczewatka, wś i fol, pow. czauski, gm. reg. pob. z r. 1578 należał poprzednio do pow.
IRasna. Wś ma 14 dm., 167 mk.; fol. Trupczyń- bełzkiego leez został włączony do chełmskiego.
Kryłów 1.) mstko nad Taśminą, pow. czeskich, 343 dz.
Kryczewszczyzna, urocz., pow. piński, w hryński, gmina Podorożne, st. poczt. Czehryń
okolicy Płotnicy, nadane r. 1552 przez Bonę (35 w.), 315 dm., 2038 mk,, cerkiew, dom modl,
Daszkowi Domanowiczowi Hładkiemu (Rewizya żydow., szkoła ludowa, młyn wodny, 4 wiatraki.
Puszez, str. 321).

Kryczylsk, w dok. Kryczelsko, Kriczewsko,
wś nad Horyniem, pow. rówieński, gm. i st. dr.
żel. Stepań (12 w.), 82 w. od Równego, 226 dm.,
1487 mk., cerkiew drewn. z r. 1885, uposażona

Osadzona r. 1615 na gruntach dzierżawy czehryńskiej, należącej do ststwa korsuńskiego,
otrzymuje słobodę do lat 30. W r. 1616 już
obwarowane, mocą nadania lokacyjnego otrzymuje grunta nad rz. Dnieprem na Białobereżu

38 dz. z nadania Stan. Worela r. 1816; szkółka i na Zbojnem i na Piwnem za Dnieprem, także
od r. 1877. Cerkiew fil. we wsi Korost. W r. chutory z obu stron Dniepru, aż pod Krzemien1577 do Stepania, ks. Konst, Ostrogskiego, któ- lezuk. Podług lustracyi z r. 1612 ostawione

ry wnosi od 6 dom. półdworz., 6 ogr. po 4 gr., palami i ostrogiem. Jest w niem 50 mieszczan
5 ogr. po 2 gr., 2 rzem., a wr. 1583 od 19 posłusznych, 400 kozaków, powinności żadnej
nie odprawują, bo jeszeze mają słobody do lat
dym., 5 ogr.
23; hakownie miejskich dwie.

Arenda, za mły-

Kryczyn, pow. borysowski. Dawniej Ratomskich, dalej Józefa Kukiewicza, dziś Jana Kukiewicza, 3784 dz. Do dóbr należy fol. Dalkiewicze,
1269 dz.
Kryg, wś, pow. grybowski, W r. 1388

20 ogr., 3 rzem., 2 koła młyń., 1 pop. 2.)K,
wś nad Stubłem, pow. dubieński, gm. Warkowi-

śeioła, ni młyna, ni wody, grunta jałowe, ztąd

drewn. z r.

ny i przewóz dają 500 złp. W 1628 r. 50 dym.,
cze, 22 w. od Dubna, 30 dm., 189 mk. 3.) K.,

wś, pow. ostrogski, gm. Dołżek, st. poczt. Saststa biecki Janusz, przybywszy, po wyjściu lat mostrzały (5 w.), st. dr. żel. Sławuta (28 w.),
wolności, do wymierzenia łanów, nie zastał ni ko- 4] w. od Ostroga, 277 dm., 1615 mk., eerkiew
1758, szkółka cerk.

od r. 1885.

wymierzył tylko 6 łanów (w tej liczbie jeden W r. 1577 do Międzyrzecza, kn. Koreckiego,
wolny dla sołtysa). Dodał przytem dla zasile- który wnosi od 8 dym., 5 ogr.

nia wsi las pomiędzy Męciną a K. i zarośla mięKryłówka 1.) pow. czehryński, ob. Radywadzy Libuszą a K. (Kod. mał. III, 350).
nówka. 2.) K., wś, pow. skwirski, gm. WierzKrykiany i Krykianki, pow. święciański, par. chownia, st. poczt. Rużyn (8 w.), 35 w, od SkwiMelgiany.

Pierwsze należały do Leśniewskich, ry, 285 dm., 1639 mk., cerkiew, szkółka cerk.,
2 młyny, 4 wiatraki. W r. 1688 w zastawie

od których przeszły do Zabłockich, wreszcie do
Karola Kubliekiego. Dziś podzielone między
sukcesorów: Sołtanów (560 dz.), Benisławskich
(632), Smokowskich (623), wogóle 1835 dz.
Krykianki należały do Bielikiewiczów, dziś spadkobiereów Bernarda Masłowskiego, 309 dz.
Kryklany, wś, pow. poniewieski, gm. i par.
Pompiany (10 w.), 8 dm., 80 mk., kościół katol.

„pani wileńskiej*, płaci ód 2 dym. Następnie
we włości pawołockiej. 3.) K., Kiryłówka, wś,
pow. żytomierski, gm. Andruszówka, 48 w. od
Żytomierza, 20 w. od Berdyczowa (st. poczt.),
15 w. od st. dr. żel. Czernorudka, ma 243 dm.,
1511 mk., cerkiew par. drewn. z r. 1766, szkół-

ka cerk, od r. 1859.

Do par. praw. należy
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wieś Kotówka.
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W całej parafii było 193 dm., Zygm. dr.: „Kryniea i jej środki leeznicze*,
Kraków, 1901 r., str. 130.

Krynica Biała 1. ) wś nad Teterewem, pow.
Kryłowo 1.) Kryłowa, folw., pow. miński,
Odorskich 320 dz. 2.) K., fol., pow. rzeżyeki, radomyski, gm., dobrai par. praw. Wyszewicze
(4 w.), st. poczt. Radomyśl (20 w.), 45 dm,,

Bohdanowiczów 62 dz.

Krymczak, las przy wsi Zastawicy, powiat 308 mk., wyłącznie szlachty, przeważnie prawosławnej. 2.) K. Biała, pow. rówieński, ob.
uszycki.
Krymka al. Krymska Rudnia, wś nad sta- Helestin.
Krynica Święta, wś nad źródłem, pow. zawem, pow. radomyski, gm. i par. katol. Wysze
wicze, par. praw. Czudyń (4 w.), st. poczt. Ra- sławski, gm. Butowce, par. praw. Łaszki (4 w.),
domyśl (18 w.), 117 dm., 778 mk., prawie wy- 35 w. od Zasławia, śród gór położona, ma 25

łącznie szlachty, kaplica katol., smolarnia, młyn, dm.,210 mk. Istniał tu monaster męzki.
jarmark 13 czerwca. Należy do dóbr meżyrye- Krynice, wś, pow. tomaszowski, Wr. 1531
leży w pow. grabowieckim, ma cerkiew, 2!/,
kich.
Krymki, wś, pow. klimowicki, gm. Szumia- łan., należy do par. rz.-kat. w Łabuniach. W r.
1578 Marcin Oleśnieki płaci tu od 5 łan., 24
cze (7 w.), 24 dm., 125 mk. Pokłady kredy.
Krymki 1.) wśnad urocz. Tymoszówka, pow. zagr. z rola, 24 komorn., *'/; łan, karez., pop
czehryński, gm. Stawidła, st. poczt. Złotopol fi. 2.
Krynickie, wś, pow. białostocki, gm. Zabłu(20 w.), 60 w. od Czehrynia, 195 dm., 1024
mk., cerkiew, szkółka cerk., cevielnia, 7 wiątra- dów. 18 w. od Białegostoku, 1328 dz,
Krynicze, wś nad rzką Ponurką, pow. kijowków. 2.) |K., wś, pow. zwinogródzki, gm., st.
poczt. i dr. żel. Szpoła (8 w.), 180 dm., 1039 ski, gm. Dmitrowicze, st. poczt. Demijówka
(23 w.), 24 w. od Kijowa, 94 dm., 415 mk.,
mk., cerkiew, szkółka, 6 wiatraków.
Krymie, fol., pow. poniewieski, gm. Naciuny cerkiew drewn., 478 dz. włośćc. W r. 1569 Tyszów Bykowskich. W r. 1581 p, Tyszyna wno(17 w.), Maryi Sabowej, 101 dz.

Krymno, wś Dad jez. Domasznie, pow. wło- si od 6 osiadł., 1 zagr. 6 gr. Następnie Hulewi-

czów, od których nabywa w r. 1586 Wasyl Kobyzewicz-Chodyka, rajca kijowski. Od wsi tej
jego potomkowie poczęli się zwać Kryniekiemi.
W r. 1628 Teodor Krynieki wnosi od 2 dym., 2
szezonych na 18,000 dz. Wś należała do sta- ogr. Wś nadaną została przez Kryniekich mostwa ratneńskiego. W r. 1629 czyniła 89 f., nasterowi panieńskiemu Michajłowskiemu.
Kryniczka, urocz. w dobrach Popielewo, pow.
18 gr.
dzimierski, gm. Krymno, 95 w. od Włodzimierza,
503 dm., 2698 mk., 2 cerkwie, szkoła. Gmina
obejmuje 8 miejscowości, 1600 dm. włościańsk.
(obok 80 innych), 9923 mk. włościan, uwła-

Krynica 1.) Krynice, wś, pow. białostocki, prużański.
gm. Obrębniki, 12 w. od Białegostoku, 420 dz., Kryniczka, kol., pow. rówieński, gm. Tuczyn,
Pod wsią kurhan, 2.) K., wś, pow. bielski gub. 30 w. od Równego, 33 dm., 250 mk.
Kryniezaue, urocz. przy wsi Wierehpole, pow.
grodzieńskiej, gm. Łosinka, 90 dz. 3.) K., wś,
chutor i os., pow. prużański, gm. Suchopol, 24 grodzieński.
Kryniczno, fol. pow. nowogródzki, gmina
w. od Prużany; WŚ ma 19 dm., 334 mk., cerkiew ementarną, wiatrak, 359 dz.; chutor. wła- Mir, Gasiewskich około 1 wł.
Kryniczyn 1.) dobra, pow.
sność Sawczuków, 175 dz.; os. należąca do kil-

ku właścicieli, 174 dz.

poniewieski. gm

4.) K., uroez. w do- Girsudy (12 w.), bar. von Śchillingów, 734 dz.

brach Borki, pow. słonimski.

5.) K., wś, pow. 2.) IK., mstko, tamże, gmina Gulbiny (8 w.),

wołkowyski, gm. Pieski, należała do dóbr Bieła- 230 mk.
Krynki, r. 1334 Gutanów, wś, pow. opatowwicze. 6.) K., wś, pow. lucyński, własność de

ski. Jan Grot bisk. krak., uwalnia r. 1334 mieWaldenów, 98 dz.
Krynica 1.) os. i chutor przy wsi Zwizdal, szkańców wsi biskapiej Gutanów nad rz. Kamiopow. owrucki, gm. Chrystynówka, 5 dm., 34 ną na lat 12 od opłat i dziesięcin, dla zaludniemk. 2.) K., kol., pow. rówieński, gm. Sieliszeze, nia i podniesienia takowej, nadając zarazem prawo nowotarskie (Kod. kat, krak,, II, 9). W krótce
7 dm., 61 mk.
Krynica, zdrojowisko z zakładem kąpielo- potem wieś zmieniła swą nazwę na Krynki
wym i wś, pow. sądecki. W ciągu ostatnich (Krzinky), W roku 1578 istnieje tu kopalnia
lat 20 zakład rozwinął się pod względem udo- i kuźnica żelaza o 3 kołach i 8 robotn. („Minera
').
godnień i liczby gości. Stanął okazały dwupię- Krziniecka
Krynki 1.) Białokunki, K. Borowe, K. Jarkt,
trowy dom zdrojowy (kurhans) z salą balową,
czytelnią, restauracyą, dwa nowe domy zakłado- K. Miklasy i K. Sobole, okolice szlach., pow.
we, murowane dla gości, których liezba dochodzi bielski gub. grodz., w dawnej ziemi drohiekiej,
obeenie do 6000. Ob. Skórczewski Br.: „Kli- gm. Grodzisk, 44 w. od Bielska, mają razem 371

matologia K, na podstawie spostrzeżeń w latach dz. Gniazdo Kryńskich. 2.) K., wś nad Bugiem,
1877 — 1882*, Kraków, 1883 r. Wąsowicz pow. brzeski gub. grodz., gm. Wołczyn, 42 w.
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Kryski, wś, pow. sokólski, gm. Kruhlany, 11
Par. praw., deka- w. od Sokółki, ze wsią Czepiele, 133 dz, włośc.
natu (błagoczynia) Wysokie Litewskie, 991 dusz,
Krystanowo, folw., pow. szawelski, gmina
cerkiew paraf. i filialna. 3.) K., mstko, pow. Szawkiany (5 w.).
grodzieński, gm. Krynki, 48 w. od Grodna,
Krystele, wś nad rzką Malmutą, dopł. jez.
3740 mk., 898 dz. włośc., 48 cerk.i 38 kościel.; Łabuń, pow. rzeżycki, gm. Warklany, 53 dm,,
dobra w części Rosławlewych (z fol. Porzecze, 292 mk., dom modl. starowierów.
Aleksandrówka i Maryanówka) mają 1368 dz.,
Krystonowo, Krystynowo, dobra, pow. kow części zaś Wiryonów, 741 dz. W pobliżu wieński, gm. Wilkija (6 w.).
mstka znajduje się wzgórze, zwane „Carewa
Krystopole, fol., pow. rohaczewski, VietingGóra*. Par. prawosł., dekanatu (błagoezynia) hofów 478 dz. (263 lasu).
Brzostowieca Wielka, 2838 dusz, cerkiew paraf.
Krystyanowo, fol., pow. kowieński, gmina
i3 cmentarne. Qimina obejmuje 35 miejscowo- Bobty (9 w.).
ści, 676 dm. włośe. (obok 322 innych), 3997
Krystynhof, dobra, pow. mohylewski, od r.

od Brześcia, 15 dm., 120 mk., cerkiew, szkoła,

187 dz. włośe. i 172 cerk.

mk. włościan, uwłaszezonych na 4415 dz. Nad- 1879 Siwakowych, 1044 dz. (765 lasu).

to w gm. jest 86 dz. ziemi cerk. i kośe. i 6280
Krystynopołe, fol., pow. rohaczewski, Raddz. większej posiadłości.
Mstko otrzymało pra- czenków 230 dz.
wo magdeburskie od Zygm. Augusta r. 1569
Krystynopolska, ferma nad stawem Worooraz przywilej na 4 jarmarki do roku (na Boże nowskim, pow. zwinogródzki, gm. Olszana, 4
Ciało, św. Annę, Narodzenie N. M. P.i św. Mi- dm , 45 mk.
chała). Z włók, oprócz 2 wójtowskich, 1 dojKrystynów, Krystynowo, wś i dobra, powiat
lidzkiej i 2 kowalskich płacili 133 kóp 34 gr. kobryński, gm. Worocewicze, 65 w. od KobryDochód z klucza kryńskiego r. 1680 czynił 3803 nia. Wś ma 191 dz.; dobra, własność Piotrow-

złp. 27 gr. 7 den.

4.) K., zaśc., pow. nowo- skich, 276 dz,

gródzki, gm, Żuchowicze. Mają tu części: Jeży- 24 dz.

Nadto Kraszewsey mają tu

kowiczowie 1!/, wł., Żoruakowie '/, włóki, KurKrystynpol 1.) Krystopol, fol. dóbr Wielona,
tulowie 11/4 wł., Maksymowiczowie 3/, włóki. pow. kowieński. 2.) K., fol., pow. ihumeński,
5.) K, wś, pow. rzeczycki, gm. Wasilewicze, attyn. Rusakowicz, 121 dz.
103 dm., 541 mk. 6.) K, wś i dobra, pow.
Krysze, wś, pow. witebski, gm. Laskowieze,
orszański, gm. Wysokie (4 w.), cerkiew. Pod 9 dm., 54 mk., garbarnia.
wsią st. dr, żel. orłowsko-witebskiej, Dobra,
Krysze Błoto, zaść , pow. wileński, gmina
od r. 1880 Mazarakich, 5196 dz. (4190 dz. Muśniki (7 w.); miał 8 dusz rewiz., należał do
dóbr skarb. Kiernów.
lasu).

Krypce, okolica, pow. kowieński, gm. Żejmy

Kryszkielinie, chutor, pow. szawelski, gmina

(2 w.), 41 w. od Kowna. Mają tu Gabryełowi- Szawle (8 w.).
czowie 79 dz., Narkiewiczowie 26 dz., StankuKryszkany, wś, pow. nowoaleksandrowski,
nowiczowie 24 dz., Strebejkowie 23 dz., Wasi- gm. Oknista (4 w.),
lewscy 21 dz.,

Dyrmontowie 7 dz., Kirbutowie

31 dz., Sadzewiczowie 26 dz.

Kryszpuras, Kryszpurys, dwa zaśc., powiat
nowoaleksandrowski, gm. Oknista (12 w.).

Krypno i K. Poduchowne, dwie wsi, powiat
Krysztalewa, ferma pod wsią Moszurowa,
białostocki, gm. Krypno, 6 w. od Białegostoku. pow. humański, gm. Moszurowa, 5 dm., 15 mk,
Wś K. ma 1477 dz; K. Poduchowne 316 dz.
Kryształowszczyzna, pow. słonimski, ob.
Gmina obejmuje 87 miejscowości, 1292 dm. Pławskie,
włośe. (obok 851 inuych), 9865 mk. włościan,
Krysztofówka, mylnie Krysztopówka (t. IV,
uwłaszczonych na 18,883 dz. Nadto w gminie 163), wś, pow. lipowieeki, gm. Jurkowce, st.
jest 197 dz cerk. i kośe. i 24,296 większej po- poczt. Ilińce (25 w.), 45 w. od Lipowca, 171
siadłości.
dm., 1257 mk., cerkiew, szkółka cerk. Należy
Krypy, w dok. z r. 1476 Crebz, wś, pow. wę- do klucza sitkowieckiego. W r. 1629 kasztelan
growski. W r. 1476 siedzi tu drobna szlachta. krakow. Jerzy Zbaraski wnosi od 47 dym,
Według reg. pob. z r. 1563 wieś należy do staKrysztopole, Hryniewszczyzna, wś, pow. klirostwa liwskiego, ma 12 łan.

mowieki, gm. Nadziejkowicze, 42 dm., 328 mk,

Krytowszczyzna, wś, pow. święciański, gm.
Krysiewicze, wś, pow. wołkowyski, gmina
Biskupice, z uroez. Błękitna, 154 dz.
i dobra skarb. Jasiewo; miała 9 dusz rewiz.
Krytyszyn, wśi kol., pow. kobryński, gm,
Krysiutyszki, zaść , pow. nowoaleksandrowski, gm. Oknista (5 w.).

Janowo, 88 w. od Kobrynia.

Wś ma 1101 dz;

Krysk, r. 1567 Krisko, wś, pow. płoński. kol. 145 dz.
W r. 1567 wś z kościołem par. w pow. sąchocKrytyże, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Rokim. Floryan Kryski płaci tu od 237/, wł., 7 gowo (2 w.).
ogr., 1 kowala. Ob. Osiecki J. ks.: „K. w PłońKryucha, wś, pow. żytomierski, gm. Trojanów, 16 dm., 114 mk.
skiem* (Wiek, r. 1878, n. 116).
Słownik Geograficzny,
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Krywa, wś, pow. bielski, gub. grodz., gm. smoleńskiej, płynie ku płn.-zchd. i ubiegłszy 15
Na grun- w. uchodzi pod wsią Białousowa. Przybiera od
lew. brz. rzkę Rzawkę.
tach wsi mogiła.
Krywka 1.) Krzywka, fol., pow. bobrujski,
Krywa, wś nad rz. t. n., pow. taraszczański,
gm. Juszków Roh, st, poczt. Taraszeza (4 w.), własność Adeli Drużyłowskiej, Leokadyi Poczo176 dm., 493 mk., cerkiew cmentarna. Należy butowej i Julii Orzechowskiej, 179 dz. 2.)K,
tamże, Supruneńków 242 dz. 3.) K., wś, pow.
do klucza lesowickiego.
Krywce 1.) Krywczyce, Krzywczyce (t. LV, wieliski, gm. Serteja (3 w.), cerkiew, stare emen-

Pasynki, 8 w. od Bielska, 1061 dz.

802), pow. piński. W dokum. zr. 1556, jako tarzysko,
Krywka al. Krzywka, wś, pow. turezański.
„Krywczyckie imienje*, własność Iwana Bułha-

ka, który trzecią część sprzedaje Iwanowi Prota- W r. 1565 wś w ststwie samborskiem miała 30
sowiczowi, sędz. pow. pińskiego, a pozostałe kmieci na 16'/, łan., 3 osadzonych r. 1558
dwie trzecie części zastawia temuż za 400 kóp a więc jeszcze wolnych. Pop i cerkiew. Pogroszy litew. (ob, Rewizya Puszez, str. 98, 99, bierane tu cło od bydła po !/ą gr., arendowane
" 100). 2.)K., wś, pow. horecki, gm. Horody- za zł. 18. Ogółem dochodu zł. 93 gr. 23.
Krywiany 1.) wś, pow. brzeski gub. grodz.,
szcze (13 w.), 17 dm., 48 mk.
Krywczunka, wś nad stawem Mołocznej, gm. Dworce, 45 w. od Brześcia, 411 dz. Na
pow. taraszezański, gm. i st. poczt. Zaszków pograniczu pow. brzeskiego i prużańskiego, po(10 w.), 55 w.od Taraszezy, z chutorem 333 między wsiami K., Wierzchy i Naleźniki, znajdm., 1865 mk , cerkiew, szkółka cerk., 8 wia- dują się wały sypane, wysokie do 2 saż. Wały

te do 1'/ą w. długie, otaczają przestrzeń kwatraków.
Krywe, Krzywe, wśi folw., pow. orszański, dratową, zwaną przez lud zamkiem ks. Czartogm. Olenowicze, 23 dm , 143 mk. Fol, dzie- ryskich. 2.) K, wś, pow. prużański, gm. Mudzictwo Gumowskich, 326 dz. (106 lasa); młyn rawiewska, 40 w. od Prużany, 375 dz.
Krywlin, wś, pow. kowelski, gm. Wielick,
wodny.
Krywel, wś, pow. horecki, gmina Lubini- 32 w. od Kowla, 57 dm., 320 mk.
Krywonino, wś nad rzką t. n., pow. wielicze (9 w.).
Krywelick, wś, pow. czerykowski, gm. Jel- ski, gm. Usmyń. Nad rzką, pomiędzy wsiami
nia Nowa, 38 dm., 336 mk.

Krywiatycze, Krywatycze, wś, pow. bielski
gub. grodzieńskiej, gm. Orla, 14 w. od Bielska,
359 dz,
Krywica, przysiółek wsi Kulaki, pow. kobryński,
Krywicze (t. IV, 807 Krzywicze), wś nad
rzką Uścią, pow. rówieński, gm. Diatkowicze,
par. praw. Jasieninicze (1 w.), 14 w. od Równego, 26 dm., 243 mk., kaplica, młyn wodny. Była
tu dawniej cerkiew filialna, obeenie zniesiona.

K. Rostanie, Puryszkino i Lwów, horodyszcze,

w formie podkowy, zajmujące do 100 saż. kw.,
otoczone rowem, długim przeszło 100 saż., szerokim 3 saż, Znajdowano broń kamienną.
Krywosiele, wś, pow. dryzieński, parafia
Rosica.

Krywotyn, wś, pow. nowogradwołyński, gm.
Emilczyn, par. praw. Miakołowicze (10 w.), 60
w. od mta pow., 84 dm., 542 mk.

Krywucha, chutor, pow. dubieński, gmina
i par. praw. Dubno (5 w.), 6 dm., 45 mk.
Krywula, kol., pow. łucki, gm. Szezuryn,
W r. 1545 własność Michna Krzywiekiego, W r.
1570 z części K, wnosi Oleksy Mikołajewicz od 6 dm., 34 mk,
Krywule, okolica szlach., pow. oszmiański,
3 ogr. po2gr. W r. 1577 Lewko płaci od 5
dym. po 20 gr., 5 ogr. po 4 gr. i Jarmoła So- siedziba Pietrusewiczów i Soroków.
Krywulicze, wś, pow. wołkowyski, gm» Tosnicki od 1 dym. 10 gr., 2 ogr. po 2 gr. W 1583
r. Wasili Krupieki, ststa zwiahelski, płaci z czę- łoczmany, 9 w. od Wołkowyska, 264 dz.
Krywulin, wś, pow. mohylewski, gm. Cieści K. od 4 dym., 3 ogr. W nowszych czasach
wś należała do Bohuszów.

cierzyn (6 w.).

Krywulki, wś, pow. grodzieński, gm. KaKrywiee 1.) wś, pow. bielski gub. grodz.,
gm. Łosinka, 194 dz. 2.) K., os., pow. sło- mionka, 53 w. od Grodna, 167 dz.
Kryżborg, zaśc., pow. rossieński, gm. Szynimski, gm. Mieżewicze, 23 w. od Słonima, 26
dłów (8 w.).
dz. włośc. i 346 dz, dwor.
Kryże, urocz. przy wsi Zastawa, pow. pruKrywiec, wś nad ruczajem, pow. humański,
gm. Chiżna, st. poczt. Buki (5 w.), 40 w. od żański.

Kryżuty,
Humania, 330 dm., 1662 mk., cerkiew, szkółka
446 dz.
cerk., młyn,

dobra, pow. lueyński, Senkowych

Kryżyszki, wś, pow. rosieński, gm. Kroże
Krywińce, Krzywińce, wś, pow. wiłkomierski,
(10 w.).
gm. Androniszki (5 w.).
Krzaczki, ob. Czerniąwa.
Krywka, rzka, pow. wieliski, lewy dopływ
Krzan, dawniej Krzon, Chrzon, wś, pow. koDźwiny. * Bierze poezątek w pobliżu wsi Leonienki, na pograniczu pow. porzeckiego gubernii ściański. Według dok. z r. 1249 żona comesa
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Piotrka „de Lank* z jego synowcami, nadali następnie w dzierżeniu Katarzyny Orlikowej.
klasztorowi w Owińsku wś „Kron* (Ulanow. Miała 14 kmieci na rolach różnych, 5 zagrodn.,
Dok kuj., 352, 5). Istniał tu kościół par. p.w. pop. Dochód zł. 25 gr. 10.
Św. Jana i św. Marcina, pierwotnie parafialny.
Krzeczkowo, pow. ostrowski, ob. Dmochy.
Według wizyty z r. 16838 przechowywano tu
Krzeczów 1.) r. 1238 Creczow, wś, pow.
akt zr. 1411, którym Piotr bisk. pozn. nadał bocheński. Wspom. w dokum. z r. 1238 (Kod.
dochód z młyna na rzecz kościoła, W r. 1508 dypl. pol., III, 35). W akcie z r. 1350 funduwcielony został jako filialny do par. w Białezu. jącym parafię w Rzezawie. Za Długosza wieś
królewska ma 6 łan., folwark królewski, 4 karczW r. 1683 był w ruinie. Dziś nie istaieje.
Krzcięcice, w dok. Krzencino, Crzanczycze, my, 5 zagrodn. bez roli (L. B., II, 176). 2.) K.,
Krzczycze, wś, pow. jędrzejowski. Nadane przez ob. Kreców.
Jana arcyb. gnieźn. klasztorowi jędrzejowskiemu
Krzegowszczyzna, dwór, pow. grodzieński,

przed r. 1176. W dokum, z r. 1370 występuje

gm. Hołynka, własność Talkowskich, z fol. Leo-

„Crzezanta de K.* (Kod. mał., I, 367). Wr. nowszczyzna (Kruszyniany), 85 dz.
1581 mają tu dwa działy Kulowie i jeden NiemKrzemianka, Kremianka, kol. niem., powiat

sta. Płacą od 71/, łan., 9 zagr., 7 kom, 5 kom. żytomierski, gm. i par. praw. Barasze, 88 w. od
Żytomierza, 61 dm, 466 mk., szkoła, wiatrak,
bez bydła, 6 rzem., 1 czynsz., '/ą łan. karcz.
Krzein, w dok. Chrzcin, Krzcinno, wś, pow. fabryka fajansu.
sandomierski. Wspomniany w liczbie włości
Krzemień, wś, pow. janowski, ma 261 dm.,
klasztoru koprzywnickiego, w dok. z r. 1250 — 2050 mk., 1500 morg. włośc. W r. 1827 wś ta
1277. 1284 i 1346. Długosz podaje (L. B,, w par. Biała, miała 168 dm., 1044 mk. Reg.

t. III, 380), iż wieś nadał klasztorowi Mikołaj pob. z r. 1531 nie wymieniają tej wsi w parafii
komes z Bogoryi, a dwa działy dodał Władysław Biała. W r. 1676 zdaje się, że należy w części,
Jagiełło.
wraz z Białą i Godziszowem do Jana Łęskiego,
Krzczonów 1.) wś, pow. opoczyński. We- który tu płaci pogłówne od 169 poddanych, zaś
dług dok. z r. 1354 należy do dóbr rodu Duni- Woje. Buszkowski od 4 osób z rodziny, 5 dwor.,
nów ze Skrzynna. W r. 1577 dział Wolskich 44 poddanych. Wehodziła w skład dóbr ordy-

ma 9!/ łan. Jest też Wola Krzezonowska al. nacyi zamojskiej,

Dąbrowska. Ob. Trzebina (t. XII). 2.) K , wś,
Krzemienica, wś, pow. rawski Kościół par.
pow. stopnieki. „,Comes Jacobus filius Lauren- p. w. św. Jakóba apost., założyli zapewne dzietii heredis de Crszczonow** w dok. z r. 1325 dzice wsi Krzemieniewscy h. Grzymała, w XIV
występuje jako nabywca sołtystwa w Boguci- w. zapewne. Na początku XVI w. siedzi tu siecach (Kod. kat. krak., I, 170). W r. 1579 dmiu dziedziców. W końcu XVI w. wś przecho„„Krzezonowycze'*, wś w par. Koniemłoty należy dzi na własność Lipskich h. Łada z poblizkiego
do Czyżowskiej, która płaci od 12 osad., 3 łan., Lipia Z tej rodziny wyszedł Jan Lipski pry1 zagr., 6 ubogich. 3.)K., r. 1581 Crczonow, mas i jego synowiec Konstanty, arcyb. lwowski
r. 1676 Chrzczonow, wś nad rzką Giełczew, pow. (i 1698). Franciszek Lipski arehidyakon łęlubelski. W r. 1581 istnieje tu parafia. Mikołaj czycki, sekr. król. (F 1618), wzniósł na miejscu
Lipski płaci od 1 łanu, Jakób Piezkowski od drewnianego, nowy murowany kościół i uposażył
41/4 i ćwierei. Drobne działki szlacheckie 21/, przy nim kollegium z 6 mansyonarzy.
łan. W skład parafii wchodziły: Giełezew, Wola
Krzemienica 1.) dobra, pow. słonimski, gm.
Giełczewska, Żuków i Borzęcinek. Dział kró- Dworzec, 39 w. od Słonima, Jelskich 690 dz.

lewski w tej wsi należał do ststwa lubelskiego. Na gruntach dóbr kilka grup kurhanów. 2.) K.
W r. 1549 Jan Tęczyński, wojew. sandomierski, Górna i Dolna, dobra, pow. wołkowyski, gmina
ststa lubelski, uzyskał połączenie kościoła par. Krzemienica, 15 w. od Wołkowyska, własność
w K. z parafią św. Trójcy na zamku lubelskim. hr. Ludwika de Zelki (poprzednio ks. WołkońW r. 1676 płaci tu pogłówne Więckowski od 4 skiej), z chut. Tadzin, Przemysin i Kaniowee
osób z rodziny, 6 dwor., 102 poddan., 5 żydów, 2486 dz. Gmina obejmuje 36 miejscowości,
15 głów na sołtystwie. Żelisławski i Zabilski 325 dm. włośc, (obok 29 innych), 2476 mk.
od 9 osób z rodziny, 11 dwor.i plebana. Obecny włościan, uwłaszczonych na 2389 dz. Nadto
kościół murowany p. w. Wnieb. N. P. Maryi w gm. jest 5219 dz. większej posiadłości. Zawzniesiony r. 1780. Wieś ludna i rozległa liczy rząd gm. we wsi Derkacze. 3.) K., wś i dobra,
tamże, gm. Samarowicze, 15 w. od Wołkowyobeenie 218 dm.
Krzczonowice, w dok. Cristonovici, wś, pow. ska. Wś ma 8 dm,, 170 mk., kościół kat., 120

opatowski. W r. 1191 dają dziesięcinę kolle- dz. ziemi włośe. i 43 kośc.; dobra Żurowych
giacie sandomierskiej. W r. 1578 mają tu dzia- (poprzednio Sieheniów), 530 dz. Był tu klasztor
ły: Czajka, Szczuccy i ks. Ostrogski. Razem trynitarzy, fundacyi Błędowskich i Drzewiecjest 9'/, łan., 10 osad., 7 zagr., 6 kom.
kich.
Krzemieniec, miasto pow. gub. wołyńskiej.
Krzeczkowo, wś, pow. przemyski, W roku
1565 wieś należąca poprzednio do żupy Solskiej, W r. 1570 wniesiono od 20 dym. rynkow. po 16
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gr., 253 dym. uliczn, po 8 gr., 144 dom. przed- półwłóczek, 1 ćwierci, 15 zagrodn. na rolach
miejsk. po 4 gr., 5 domk. pleb. po 4 gr., 44 i8 zagrodn. bez roli. Suma f. 15 gr. 15.

Krześlów, wś, pow. łaski. W dok. z r. 1357
rzemieśln. po 8 gr., 35 przekup. po 12 gr., 19
komorn, i luźn. po 12 gr., 70 ogr. miejsk. po 1 w liezbie włości areyb. gnieźn. (K.W., n. 1354).
Krzesła, wśi osada, pow. wołkowyski, gm.
gr., 100 włók miejskich po 20 gr. W r. 1577

dano szosu in duplo 80 zł., czopowego 40 gr. Zelwa, 16 w. od Wołkowyska.
W r. 1563 wniesiono z rzemieśln. miejskich 96 dz.

i krawca, 2 kraweów prostych, 3 kuśnierzów, 6

Wś ma 159, os.

Krzesławice, w dok. Crezlavicze, wś, pow.

kowalów, 3 łuczników, 4 rzeźników, 1 złotarza, opoczyński. Akt z r. 1256 wymienia je śród
l szewca, A szewców, 4 garncarzów, l stelma- posiadłości klasztoru koprzywniekiego; r. 1263
cha, 1 barwierza, 16 prasołów, 6 piekarek, 1 „„eomes Suleo* wojew. krak. zamienia z klasztodudarza. W r. 1589 wniesiono szosu i od tar- rem swe wsi: Łątezyni Nagłowiee położone pod

góweów, rzemieślników
200 f., czopowego per Jędrzejowem na Krzesławice (Kod. mał., tom I,
arendam 300 f. W r. 1629 ststwo krzemie- 51, 80). Wr. 1354 należą do dóbr dziedziców
nieckie było w posesyi ks. Janusza Wisznio- ze Skrzynna. W r. 1374 przenosi ją królowa
wieckiego. W skład jego, oprócz K., wchodziły Elżbieta na prawo średzkie (Kod. mał., III, 92,
wsi: Czeczeniowce, Wila Niźna i Wierzchnia al. 282), W r. 1569 płaci tu Stan. Błotnieki od 18
Tytylkowce, Pisarówka, Spikołosy, Kołoszowa, półłan., 1 pustego, 4 zagr. Ob. Rusinów i SmoDunajów, Plaszówka, Saponów, |'odliszcze, Mły- gorzów (t. X).
Krzesławice, w dok. Kreslavich, Creszlawici,
nowce, Ośniki, Olewińce, Woronowce, Żołob.
Miasto dawało 223 fl. 16 gr. prowentu, całe zaś wś nad rzką Dłubnią, pow. krakowski. Klasztor
ststwo 6726 fi. 27 gr., z czego wytrąciwszy na miechowski uważając się za posiadacza tej wsi,
podstarościego 200 fi., na burgrabiego 100 fl, wszczyna proces z klasztorem mogilskim, który

na 5 urzędników do 5 folwarków 80 fl., pozosta- tu władał. Papież Grzegorz IX poleca r. 1228

je 6346 f. 27 gr.

Trejdosiewicz J.:

„Kilka opatowi jędrzejowskiemu i dwu kanonikom wro-

słów o budowie gieolog. i pokładach węgla bra- eławskim rozstrzygnąć ten spór. Dok. z r. 1245

natnego w okolicy K.* (Pam. Fizyogr., t. V). świadczy, iż nastąpił układ polubowny między
Ob. Teodorowicz N. J.: „„Gorod Kremieniec wo- stronami. Następnie z pretensyą do tej wsi wyłyńsk. gub.'*, 1894r. Rolle Michał: „Ateny stąpił ,„eomes Crezlaus*. Z powodu przywłaszwołyńskie'' (Przew. literacki, Lwów, 1897 rok). czeń świeckich sąsiadów na skargę klasztoru paKrzepczów, w dokum. Screpsevo, wś, pow. pież Innocenty r. 1248 poleca areyb. gnieźn.

piotrkowski. Kazimierz ks. kujaw. nadaje w r. rozpatrzeć sprawę tej wsi (Ulanow. Dok. kujaw.,
1248 komesowi Spitygniewowi wś „Serepsevo'* 376, 2). W r. 1288 Leszek ks. krak. potwierdza
na własność dziedziczną (Ulanow. Dokum. kuj,, układ, mocą którego Krzesław zrzeka się swych
295, 11). W reg. pob. z r. 1552 podano parafię praw w zamian za oddaną mu ze strony klasztoKrzepczów, w spisach z r. 1558 zaliezono K. ru wś Kantorowice. Klasztor następnie sprzei wsi składające parafię do Drużbie. Wdowiń- daje tę wieś „Jaschoni advocato et Valtero civibus quondam Cracoviensibus*. Za udział w zdra
sey płacili tu od 5 łan.
Krzepice, mstko, pow. częstochowski. W r. dzie mieszczan krakowskich względem Łokietka,

Od 12 łan. miejskich, tenże zabrał im wieśi wynagradzając klasztor
5 piekarzów, za czynsz jaki pobierał z tej wsi oddał K. otrzy5 knapów, 3 kowali, 6 komorn. Suma fl. 61 mując za to w zamian w r. 1325 wś Solee nad

1581 daje szosu fi. 32.

4 rzeźn., 8 szewców, 3 krawców,

gr. 5.

Młyn od 2 kół zakupu. i 1 stępnego Wisłą.

W r. 1349 klasztor miechowski pobie-

rał tu 10 grz. czynszu, 4 grz. z młyna, 1 grz.
ga Krzesiny, r. 1225 Czeresin, r. 1294 Cresini, z karczmy i 1 z pługa (Kod. mał., III, 79).
f. 2 gr. 3.

wś, pow. poznański.

Nadana szpitalowi w Poz-

Krzeszów, mstko, pow. biłgorajski. W ukła-

naniu przez Mieszka Starego. W dok. z r. 1294 dzie jaki zawierają w Bełzie r. 1427, Ziemowit,
w liczbie posiadłości komesa Mirosława, syna Kazimierz i Władysław książęta Mazowsza i RuPrzedpełka, otrzymuje prawo niemieckie. W dok. si, powiedziano, iż gdyby król polski nie chciał
zr. 1394 śród włości szpitala św. Jana Jerozol. oddać .,castrum Crzeschow cum districtu'* ksiąWidocznie szpital posiadał tylko część wsi (K. żętom, ale dał go jednemu z nich Ziemowitowi,

W.,n. 117, 718, 1943). W r. 1580 płacą tu
Krzesińscy od 2'/, łan. km.
Krzesk, r. 1531 Crzesko, wś, pow. siedlecki.
W r. 1531 wś w par. Zbuczyn, pow. łukowski,
płaci od 1/, łana, a Wesoła (Krzesk Wesołka) od
1łana. W r. 1552 Krzescy siedzą w K. Wiesiołce, Jasionce, Królowej Niwie, Zawodach. Wr.

to tenże ma wydzielić braciom ze swych dóbr
równej wielkości obszary (Kod. maz. 172). W r.
1515 K. płaci od 10 łan., 7 karczem po fertonie,

pop gr. 15.

W r. 1588 eentr ststwa t. n., ma

9!/, łam, popa, 2 zagr., 4 karczmy, młyn, 2 komorn., 2 rzem.

Krzeszowice, wś, pow. chrzanowski. Wdok,

1580 K. Królowa Niwa i Wesołka, zamieszkałe z 13387 występuje Herman, pleban „de Crze-

są przez Krzeskich, którzy płacą od 3 włók, 18 schevicz”,
%

W r. 1364 Piotr wicekustosz kate-

i

Krz

Krz

385

dry krak. nabywszy za 87 grzyw. sołtystwo płaci tu od 10 łan., 6 zagr. bez roli, 4 kom. bez
w K., zamienił je za zgodą biskupa Bodzanty na bydła.
|
dziesięcinę biskupią z Rzeplina, którą ofiarował
Krzon, ob. Krzan.
na uposażenie altaryi św. Leonarda w katedrze
Krztynia, w dok. Krtina, rzeczka, dopł. Pili(Kod. kat., I, 299). Dymitr dziedzie Łady (t.j. Dy- cy. Wymieniona w dok. z r. 1262. Nad nią leżamitr
z Goraja), sprzedaje r. 1373 za 100 grz. dział ły: Wola libertowska i Bonowice.

we wsi „Crzissoviee', który otrzymał od króla
Kazimierza, Zawiszy, archidyak. krakow. i pod-

kanclerzemu kor.

Pośrednikiem był Krzesław

z Chodowa (Kod. kat. krak., II, 52). Za Długosza, wś ta własność biskupów krakow., miała ko-

Krzyceniszki, właściwie Krzczeniszki, Chrzeoniszki, dobra, pow. wiłkomierski, gm. Wojtkuszki (12 w.), 16 w. od mta pow., dawniej Bohusza,
obecnie własność Pac-Pomarnackich, 635 dz.
(300 lasu).
Krzycko, r. 1294 Critsco, wśi dobra, powiat

ściół par., 20 łan. km., 2 łany sołt., karczmę,
zagrodnika, młyn. Dziesięciny kmiece, warto- wschowski. Starożytna osada, targowisko a przy
ści do 16 grzyw. stanowiły uposażenie prebendy nim zapewne i gród. Wydawca Kod. Wielk. odkrzeszowiekiej w katedrze krakowskiej (L. B.). nosi do K. miejscowość nazwaną w liście cesaW r. 1581 kasztelan wojnieki płaci od 14 łan. rza Fryderyka zr.1157 „in territorio Crisgove'.
km., 4 zagr., 2 kom., 6 kom, bez bydła, 3 rzem, Dok. z r. 1294 wymienia K, i Strzyżewice jako

3 kół papierni, 5 towarz., */, roli. Opis istnie- targowiska, których prawa ma posiadać Świejącego tu zakładu kapielowego wydał dr. WŁ. ciechowa, własność klasztoru lubińskiego (K. W.,
Sciborowski: „K. jako zakład lekarsko zdrojowy
*, n. 19, 719), Przy targowisku wcześnie zapewKraków, 1878 r.
ne założony został kościół par. p. w. św. KleKrzewin, fol., pow. borysowski, własność mensa. Wieś z czasem stała się gniazdem rodu
Nowomiejskich, 266 dz,
Kotwiczów Krzyckich. Tu chrzczony był AnKrzewinia, fol., pow. poniewieski, gm. Re- drzej Krzycki areybisk. gnieźn., poeta łaciński.
migoła (7 w.).
W r. 1642 na miejscu spalonego od pioruna
Krzewino, dobra, pow. orszański, odr. 1831 (r. 1607) stanął nowy drewniany, kosztem GoRostkowskich i Czernichowskich, 1972 dz.
ściewskiego dziedzica wsi. Istniała też od XVI

Krzewiny, dobra, pow. kowieński, gm. Ja- w. kaplica p. w. św. Walentego. Ob. E, Callier'a:
swojnie (14 w.), Siemaszków 192 dz.

Szkice geogr. hist., Poznań, 1886 r., str. 9i 19.

Krzewiszki, wś, pow. rossieński, gm. Jur- Tam też oddrakowana praca prof. Alfr. Brandowborg (10 w.).
skiego o K,
Krzewo 1.) r. 1232 Zacrevwo, r. 1252 ZacrseKrzyczew, mstko i dobra, pow. czerykowski,
vo, wś, pow. kolski, W dok. zr. 1232 śród dóbr na pograniczu pow. klimowickiego, gm. Krzynadanych eystersom przez Bogumiła arcybisk. czew, 24 w. od Czerykowa a 11l od Mohylewa,
Ob. Dobrowo, W r. 1576 płaci we wsi Krzewo 161 dm. (7 murow.), 4570 mk. (1886 żydów),
Mik. Drzewiecki od 6 łan., 3 zagrodn., 7 osadn. 6 cerkwi drewn , kościół kat, murow., 4 domy
2.) IŃ., wś, pow. łomżyński, par, Zawady, ob. modl. żydow., st. poezt., sąd pokoju, zarząd okr.
Krawce. 3.) K, wś nad Narwią, pow. łomżyń- polie. i gm., szkoła, apteka, 3 garbarnie. przyski, par. Drozdowo, ob. Grodzanowo.
stań na Soży; 3 jarmarki. Dobra, dziedzietwo
Krzewo, wś w dawnej ziemi bielskiej. Zyg- Hołyńskich, z Zadobrostem mają 1588 dz. (784
munt August r. 1542 w Wilnie odnawia Wojcie- lasu), 3 młyny, gorzelnia, Najdawniejszym znachowi Reszece spalony przywilej na dobra K., nym ststą niegrodowym krzyczewskim był Zanw pow. knyszyńskiem, wiecznym prawem nada- ko Żaba (1500 r.). Po nim idą: Pietraszko Jene (Kapiea, Herbarz, 358). Zapewne będzie to pimachowicz (1504 r.), Jan Zabrzeziński (1506
wieś zwana dziś Krzywa, w pow. białostockim. do 1507), Wasil Oszuszkin (1508), Juryj Niemi-

Krzęcin, w dok. Kczanczin, wś, pow. wado- rowiez (1511), kn. Wasil Semenowiez Żyliński
wieki. Wspom. w dok. z r. 1254i 1256 śród (1516—27), Wasil Czyż (1530), Andrzej Szowłości klasztoru zwierzynieckiego. Kościół par. łucha (1544—52), kn. Bohdan Bohdanowicz S0p. w. Wniebow. N. P. Maryi istniał już za Dłu- łomerecki (1594). W r. 1760 otrzymał je Jerzy
gosza. WŚ miała 24 łany km., z których dawa- Wandalin Mniszech, marsz. nadw. kor., który
no klasztorowi czynszu po pół fiorena. Karczmarz opłacał z niego 28,272 złp. 2 gr., kwarty
dawał czynszu 4 grz., 1 zagr. 16 gr. i musiał i 10,300 złp. hyberny. Gmina obejmuje 30 miejjeździć konno z listami; był też młyn i folwark scowości, 1758 dm., 6401 mk. włościan (17983
klasztorny.
Dziesięcinę wartości do 20 grz. dusz rewiz.), uwłaszczonych na 9580 dz. W gm,
pobierał pleban miejscowy. Książę miał tu jest 2428 dz. lasu większej własności i 1552 dz.
,„„jus supremum* i pobierał po korcu żytai 2 włośc.
Krzymów, wś, pow. koniński. Kościół par.
kury z łanu, tudzież 5 grz. i fertona (z całej
wsi). Istniało tu 6 stawów (2 małe i 4 większe). p. w. św. Maryi Magdaleny istniał już w XIV w.
wsądzie kons, gnieź,
Wieś leżała w ks. zatorskiem (L. B., 1II, 66, 67). Pleban Bodzanta występuja

W r. 1581 leży w pow. szląskim.

Piotr Strzała r. 1415.

Tomasz z Radolina pleban w dokum.
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z r. 1470 (Kod. dypl. pol., II, 540). W drugiej Krzemieńca, 100 dm., 786 mk. Właściciel Tolli.
połowie XVIw. dziedzie Grodziecki, przyjąwszy W r. 1583 ks. Andrzej Wiszniowieeki wnosi od
* protestantyzm, zabrał role i dochody plebańskie, 9 dym., 4 ogr.

2.) K., wś, tamże, gm. Światec,

a osadził przy kościele kaznodzieję luterańskie- par. praw. Woronowce, 57 w. od Krzemieńca,
go. W r. 1607 nabył wieś katolik Jarochowski, 26 dm., 144 mk.
który predykanta usunał lecz dochodów nie zwró-

Krzywe, dobra, pow. mohylewski, od r. 1851

cił. Parafia była nieobsadzoną przez długi czas. własność Chomętowskich, 640 dz. (301 lasu),
Krzyszałowicze, fol., pow. słucki. Mają tu: młyn, krupiarnia.
Krzywe, wś nad Irpeniem, pow. skwirski,
bBrylewscy 97 dz., Kaczyńscy 66 dz.
Krzyszkowice, wś, pow. pińczowski. W r. gm. Kornin, st. poczt. Chodorków (10 w.), 45 w.
1419 król Władysław II na prośbę Jakóba Prze- od Skwiry, 338 dm,, 1882 mk., cerkiew, szkółkory z Morawian przenosi wsi jego: K. i Przycz- ka cerk., 3 młyny, 5 wiatraków. WŚ należała
niów na prawo niemieckie (Kod. kat. krak., pierwotnie do zamku kijowskiego, r. 1554 nadana z Chodorkowem, Tyszom Bykowskim. W r.
t. II, 454).
Krzyszkowice 1.) w dok. Criskovichi, wś, 1628 Fedor Tysza Bykowski wnosi od 10 dym.,
pow. wielicki. W r. 1238 Levos i Crisek syno- 6 ogr.
Krzywe Kolana, wś nad Tykiczem Uhorwie „Criseonis* sprzedają w Krakowie wieś K.,
comesowi Teodorowi, wojew. krakow. „,pro XX skim, pow. humański, gm. i st. poczt, Talne
Marcis argenti et duabus tunicis*. Tenże Teo- (13 w.), 50 w. od Humania, 188 dm., 1009 mk.,
dor wkrótce nadał tę wieś klasztorowi szczyrzyc- cerkiew, szkółka cerk., wiatrak.
Krzywe Sioło, wś nad Dźwiną, pow. połoekiemu (Kod. mał., I, 27, 45i Kod. dypl. pol.,
t. III, 32). W r. 1581 wieś leży w par. Wie- ki, gm. Michałowszczyzna, 25 dm., 146 mk.,
liczka, dzierżawca płaci tu od 16 półłanków, 2 cerkiew.

zagr. z rolą, 3 komorn.

2.) K., wś, pow. my-

Krzywice, roku 1565 Krzywicze, wś, pow.

ślenieki, par. Siepraw. Wspom. w dok. z r. 1354 chełiuaski, ob. Koczów.
Krzywicze 1.) wś, pow. słonimski, gm. De(Kod. mał., I, 280). W r. 1581 konwent Bożego Ciała (w Krakowie), płaci tu od 8'/, łan., 5 reczyn, 38 w. od Słonima, 781 dz. 2.) K, pow.
zagrodn., 2 komorn. z bydłem i 3 bez bydła, */4 miński. W r. 1747 Aleksandra i Anny z Ottenhauzów Cedrowskich, stolników mozyrskich, w r.
karczmy.
1757 Michała i Teresy z Paców Wołodkowiezów,
Krzyszowice (w dok.), ob. Skrzeszowice.

Krzysztofiszki, wś, pow. trocki, gm. Wyso- ststów hajeńskich, od r. 1846 Aleksandra Świę-

ki Dwór, 12 dusz rewiz.

Pod wsią wzgórze sy- torzeckiego, 310 dz., Kazimiery SŚwiętorzeckiej,

184 dz. 3.) K, wś, pow. słucki, gm. Starobin,
pane (pilkalnis).
Krzywa 1.) wś, pow. białostocki, gm. Biało- 98 dm., 1018 mk., cerkiew, fil. par. Zawszyce.

stoczek, 71 dz. Por. Krzewo. 2.) K., urocz., 4.) K., wś pow. dzisieński, gm. Plissa (4 w.);
tamże, w dobrach Dojlidy. Odlewnia żelaza. miała 64 dusz rewiz., należała do dóbr Mniuta.
3.) K., fol. dóbr Jasionówka, tamże. 4.)K, 5.) K., zaśc., pow. wileński, gm. Niemenczyn
wś, pow. sokólski,

Sokółki, 220 dz.

gm.

Trofimówka, 33 w. od

5.) K, wś, pow. klimowieki,

gm. Rodnia, 24 dm., 182 mk.

Krzywa Góra, wś, pow. wrzesiński. Włość
królewska wymieniona w dok. z r. 1393 (Kod.
dypl. pol., I, 293).
,
Krzywa Niwa, wśi fol., pow. czerykowski,
gm. Bratkowicze, 60 dm., 341 mk.

(11 w.), należał do dóbr Czarny Dwór.
Krzywiec, wś nad rzką Torhan, pow. taraszezański, gm. Krupiee, st. poezt. Taraszcza
(32 w.), 359 dm., 1944 mk., cerkiew, szkółka,

3 wiatraki. Gmina obejmuje 12 miejscowości
(6 siół, 6 wsi), 15,082 mk, (412 kat., 18 rozkol.,

16 stund., 305 żyd.) i 19,848 dz., w tem 10,090
Fol., dzie- dz. większej posiadłości, 9105 dz. włośe., 241
dz. cerk.

dzietwo Kmitów, 160 dz., młyn.
Krzywin, wś, pow. lepelski, własność hr.
Krzywanice, wś, pow. noworadomski, Wydawca Kod. Wielk. odnosi do tej wsi nazwę: Chreptowicza, tudzież Konst. Łoparewicza, 60

„Zeriovo iuxta Pagenchno*, w bulli Adryana dz., Sabiny Czerkas 340 dz.
Krzywin, Krzewin, wś nad Horyniem, powiat
IV z r. 1154, wymieniającej posiadłości kościoła
ostrogski, gm., st. poczt. i dr. żel. Krzywin, 14
wrocławskiego (K. W., n. 586).

Krzywce 1.) wś, pow. dźwiński, par. Krasław. 2.) K. Krywce, wś nad jez. Długiem, pow.
lepelski, gm. Pyszno, 9 dm., 76 mk., cerkiew.
Krzywce, las, pow. olhopolski. Należy do

w. od Ostroga, 431 dm., 2436 mk., cerkiew
drewn. z r. 1768, fundacyi ks. Stan. Jabłonowskiego, kościół par. katol., szkoła ludowa od r.
1850 i szkółka ceerk. od r. 1875, sąd pokoju,

zarząd gm. Do par. praw. należą wsi: KomaKrzywczyk, os., pow. bielski gub. grodz., rówka i Polanie. Cerkiew filialna we wsi Kołomla. St. dr. żel., K. ma 5 dm., 52 mk. Gmina
gm. Łosinka, Godzińskich 18 dz.
Krzywczyki 1.) wś, pow. krzemieniecki, gm. obejmuje 17 miejscowości, 743 dm. włościańsk.
Wiszniowiee, par. praw. Łozy (2 w.), 17 w. od. (obok 70 innych), 9697 mk. włościan, uwłaszezo-

klucza czeczelnickiego.
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Krzywonory 1.) urocz. przy wsi Łazy, pow.
2.) K, wśi chutor, pow. wołkownosi od 13 dym. półdworz. po 10 gr., 12 dym. wyski, gm. Roś, 23 w. od Wołkowyska. WŚ ma
na ćwiere. po 5 gr., 6 dym. putnych na półłan. 98 dz.; chutor, własność Strażkowskich, 40 dz.
Krzyworudka, wś nad Chomorem, pow. zapo 10 gr., 14 ogr. po 2 gr., 4 podsus. po 4 gr.
W r. 1588 płaci on od 15 dym., 6ogr., 4 podsus,, sławski, gm. Tarnawka, st. poczt. Zasław (33 w.),
140 dm., 897 mk., cerkiew drewn. z r. 1886
2 kół waln., 1 popa.
Krzywin, miasto nad Obrą, pow. kościański. (na miejsce dawnej z r. 1751), szkółka eerk. od
W dok. z r. 1237 Władysław ks. polski potwier- r. 1872. Cerkiew filialna we wsi Ledzianka
dza nadanie klasztorowi lubińskiemu wyspy (kę- (31/, w.). Pod wsią 2 nasypy ziemne (mogiły).
py na Obrze) „que adiuncta est metis Crivinen- W r. 1593 należała do włości zasławskiej, spusis civitatis, in descensu pontis majoris a dex- stoszona przez Tatarów
Krzyworzeka, wś, pow. wieluński, Kościół
tris et a sinistris adjacentem*. Dok. z r. 1278
nych ua 8627 dz,

W r. 1577 sioło zamku

ostrogskiego, ks. Konst.

QOstrogskiego, który grodzieński.

wymienia ,,eastrum Crivin*'. Targowisko leżące par. p. w. św. Andrzeja, wzniesiony z kamienia
przy grodzie, wcześnie było nadane klasztorowi. r. 1264 przez Bolesława ks. kaliskiego, jak
W dok. z r. 1294 śród włości klasztoru podano o tem świadczy odpis erekcyi w dok. z r. 1536.
„Crivin eum theloneo et omni iure Thewtonico*. Przy kościele dzwonnica murowana, KilkakrotW r. 1375 opat wydaje w miejsce zatraeonego, nie restaurowany, r. 1869 po raz ostatni, przenowy przywilej na wójtowstwo powtarzający trwał dotąd. W r. 1841 wcielono do par. kościół
treść dawnego. Herman pleban krzywiński w we wsi Kadłub wraz z filiami w Popowicach
dok, z r. 1298. Szezedryk kasztelan krzywiń- i Grąbieniu. W r. 1552 wieś królewska, naleski występuje w dok. od r. 1242 do 1278. Po żąca do grodu wieluńskiego. Zniszczona świeżo

nim pojawiają się: Jasko, Janusz i Filip (K. W., przez zaraze miała wraz z karezmarzami i osan. 205, 235, 368, 441, 477, 506, 719, 860, dnikami sołtysa 30 osad., 17 łan., 2 młyny, 2
1720 i inne). W r. 1581 miasto daje szosu fi. 25 karczmy (1 sołtysa).
Krzywosądowo, wś, pow. pleszewski. Nagr. 18. Od 6 komorn., 4 bań gorzałez., młyn
o 2 kołach, 18 łan. miej., 35 rzem., 9 prasołów. dana w XII w, klasztorowi św. Wawrzyńca pod
Kaliszem (K. W., n. 35). W r. 1579 płaci tu
Suma f. 67 gr. 9.
Krzywina Wierzchnia 1.) rzeczka w pow. Sebastyan Kęszycki od 3 łan., 2 zagrodn., 1 kosieńskim i lepelskim, lewy dopływ Dźwiny, wy- mornika.
Krzywosielce 1.) wś, pow. nowoaleksanpływa z jez. Berezowskiego, płynie na płn.-zachód i ubiegłszy 33 w. (22 w. w pow. sieńskim) drowski, gm. Krasnogórka (10 w.). 2.) K., wś,
uchodzi pod wsią Chmielnik. Od lewego brzegu pow. dryzieński, par. Druja.

przybiera Zwiezdoworonkę i K. Niżną.

2.) K.

Krzywosiołki, wś, pow. słucki, gm. Kijewi-

Niżna, rzka, tamże, wypływa z jeziora Sienno, cze, 41 dm., 250 mk.
Krzywoszewo, wś, pow. dźwiński, gm. Mapłynie na płn, i ubiegłszy 22 w. (10 w. w pow.
linówka, 31 dm., 190 mk., dom modl. starolepelskim) uchodzi pod fol. Krzywino.
wierców.
Krzywka, ob. Krywka.
Krzywoszyńce (t. IV, 812), wś nad SkwirKrzywlany, fol. dóbr Dojlidy, pow. białoką, pow. skwirski, gm. Wierzchownia, st. poczt.
stocki.

Krzywobłoty, wś, dwa fol. i okolica, powiat Rużyn (10 w.), 10 w. od Skwiry, 324 dm., 1892
prużański, gm. Sielec, 22 w. od Prużany. WŚ mk., cerkiew, szkółka cerk., młyn, 2 wiatraki,
zwana też Wołezyki, ma 86 dz.; jeden z fol. na- Należała do włości pawołoekiej.
Krzywowola, ob. Wola Krzywa.
leży do Dońcowych, 130 dz., drugi (K. Wielkie)

Krzywowolin, wś, pow. bałeki, gm. Piszdo Zubowyeh, 194 dz.; okolica 102 dz. Jeden
czanka, 21 w. od Bałty, ma 165 osad, 925 mk,
folw. należał dawniej do Sipajłów.
Krzywowólka, wś, pow. starokonstantynowKrzywodobie, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. i st. poczt. Teofipol (3 w.), par. praw.
ski, gm. Oknista (5 w.).
Krzywokonna, wś, pow. wołkowyski, gmina Nowostawce (1 w.), 60 w. od mia pow., 96 dm.,
523 mk.
Zelwa, 21 w. od Wołkowyska, 663 dz,
Krzywowszczyzna, fol., pow. lepelski, GraKrzywołapowo, wś i fol., pow. dryzieński,
bowskich 43 dz.
par. Zabiały, Łankowskieh 190 dz.

Krzywołowszczyzna, fol., pow. nowogródz-

Krzywsk 1.) wś i dobra, pow. komelski, gm.

Czebotowicze (6 w.), 82 dm., 384 mk, Dobra,
Krzywołuka, wś, pow zasławski, gm. Mi- Pereświet Sołtanów, 1028 dz. (664 lasu). 2.) K.,
chnów, par. praw. Myślatyn (3 w.), 70 dm., wś i folw., pow. rohaczewski, gm. Dowsk (6 w.),
106 dm., 611 mk., cerkiew. Fol. od r. 1830
356 mk.
ki, gm, Żuchowicze, Wojnów, około 16 włók.

Krzywonogi, Krywonogź (t. IV, 768), folw., Poźniaków, 251 dz. 3.) K., fol., pow. oszmiańpow. nowogródzki, gm. Wsielub, Ostrowskich ski. W r. 1721 Strumiłły, w pierwszej połowie
XIX w. Sopohów, dziś w jednej części drogą
około 32 wł.
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wiana Romanowskich, w drugiej części Wilczyń- z r. 1435 powiedziano: „oppidani sive ineole
totius ville sive oppidi Krzizanowicze'. Długosz
skiego.

Krzywy 1.) urocz., pow. słonimski, gm. Ży- nazywa K. wsią i powiada, iż miała 29 łan. km.

rowice, 15 dz. 2.) K., wś, pow. dryzieński,
par. Zabiały.
Krzywy Nałóg, ferma, pow. olhopolski, gm.
ist. poczt. Berszada (14 w.), 9 dm.
Krzywy Pagórek, zaśc., pow. wileński, gm.
Rudomino (7 w.), należał do dóbr skarb. Góry.

Krzyż, r. 1536 Krzeisch, wś, pow. tarnowski.

W r. 1536 własność Jana z Tarnowa wojew.
ruskiego i siostry jego Doroty Tarłowej, w dzier-

żawie (za posag) Beaty Tęczyńskiej.

Było 36

kmieci na 12 łan., 2 dwory, 2 folw., karczma
(2 grz.) i 4 sadzawki.

Krzyżaki, fol., pow. wiłkomierski, gm. Kur-

dających czynszu po 30 gr. rocznie klasztorowi

i 5 łan. km. dających po fertonie, prócz tego sery, kapłony, jaja, osep
i robociznę, od której
się wyłamywali, lecz wyrokiem sądu byli r. 1435
zniewoleni. Prócz tego był młyn i karczma
z rolą dająca 3 fertony.
Dziesięcinę (od 40 do
60 grz.) dawano pierwotnie na rzecz stołu biskupiego w Krakowie, Z woli Oleśniekiego otrzymał ją klasztor w Pińczowie. Z ezasem wkradło się do życia klasztornego rozprzężenie, któremu chciał położyć kres Władysław Jagiełło,
przez połączenie klasztorów w Busku, Imbramowiecach, K. i Zwierzyńcu
w jeden, który miał być

kle, 25 w. od Wiłkomierza, własność Masiewi- założony w Wiślicy, Skończyło się jednak na
przeniesieniu klasztorów z K. i Imbramowie do
czów, 68 dz.
Krzyżanka, dwór, pow. wiłkomierski, gmina Buska. W r. 1418 kanoników regularnych wyjęto z pod władzy klasztoru wrocławskiego i odKowarsk (15 w.).

Krzyżanów, w dokum. Crisanov, wś, pow. dano pod zwierzchnietwo Witowa. Dokument
piotrkowski. W dok. z r. 1229 w liczbie włości wcielający te klasztory do Buska wydany 1416
klasztoru sulejowskiego. Wkrótee potem otrzy- r. przez Jana, opata zakonu premonstratensów,

muje prawo niemieckie. W r. 1552 opat sule- podaje za powód przeniesienia, skandaliczne ży' jowski płaci tu od 27 osadn., 8'/, łan. Są dwie cie sióstr zakonnych niezachowujących reguły,
a przytem powołuje się na to, że znaleziono jakarczmy, 1 zagr., 2 łany sołtysie.
Krzyżanowice, wś nad rzką Nidą, powiat koby w kryjówce klasztoru, akt Leszka ks. polpińczowski, W r. 1247 Bolesław ks. krakow., skiego nadający wś Krzyżanowiee, klasztorowi
z matką Grzymisławą pozwalają Szymonowi w Busku. Opaci klasztoru św. Wineentego we
prepozytowi w K. zakonu premonstratensów osa- Wrocławiu jakoby nieprawnie przywłaszezyli s0dzić tamże wieś targową na prawie nowotar- bie zwierzchnictwo nad klasztorem w K, Po
skiem (Kod. dypl. pol., III, 52). Widocznie więc przeniesieniu klasztoru, w K. został dla zarządu
kościółi klasztor premonstratensów powstał tu kościełem i parafią prepozyt, a na utrzymanie
przed r. 1247. Aktem z r. 1253 Innocenty [V kościoła i prepozyta przeznaczono wsi: K., Leźprzyjmuje pod opiekę kościół P. M. „de Crisano- nicę i Konary (Długosz, L. B., III, 84 — 104).

_ie* i osadzonych przy nim braci (Kod. mał, W r. 1579 prepozyt tutejszy płacił od 50 osad.,
t. II, 95). Istniał tu obok męzkiego i żeński 311/, łan., 2 zagr., 9 chałup, 9 ubog., 2 rzem.,
klasztor premonstratensek. W r. 1293 Stanisła- 3 piekarzy, 3 rybaków. W r. 1688 było 39
wa, przełożopa, zmuszona jest dla okupienia, się dymów. Ob. Kwart. teol., Warszawa, 1902 r.
Krzyżanowice, w dok. Crizanovith, wś nad
bandzie rozbójniczej księcia wrocławskiego sie-

dzącej w Chrobrzu, sprzedać 4 działki klasztor- rzką Rabą, pow. bocheński.

R. 1286 Leszek

ne w Umianowicach, klasztorowi w Skale (Kod. ks. krak. nagradzające zasługi Swiętosława kaszt.

mał,, I, 142).

Siostry sprowadzone tu były ze wiślickiego, uwalnia jego włości K. od danin

Strzelna, a kanonicy regularni zapewne z opa- i ciężarów (Kod. mał., II, 164).
Krzyżele, dobra, pow. wiłkomierski, gmina
ctwa wrocławskiego, które miało nad klasztorem

zwierzchnictwo. Wedle Długosza książę Bolesław wzniósł kościół
z kamienia wapiennego i nadał klasztorowi wsi: Kleczanów, Sarbię, Kowale,
Leźnicę, Konary, Kobylniki, Solnik, Wolę Groehowską, Sieborowice, Kostrz, Biernatowice, Junowidz i Umianowice.

Uciana (7 w.)
Krzyżopol, wś, pow. olhopolski, gm. Ternówka, 71 osad, 488 mk., st. dr. żel. na linii
Odessa—Wołoczyska (mylnie podana w t. LV,
820. jako leżąca przy wsi K., w pow. jampol-

Kazimierz W. nadaje skim).

klasztorowi premonstratensek przywilej na lokacyę miasta na prawie sredzkim. Król pozwala osiadać tu tkaczom i zajmować się wyrobem sukien
i ich sprzedażą (Kod. dypl. pol., III, 301). Wr.
1369 król zatwierdza ugodę między Piotrem
„de Beytom* przełożonym klasztoru a Bogusławem wójtem tamecznym (ib. III, 310). Jakkolwiek K. miały nadane prawo miejskie nigdy jednak, o ile się zdaje, nie były miastem. W akcie

Krzyżówka 1.) Kryżowka, dwór, pow. wił-

komierski, gm. Konstantynowo (3 w.).

2.) K.,

dwa fol., tamże, gm. Wieprze (3 i 6 w.). 3.) K.,

zaśc., pow, nowoaleksandrowski, gm. Antuzów
(14 w.). 4.) K, fol., pow. wiłkomierski, gmina

Wieprze (3 w.), Weleninych 68 dz. i Żylińskich

83 dz.
Krzyżowo, wś, powiat dryzieński, parafia
Oświej.
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Ksawerynów 1.) wś, pow. dźwiński, sukces.
Krzyżyk, urocz, pow. sokólski, gm. Czarna
Justyna Mikłaszewicza, 80 dz. 2.) K., wś, pow.
Wieś, 31 dz.

Ksawerów, pierwotnie Zdłwinowicze, mstko lucyński, Zubarewiezów 45 dz. 3:) K., wś, pow.
nad Kamionką, dopł. Uszy, pow. owrucki, gmina rzeżycki, Szyszków 83 dz.
Bazar, st. poczt. Owrucz (55 w.), 188 dm., 1168

Ksebki, r. 1827 Xebki, wś, pow. kolneński.

mk., cerkiew drewn. z r. 1781, uposażona 36 W r. 1827 wś rządowa, 69 dm., 598 mk,

dz., szkoła, Cerkiew fil. we wsi Dubrowa (8 w.).
Do par. praw. należy wś Sawłuki i Słoboda
Ignatówka. Litwinowicze należały od r. 1507
do Jelców. W r. 1628 wniesiono ztąd od 1 dym.
WŚ należała do spadku Filipa Jelea. podstol,
kijow.. i była w zastawie.
Ksany, r. 1275 Xane, r. 1418 Xanij, wś,
pow. pińczowski. odl. 35 w. od Pińczowa. W r.
1884 fol. miał 553 morg. (402 roli, 40 łąk i 42

Książ 1.) Wielki, mstko i dobra, pow. mie-

chowski. W r. 1381 „nos Sbitko heres et comes legitimus in Xiansz, palatinus eracoviensis*, zakłada klasztor pustelników reguły św. ©
Augustyna „in Xiansz civitate nostra in terra

Cracoviensi*. Klasztorowi nadaje fundator place
pod budowlę klasztorną przy kościele śród murów miasta, połowę młyna zw. wójtowskim, folwark pod miastem z łąką, ogrodem i rolą, jatkę
lasu), wś miała 86 os., 439 morg. W r. 1827 rzeźniczą. Uwalnia klasztorne posiadłości od
Xany wś rządowa, 63 dm., 382 mk, W dokum. opłat i powinności miejskich. Świadkiem aktu
zr. 1275 podana jako własność klasztoru wą- jest brat Spytka, Jan z Tarnowa, wojew. sandochoekiego. Włość bisk. krak. w dok. z r. 1418 mierski (Kod. mał., I, 424). Według Długosza

(Kod kat. krak., II, 431).

Wedle Długosza wś miasto posiadało kościół par. murowany i było

była własnością biskupią, a scholastyk sandom.
posiadał tu jeden łan, płacący czynszu 2 grz.
(L B., I, 329). W r. 1579 płacą tu od 17 osad.,
81/, łan., 4 zagr., 9 kom., 8 ubog., 3 rzemieśl.,
1, łana.
Ksawerowa, wś przy linii dr. żel. chwa-

własnością Jana Rabsztyńskiego h. Topor. Dziesięcinę z łan. miejskich wartości do 30 grzyw.
pobierał pleban. Fol. dawał dziesięcinę do 6

359 dm., 1857 mk,, cerkiew, szkółka cerk., 10
wiatraków. Należy do klucza orłowieckiego.
Ksawerówka 1.) al. Chutor Szymańskiego,
wś, pow. lipowiecki, gm. i st. poezt. Lipowiec
(5 w.), 7 dm., 57 mk. W epoce uwłaszczenia
miała 284 dz., należała do Szymańskich. 2.) K.,
ferma, tamże, gm. Zozów, st. poczt. Lipowiec
(17w). 3.) K, wś nad rucz. Rotokiem, powiat

tor rolami podmiejskimi, a wdowa po nim dodała

grz. W mieście był klasztor Augustyanów zbudowany wraz z kościołem przez Jaśka z Melsz-

tyna, kaszt. krakow.

Kościół był murowany,

stowskiej, pow. czerkaski, gm. Orłowiec, stacya dachówką kryty. Klasztor mieścił 12 braci.
poczt. Horodyszcze (10 w.), 55 w. od Czerkas, Syn Jaśka Spytko z Melsztyna, uposażył klasz-

dolne role miejskie. Spytek nadał też klasztorowi pół swego młyna i bardzo żyzny ogród (L. B.,

t. III, 473). W r. 1581 miasto daje szosu fl. 19

gr. 6. Od 1 łanu miej., 5 piekarz., 7 szewców,
2 kuśnierzy, 2 kraweów, 1 ślusarza, 4 płócienn.,
2 bednarzy, 2 rzeźn., 2 kramarzy, 1 sukiennik,

1 balwierz, 1 dudarz, 7 komorn., 2 przekup., I

wasylkowski, gm. Ksawerówka, st. poczt. Wa- hultaj, 7 kowalów. Suma fl. 44 gr. 92. Wr.1841
sylków (18 w.), 353 dm., 1973 mk., cerkiew, dobra ordynacyi (Wielopolskich) Książ Wielki
szkółka cerk., 14 wiatraków.

Należy do Biało-

składały się z fol. i zamku Mirów, miasta K.

cerkiewszczyzny. Gmina obejmuje 12 miejseo- Wielki (os. 121, morg. 303)i wsi: Głogowiany
wości (9 siół, 3 wsi), 19,916 mk. (660 katol., (os. 23, morg. 509), Częstoszowice (os. 20, mor8 sztund., 850 żyd.), 21,903 dz. (8782 większej gów 399), Konarzówka (os. 35, morg. 593),

posiadłości, 12,655 włośc., 322 cerk). Zarząd Wielka Wieś (os. 23, morg. 470), Wolica(os. 25,
gm. we wsi Motowidłówka Wielka. 4.) K., wś, morg. 442), Moczydło (os. 34, morg. 505). Ob.
pow. dubieński, gm. Warkowicze, par. prawosł. Ulanowski B.: „Cennik dla rzemieślników Książa
Mołodawa (3 w.), 16 w. od Dubna, 17 dm, 105 przez Piotra Kmitę wydany'', Kraków, 1884 r.
mk. 5.) K, kol., pow. łueki, gm. Szezuryn, 27 2.) K. Mały, wś ifol., pow. miechowski. Na dok.
z r. 1431 podpisany jest Mikołaj „,reetor ecelew. od Łucka, 11 dm., 59 mk.
Ksawerowo 1.) dwór, pow. słonimski, gm. sie parochialis in parya Xansz'* (Kod. dy;! pol.,
Kostrowicze, Mierkowskich, 37 dz. 2.) K., t. III, 402). Wedle Długosza kościół ten p. w.
wś, pow. nowoaleksandrowski, gmina Ponedel Narodz. N. P. M. był z kamienia wapiennego.
(6 w.). 3.) K,fol., pow. ihumeński, Sutkow- Dziedziecami wsi byli Kowalowsey h. Ossoria
i Kula h. Jastrzębie. Wś miała 26 łan., karczskich 210 dz.
Ksawerpoł, dobra, pow. słonimski, gm, Lu- mę plebańską i folwark szlachecki. Dziesięcinę,
szniewo, 40 w. od Słonima, Piaseckich, z uroez. wartości do 30 grz. pobierał pleban (L. B., II,
str. 85). Dobra K. Mały w r. 1886 składały się
Bartosze i Przeszkoda 441 dz.
Ksaweryn, dwór, pow. lepelski, Lenkiewi- z fol. K. Mały (882 morg.), fol. Wały (1263 mor.
w tem 718 lasu). Poprzednio w skad dóbr wchoczów 73 dz.
Ksaweryno, wś i dobra, pow. rzeżycki, dziły wsi: K. Mały (os. 22, morg. 260), Trzonów
(os. 15, morgów 168), Krzeszówka (os. 22,
Orzeszkowskich 266 dz.
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morgów 265), Boczkowice (osad 19, mor- wyborny folwark klasztorny i drugi plebański.
gów 211).
Dziesięcinę (do 20 grz.) pobierał klasztor. PoKsiąż 1.) niem. Xionz, w dokum. z r. 1215 przednio przy kościele było dwu plebanów, lecz
Dlotovo, quod nominatur Knase, r. 1220 Dolo- jedną plebanię weielił do dochodów swoich klatovo, r. 12381 Xanze, wś, pow. inowrocław- sztor wraz z dworem i folwarkiem. Druga część
ski, dziś strzelneński, par. kat. Polanowice, ma wsi, K. Małe, miały 9 łan. km., 2 karczmy z ro250 ha (236 roli), 11 dm., 94 mk. kat. W dok. lą. Dziesięcinę (do 20 grz.) dawano kościołowi

zr. 1215 śród wsi, których dziesięcina była w K. Wielkich. Był tu młyn dający klasztoroprzedmiotem sporu między bisk. kujawskim Bar- wi czynszu 13 grz. (L. B., JII, 214, 215). Radtonem a klasztorem strzelneńskim (K. W., n. 84). wan kapelan „de Ksenie** w dok. z r. 1224. Por.
W r. 1220 Konrad ks. mazow. daje tę wieś bi- Niegłowice.
skupowi w zamian za inne. Ob. Borzymie, Przy
Książnice 1.) Małe i Wielkie, w dok. Ksiazwsi było bagno. 2.) K, r. 1234 Gzense, r. 1298 nicze, wś, pow. bocheński. W dok. zr. 1310

Xensze, miasto, pow. szremski, Według dokum. wątpliwej autentyczności. 2.) K, wś, pow.
z r. 1234 własność klasztoru św. Wincentego mielecki. W r. 1536 ma kościół par., należy do
we Wrocławiu, który na mocy ugody z klaszto- dóbr Rzemień, Stan. Tarnowskiego.

rem tynieckim miał ją odstąpić klasztorowi św.

Książniczki, r. 1581 Xziaznice, wś i folw.,

Wawrzyńca pod Kaliszem (filia Tyńca). Według pow. miechowski, 28 w. od Miechowa. Fol. ma
dok. z r. 1298, K. ma kościół parafialny. Przy 218 morg., wś 22 os,, 164 morg. Wedle Dłaosadzie był gród kasztelański. W r. 1273 wy- gosza ,„Xangnycze* własność kollegiaty św.
stępuje kasztelan Wojsław, r. 1287 komes Cze- Floryana w Krakowie, miały 12 łan. km., karczsław. W dok. z r. 1370 występuje powiat księ- mę, 3 zagr. Dwór kustosza. Dziesięcina z tej
ski (K. W., n. 160, 451, 573, 770, 1636). Kie- wsi szła dla prebendy krzesławskiej w katedrze
dy K. przeszedł na posiadłość szlachecką i otrzy- i wartość jej wynosiła do 16 grz (L. B,
III. 72),

mał prawo miejskie, niewiadomo. W r. 1583 W r. 1581 włość kollegiaty, w dzierżawie Harpłaci miasto szosu fl, 5 gr. 6, od 6 łan., 8 rzem., dziszowskiego, płaci od 4 łan km., 3 zagrodn.,
4 kom., 2 bań gorzałcz.

Ogółem fi. 19, gr. 18 3 komorn., 2 piekarek, 1 rzemieślnika, !/, łana

(Szrem wtedy płaci fi. 157, a Kościan f. 460). karcz.
Ob. „Zburzenie K. przez Prusaków dnia 29 kw.
Książno, r. 1357 Ksanzno, wś, pow. wrze-

1848 r.*, Poznań, 1849 r. „„,Opowiadanie ułana siński. W dok. z r. 1357 śród włości kapituły
„z pod K.*, Paryż 1860 r. „Bitwa pod K.* gnieźn. (K, W., n. 1354),

(Przyj. ludu, 1849 r., str. 19).
Księdzów al. Księdzówka, chutor, pow. taKsiążenice, w dok. Xyangynycze i Ksiągie- raszczczański, gm. i st. poczt. Tetyjów (4 w.),

nice, wś, pow. błoński, W dok. z r. 1474 wś 63 w. od Taraszczy, 20 dm., 367 mk.
książęca, r. 1580 ma 28 łan. i młyn. Należy do
Księdzowa, chutor, pow. lityński, gm. Koststwa błońskiego. W r. 1885 dobra K. mają żuchów. Należy do kościoła nowokonstanty 1741 morg. dwor. (929 roli, 201 łąk, 386 lasu), nowskiego.

gorzelnia, wiatrak. WŚ K. miała 35 os., 509
Księdzówka 1.) wś skarb. nad rzką Rewamorg., wś Owczarnia 12 os., 398 morg. i Wła- chą, pow. humański, gm. Krasnopołka, st. poczt.
dysławów 8 08., 138 morg.

Humań (11 w.), z fermą 249 dm, 1256 mk.,

Książki 1.) Wielkie, niem. Hohenkirch, wieś cerkiew, szkółka cerk., młyn, 3 wiatraki. 2.) K.,
z kościołem ewang., pow. brodnieki, st. poczt. wś nad Rastawicą (Pawołoczką), pow. skwirski,
i kol. dworzec t. n. w miejscu, par. katol. Wą- gm. i par. prawosł. Pawołocz, której stanowi
brzeźno; 1540 ha (1047 roli orn, 187 łąk, 3 przedmieście, st. poczt. Popielnia (12 w.), 23 w.
lasu), w 1885 r. 216 dm., 302 dym., 1499 mk. od Skwiry, 38 dm., 236 mk., wiatrak. 3.) K.,
(41 kat. 1270 ewang., 177 dyssyd., 11 żyd.); pow. taraszczański, ob. Księdzów.
dworzęc 1 dm., 5 mk. W 1789r. 69 dym.
Księdzowszczyzna, fol. pokościelny, pow.
2.) K. Małe, niem. Hohenkirch, dobra, tamże, nowogródzki, gm. Żuchowicze, własność Tru-

276 ha (180 roli orn, 51 łąk), w 1885 r. 10 szyńskich, okało 1 wł,
dm., 16 dym , 92 mk. (60 kat., 32 ewang. W r.
Księdzyki, przys., pow. dubieński, gm. Kru"1789 było 7 dym.
iec.
Książnice Wieltie i Małe, w dok. tynieekim a Księginki, r. 1210 Kneginiz, r. 1232 CnegKzegnyci, wś ponad doliną Wisły, pow. pińczow- henits; wś, pow. szremski. Dawna własność

ski.

Wedle dokum. kardynała Idziego r. 1174 klasztoru w Przemęcie. W r. 1232 otrzymuje
tę wieś biskup poznański w zamian za obszar
żona Wład. Hermana. Wieś była widocznie cen- ziemi, który odstąpił pod fundacyę klasztoru
trem opola i zapewne targowiskiem. Za Długo- w Lądzie (K. W., n. 66 i 137).
sza K, Wielkie miały kościół par. p. w. św. SteKsięte, r. 1312 Kzenithe, wś, pow, rypiński.
fana króla, 10 łan. km. (każdy po kopie czynszu), Jan biskup płocki r. 1312 w Płoeku, przy udziakarczma plebana (4 grz. płaci), 2 zagr. plebana, le kapituły postanawia, aby z zakonem krzyżaenadała tę wieś klasztorowi tynieckiemu J udyta,

Kub
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kim zawrzeć układ co do ziemi michałowskiej ciszki (1 w.); miała 12 dusz rewiz., należała do
i 200 łanów należących do zamku w Księtem. dóbr Prusakiszki.
Kubaki, wś, pow. telszewski, gm. Olsiady
Mianowicie po upływie 7 lat wolności od czasu
osadzenia tych łanów, mają Krzyżacy z nich da- (6 w.).
Kubańce, wś, pow. trocki, gm. Olkieniki;
wać biskupowi za dziesięcinę 90 grz. rocznie
(Ulanow. Dok. kujaw. i mazow., 301, 17). Wr. miała 7 dusz rewiz.

Kubeczniki (t. IV, 832), pow. dzisieński,
Pod wsią, w lesie należącym do
o 3 kołach. Płacą fl. 7 gr. 27 sol. 1. W r. 1827 Bartoszewiczów, jest do 200 kurhanów.
Kubek, dobra, pow. newelski, gm. Kubek,
było 29 dm., 202 mk, W r. 1838 dobra K. mia1564 wś ma kościół parafialoy. W dwu działach

jest 11 łan. km., 7 zagr., szewe, kowal i młyn gm. Plisza.
ły 2340 morg. W skład dóbr wchodziły wsi:
K. os. 31, morg. 125, Szynkarka os. 27, morg.
205, Oborczyska os. 3, morg. 13 i cztery małe
osady, os. 9, morg, 139.

Księże Budy, niem. Buden, al, Pfarr-Buden,

15 wiorst od Newla, cerkiew, szkoła, własność

Chrzanowskich, 150 dz.

Gmina obejmuje 58

miejscowości, 458 dm. włośc. (64 innych), 2738
mk. włościan, uwłaszezonych na 5712 dz.

Kubelewszczyzna, wś skarb., pow. dzisień-

dobra, pow. grudziądzki, st. poczt. i kolejowa ski, gm. Pohost (2 w.); miała 14 dusz rewiz.,
Gardeja, o 2 klm. par katol. Szembruk; 147 ha dom modl. starowierów. Należała do dóbr skarb.
(115 roli orn., 7 łąk); w 1885 r. 4 dm., 8 dym., Linkowszczyzna.
Kabeliszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
49 mk. (22 kat., 27 ewang.), Karczma Gapiarnia 1 dm., 9 mk. Istnieją jako osobna osada gm. Abele (12 w.).

dopiero od r. 1722; dawniej należały do prob.

Kubelszczyzna 1.) wś włośc., pow. dzisień
-

szembruckiego. Gdy jednak tenże włóki swoje ski, gm. Przebrodź (14 w.). 2.) K., fol. nad rz.
otrzymał gdzieindziej, zostały wydane na lat 40 Swołną, pow. dryzieński, attyn. dóbr Justynia-

w dzierżawę Fryderykowi Brokierowi, pisarzowi nowo.
Kuberka, urocz., pow. białostocki, gm. i dona zamku rogozińskim. W r. 1738 posiadał je
Jan Schule. Po upływie dzierżawy nabył je bra Dojlidy.
Kubielczyki, wś, pow. lidzki, gm. Zabłoć
r. 1792 Szymon Świnarski za 2500 tal. zakupnego i za opłatą rocznego 'czynszu w kwocie 56 (9 w.); miała 25 dusz rewiz., należała do dóbr
tal. 33 gr. 4 fen., oraz 21 tal. 2] sbr. kontrybu- Lebiodka.

Kubielniki, wś, pow. grodzieński, gm, Bohocyi. Obszaru obejmowała ta majętność 17 wł.
i13 pruskich morgów, nadto karczmę (ob. Froe- rodzieka, 141 dz,
Kubile 1.) dwie wsi, pow. nowoaleksandrowblich: Gesch. d. Graudenzer Kr., I, str. 355).
Księżomierz, wś, pow. janowski, ma 233 ski, gm. Popiel (3) i Tauroginie (11 w.). 2.)K,
dm. W spisie z r. 1827 Xiężomysz, wś rządowa Kubyle, folw., pow. rossieński, gmina Szydłów
miała 98 dm , 461 mk.
(13 w.).

Księżopol, fol.. pow. nowoaleksandrowski,

Kabiluny 1.) wś, pow. poniewieski, gm. Pod-

gm. Brasław (9 w.). Niegdyś ks, Sapiehów, na- birże (9 w.). 2.) K., tamże, ob. Jokannhof.
dany dla proboszeza w Ikaźni, następnie skarKublicze 1.) mstko nad jeziorem, pow. lepelbowy. W nowszych czasach Porszeńskich, obec- ski, gm. Kublicze, 2 cerkwie, 3 domy modl. żyd,,
szkoła, zarząd gm., browar, 2 gorzelnie, 3 jarnie starow. Fiedorowa 95 dz.
Księżopole, wś i fol. nad rz. Orz, pow. ostro- marki. Gmina obejmuje 62 miejscowości, 616
łęcki, gm. i par. Piski, odl. 24 w. od Ostrołęki. dm. włośe. (176 innych), 4570 mk, włościan

W r. 1827 wś pryw. 5 dm., 63 mk,

Dobra K. uwłaszczonych na 5200 dz.

2.) K., tamże, ob.

w r. 1870 obejmowały 919 morg. i składały się Janów.

z fol. K. Wiśniów i Sokołowo.

W skład dóbr

Kublik, wś, pow. kobryński, gm. Osowce, 67

poprzednio wchodziły wsi: K. os. 13, morg. 13, w. od Kobrynia, 41 dm., 530 mk., 900 dz.
Sokołowo os. 283, morg. 221 i Piski os, 6, morKubliszczyzna, Kulelowszczyzna, wś włośc.,

gów 98.
Księżowola, wś, pow. grójecki, 8 w. od
Grójca. W r. 1890 fol. miał 480 morg., wś 4
os., 8 morg. Ob. Woła Księża (t. XIII).
Księżpol, r. 1589 Księżopoł, wś, pow. biłgorajski. W r. 1827 w par. Tarnogród, miała
186 dm., 854 mk. W r. 1589 należy do ststwa

pow. dzisieński, gm. Przebrodź (12 w.); miała
23 dusz rewiz.

Kubłowa, u Paprockiego Kobłowo, wś, pow.
włocławski. W r. 1557 należała do ststwa przedeckiego, miała 24 łan. km., 4 wójt., 4 zagr., 4
kom., 2 włocz., 3 rzem.

Kuboliszki, zaśc., pow. telszewski, gmina

krzeszowskiego, ma 10 łan., "/ą łan. popa, 3/4 Szkudy (4 w.).
łan. karcz., młyn, 5 zagr., rybaka, 6 komorn.
Kubra, wś, pow. kolneński. Dawna wieś
książęca. Bawi tu r. 1436 Władysław ks. maz.
ubogich.

Księżyca, fol., pow. taraszczański, gmina (Kapica, Herbarz, 307). Ztąd datuje on r. 1437
przywilej na Barwiki. R. 1445 tenże książę
i st. poczt. Tetyjów (6 w.).
Ksułopie, wś, pow. święciański, gm. Kuku- nadaje tu Stanisławowi „de Rogossowo* (Rogo-
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żew?), 60 łan. we wsi Kubra (Kapica, Herbarz, proboszcz klasztoru kaliskiego Adam Niesobo-

230, 354).
wiez. Po zniesieniu klasztoru, parafią zarządzają
Kubułka, też Kobyłka, dwór, pow. kowień- księża świeccy (Łaski, L. B., II, 40 iprzyp.).
ski, gm. Krasne (19 w.), 12 w. od Kowna, Dow- W r. 1579 płaci tn Albert prepozyt od św.
Mitortów 47 dz.
kołaja, od 5 łan., 4 zagr., 1 rybaka. Do parafii
Kuca, fol., pow. dubieński, gm. Młynów, 2 należała wś Popowo.
;
dm., 51 mk.
Kuchary 1.) wś, pow. grodzieński, gm. ŁunKuce, Kucie, wś, pow. lidzki, gm. Dubicze na, 36 w. od Grodna, 530 dz. 2.) K, wś, pow.
(14 w.), 6 dusz rewiz.
rossieński, gm. Andrzejów (2 w.).
Kucerz, r. 1250 Qucer, fol., pow. nieszawski.
Kuchary 1.) w dok. Chuchary, wś nad TeteW dok. z r. 1250 i 1258 śród włości bisk. ku- rewem, pow. radomyski, gm. Rozważów, 45 w.

Jawskich. Nadał ją Bogusza, którego żona Lud- od Radomyśla, 233 dm., 1456 mk., cerkiew,
miła otrzymała dożywocie na tej wsi i innych szkółka, st. poezt., wiatrak, gorzelnia, cegielnia,
(Ulanow. Dok. kujaw., 187, 13,198, 20). W reg. 2820 dz. włośe. (ze wsią Słobodą Kucharską),

pob. zr. 1557 podano „Kuczersz... predialis* 2526 dz. dwor. (2084 lasu), należącej od r. 1872
włość kapituły, od 2 rybaków. Ob. Mikanowo. do Edwarda Nemeti. W r. 1569 posiadłość
Kucewicze 1.) os., pow. wołkowyski, gmina wspólna Makarewiczów, Rozsudowskich i KarZelzin, 119 dz. 2.) K., wśi fol., pow. oszmiań- wowskich; r. 1581 ks. Władysława Zbaraskiego,
ski, gmina Kucewicze.

Cerkiewka drewniana, w dzierżawie podkomorzego kijowskiege, który

przerobiona z kościoła katol. Fol. stanowił attyn. wnosi od 6 osiadł., 3 zagr.

W r. 1628 Wacław

Qlan, sprzedany przez Leona Ważyńskiego, Mi- Zmijowski, łowczy kijow., płaci od 2 dym., 1 ogr.
chałowi Antropowowi. Gmina obejmuje 64 miej- Następnie należy do Łodziatów. 2.)K, wś,
seowości, 358 dm., 4512 mk. włościan.
pow. kowelski, gm. Wieliek, 40 w. od Kowla,
Kucharówka, fol. dóbr Górki Solniki, pow. 44 dm., 297 mk.

białostocki.
Kacharyszki 1.) dwór, pow. poniewieski,
Kucharki, wś, pow. pleszewski. Kościół par. gm. Naciuny (6 w.). 2.) K, wś, pow. rossieńistniał tu już w połowie XV w. Obecny drew ski, gm. Konstantynów (6 w.).
niany wzniósł r

1754 dziedzie Walenty Otto

Kucharzewo, wś, pow. dryzieński. W 1821

Trąmpczyński. W reg. pob. z r. 1579 podano: r. Czesława Swołyńskiego, liczyła 105 dusz męz.,
„Kucharki militum*. Siedzieli tu Kucharscey.
2738 dz. Dziś Ritterów.
Kucharowo, fol. dóbr Mokrany, pow. koKucharzewszczyzna, fol., pow. nowogródz-

bryński.

ki, Bildziukiewiczów 64 dz.

Kuchary 1.) Kościelne, wś, pow. koniński.
Kuchcice 1.) Kuchtycze, fol. dóbr Roś, pow.
Mieszko Stary nadał klasztorowi w Lądzie, w wołkowyski. 2.) K., pow. ihumeński, W 1690

liczbie innych: „Szethowo eum cocis* t. j. Szet- r. Barbary kn. Horskiej, od której przeszły do
lewo z Kucharami (K. W., n. 393). Kościół par. Zawiszyny, stóciny brasławskiej.

p. w. W. W. Św.,istniał już zapewne w XIV w.

Kuchciszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow-

Pleban Jan występuje w kons. gnieźn. r. 1449. ski, gm. Antuzów (10 w.).
W r. 1815 wcielono do K. sąsiednią parafię DąKuchmy, wś, pow. wołkowyski, gm. Juszko-

_ broszyn. W r. 1579 płaci z K, Piotr Grodziec- wy Gród, 49 w. od Wołkowyska, 213 dz.
ki od 3 łan., 1 kom. 2) K., wś, pow. ezęstoKuchty, wś, pow. wilejski gm. Wiazyń
chowski, par. Mstów. Dają dziesięcinę klaszto. (5 w.); miała 56 dusz rewiz., należała do dóbr
rowi mstowskiemu w r. 1220. Według Długo- Lewkowo.
sza (L. B., III, 152), wś ta własność klasztoru

Kuciejki, wś, pow. słonimski, gm. Kostro-

mstowskiego miała 12 łan. km.i 2 sołtysie wol- wicze, 17 w. od Słonima, 271 dz.
ne. Dziesięcinę wartości do 4 grz. dawano klaszKucinów, fol., pow. mohylewski, Korniłowitorowi 3.) K., wś, pow. miechowski. Wedle dok. czów 210 dz.
z r. 1863 pobierano tu cło (Kod. mał., III, 160).
Kuciszki 1.) wśi dwa fol., pow. poniewieKuchary, w dok. Kuchary Podlanszne, r. 1579 ski, gm. Poniewież (20 w.). W r. 1644 nabyte
Kuchari Polezne, wś nad rzką Prosną, pow. ple- przez Melchiora Petruszewicza, który zapisuje
szewski. Mieszko Stary nadał ją klasztorowi żonie Marynie Elżbiecie z Łopacińskich, ta prześw. Wawrzyńca pod Kaliszem, Następnie dro- kazuje drugiemu mężowi swemu Rostowskiemu.
gą zamiany własność klasztoru św. Wincentego Później Michała Straszewicza, marszałka upiepod Wrocławiem (K. W., n. 35, 2050). Następ- kiego. Obeenie Bohuszewiczowie mają tu 233
nie z nadania Kazimierza W. przeszła na wła- dz., Spirydonowowie 12 dz., Urbielowie 120 dz.
sność kanoników regularn, przy kościele św. Mi- 2.) K., zaśc., pow. wileński, gm. Bystrzyca, nakołaja w Kaliszu. Kościół par. p. w. św. Bart- leżał do dóbr skarb. Rytenie.
łomieja założony został wedle tradycyi zapisaKuciuny, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
nej w wizytach, około r. 1340 przez Kazimierza Popiel (4 w.).
W. Obecny kościół drewniany, wzniósł r. 1686
Kućki 1.) wś, pow. słonimski, gm. Rohotna,

Kud

Kuc
93 dz 2.) K., Kutkt, wś nad Świeczanką, pow.
lepelski, gm. Stanisławów, 55 w. od Lepla, 16
dm., 114 mk,, zarząd gm., szkoła.
Kucówka, wś nad Taszłykiem, pow. czerkaski, gm. i dobra Matusow, st. poezt. Szpoła
(15 w.), 57 w. od Czerkas, 374 dm., 1820 mk.,

w

"100.

Kuczówka, wś nad rzką t. n., formującą tu
2 stawy, pow. zasławski, gm. Butowee, par. pra-

wosł. Steeki (*/, w.), 40 w. od Zasławia 44 dm.,
304 mk.
Kuczuki, wśios., pow. kobryński, gmina
Siechnowicze. WŚ ma 46, os. 13 dz.

Kuczukowszczyzna, fol., pow. mścisławski,
Kuczbork, mstko, pow. mławski. Akt sprze- Tołpyhów 130 dz.
Kuczyce, wś, pow. grodzieński, gm. Hudziedaży miasta K. w r. 1384 za 400 kóp groszy,
Andrzejowi z Radzikowa kaszt, dobrzyńskiemu, wicze, 94 dz. włośc.
Kuczyki, fol., pow. dźwiński, Kozłowskich
podaje Ulanowski (Dok. kujaw., 340, 48). W r.
1578 miasto płaci od 4'/, łan. fl. 4 gr. 15, szo- 70 dz.
Kuczyn, wś, pow. mazowiecki, W dok. z r.
su fi. 6, od rzem. fi, 6, śledzie gr. 12, czopowe
f. 15 gr. 10. Suma fi. 32gr.7. WśK.od 1564 Walenty Suchodolski pleban w K. i Kossoeerkiew, szkółka cerk,, młyn, 10) wiatraków.

18 łan., 2 rzem., 2 kół młyń.

nego 1 zagr.

Z działu kościel- wie (Kapica, Herbarz, 395).

Olszewo Kuczborskie od 7 łan,,

1 rzem,
Kucze, wś, pow. kolneński.

Kuczyn 1.) os., pow. białostocki, gm. Przytulanka, 60 dz. 2.) K., wś i fol., pow. bychow-

W dokum. z r. ski, gm. Głuche, 44 dm., 256 mk. Fol. Wartma-

1453 wspomniani Jaszezołd i Stefan Kueze (Ka- nów, 1051 dz. (711 lasu). 3.) K, wś, pow. rohaczewski, gm. Korma (11 w.), 37 dm., 226 mk.
pica, Herbarz, 231).
Kuczyno, wś, pow. orszański, gm. KochanoKucze, dwie wsi, pow. poniewieski, gm. Pniewo, 7 dm, 46 mk.
wo (6 w.) i Poniewież (14 w.).
Kudajewo al. Borystenowo, dobra, ks. LuboKuczewo, wś, pow. kobryński, gm. Osownimirskich, 9080 dz. (5824 lasu).
ca, 94 w. od Kobrynia, 616 dz.
Kudany, wś, pow. kowieński (nie rossieński),
Kuczgal, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
gm. Betygoła (1 w.).
Popiel (7 w.).
Kadaryszki, fol., pow. wiłkomierski, gmina
Kaczkarówka, wś skarb. i kol., pow. łucki,
gm, Połonka, 3 w. od Łucka. WŚ ma 26 dm., Owanta (9 w.).
Kudelańce, wś, pow. lidzki, gm. Ejszyszki
193 mk.; kol. 1y dm., 115 mk. Dawniej Go(14 w.); miała 19 dusz rewiz.
dlewskich.
Kudelicze, Kudelińce, wś włośc., pow. bielKuczki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Rogowo
ski gub. grodz., w dawnej ziemi mielniekiej, gm.
(3 w.).
Kuczki al. Kuczków, w dok. Kuck, kol. nad Aleksandrówka (Radziłówka), 49 w. od Bielska,
Łuhem, pow. włodzimierski, gm. Poryck, 37 w. 180 dz.
Kudep, pow. lucyński. Dobra, obecnie Kurod Włodzimierza, 28 dm,, 166 mk. W r. 1545
ców, 2906 dz.
bisk. łuckich.
Kuderowszczyzna, wś, pow. sokólski, gm.
Kuczkiele, wś, pow. wiłkomierski, gmina
Bagna, 246 dz.
'Traszkuny (6 w.).
Kadłajówka, w dok Kudlajowcze, wś, pow.
Kuczków, wś, pow. włoszczowski. Kościół
par. założony był podobno w r. 1313. Na po- krzemieniecki, gm. Borki, par. prawosł. Podhajczątku XVI w. stał tu nowo wzniesiony ubogi ce (1 w.), 17 w. od Krzemieńca, 75 dm,, 464
kościołek drewniany, kryty gontami. Pleban mk. W r. 1588 do Wiśniowea, ks. Andrzeja
miał szezupłe dochody. Po Kuezkowskich h. Wiśniowieckiego, który wnosi od 2 dym., 2 ogr.
Wąż, objęli wieś Konieepolsey, którzy zapewne W ostatnich czasach Cecylii Ożarowskiej.
Kudojuńce, wś, pow. lidzki, gm. Koniawa
w końcu XVI w. wznieśli nowy kościół murowany. W t. IV Słow. Geogr. mylnie podano w pow. (12 w.); miała 5 dusz rewiz.
Kudrańce, posiadłość, pow. kowieński, gm,
noworadomskim inną wś K, na podstawie błędne
go oznaczenia w regestrze do Lib. Ben. Ła- Krasne (8 w.), Kołwajtisów 148 dz.
Kudrawcewa, chutor, pow. żytomierski, gm.
skiego.
Kuczkówka, wś, pow. zwinogródzki, gmina Trojanów, 11 wiorst od Żytomierza, 14 dm.,
Czyżówka, st. poczt. Lisianka (15 w.), 25 w 119 mk.
Kudrawka, wś i dobra, pow. sokólski, gum.
od Zwinogródki, 96 dm., 517 mk., cerkiew fil.,
szkółka, 3 wiatraki. Należy do klucza olcho- Makowlany, 25 w. od Sokółki. WŚ ma 214 dz.;
dobra, Ejnarowiczów, 181 dz.
wieckiego.
Kudrawszczyzna, osada, pow. grodzieński,
Kuczmanówka, wś nad stawem z rozlewu
Chomoru, pow. zasławski, gm. Tarnawka, st. gm. Krynki, Ejsymontów 17 dz.

poczt. Zasław (31 w.), 140 dm., 741 mk., cerkiew drewn. z r. 1888, szkółka cerk.

fil. we wsi Trusiłówka (2 w.).
Sanguszków.

Kudrowice, u Dług. Chudrowycze, wś, pow.

Cerkiew łaski. Własność kapituły krakow. w kluczu po-

Własność ks. bianickim, miała w połowie XV w. 12 łan. km.,

2 zagr. Dawała dziesięcinę prepozyturze łęczyc-
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kiej, wartości do 10 grz. Osadzona była na pra- Od r. 1818 rozpadła się na części. Dziś mają
wie polskiem. Należała do par. Górka. W r. tu działy: Błoński 106 dz., sukces. Czajkowskich
1552 „Chudrowycze* płacą od 23 osad., 12 łan., 373 dz., inne działy mają: Krakowscy, Popowkarczmy.

scy, Raczyński, Sierakowski i inni,

Kudry, dwa zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Kujajnie, wś, pow. telszewski, gm. Wornie (2 w.).
Uciana (10) i Wiżuny (6 w.).
Kudryanka, kol. i słoboda, pow. rówieński,
Kujaki, wś, pow. szawelski gm. Błagowieszgm. Sieliszeze, 59 w. od Równego. Kol. 46 dm., ezeńsk (15 w.).
304 mk.; słoboda 26 dm., 101 mk.
Kajaliszki, zaść, pow. wileński, gm. MieKudryce, wś, pow. orszański, gm. Mikulino kuny (12 w.); miał 10 dusz rewiz., należał do
dóbr skarb, Ławaryszki.
(8 w ).
Kujałowszczyzna, folw., pow. oszmiański.
Kudrycze 1.) wś, pow. białostocki, gm. Zabłudów, 12 w. od Białegostoku, 235 dz. 2.) K., W drugiej połowie XVII w. należał do Komapow. grodzieński, gm. Krynki, 43 w.od rów.
Kujany, wś, dobra i okolica, pow. kowieński,
3.) K., fol., pow. mohylowski, od r. 1876 Giej- gm. Surwiliszki (3 w.). Dobra Czerniewskich,

wś,

Grodna, 238 dz. włośc. i 31 dz. Ignatowiezów.

marów, 265 dz.

4.) K., wśifol., pow. mści- 716 dz. (368 lasu). W okolicy mają: Dyakie24 dm., 174 wiezowie 90 dz.,- Paszkiewiczowie 70 dz, Pa-

sławski, gm. Kazimirowa Słoboda,

mk., eerkiew.

Fol., od r. 1876 Serdiakowych, włowiczowa i Rymkiewiczowa 23 dz., Skacz-

kowscy 83 dz., Leparscy 13 dz., Polikiewiczowie
265 dz.
Kudryn, urocz., pow. dubieński, gm. Bude- 39 dz., Rymkiewiczowie 13 dz.
Kujawszczyzna, folw., pow. brzeski gub.
raż (6 w.), 37 w. od Dubna, 5 dm., 32 mk., huta
szklana.

grodz., gm. Wysokie Litewskie, 34 dz.

Kudryszki, zaśc., pów. nowoaleksandrowski,
gm. Tauroginie (10).
Kudynie 1.) Kudyny (ob. t.1V, 847), wś,
pow. szawelski, gm. Szawlany (6 w.) 2.) K.,
wś, pow. dźwiński, par. Krasław.
Kudynowicze, wś, pow. nowogradwołyński,

Kujawy. Ziemia kujawska (Cuiavia) występuje w dok. Innocentego II dla kościoła gnieźn.

gm. Żołobne, par. praw. Kurmań, 14 w. od mta

z r. 1136. Księstwo kujawskie w dok. z r. 1145.
Wojewoda kujawski i kasztelan kruszwieki
Piotr Magnus syn Wszebora, w akcie Mieszka
Starego (bez daty). Drugi wojewoda Heinricus
w dokum. Konrada ks. kujawskiego z początku
XIII w. Krzesław w r. 1232. W tymże ezasie

pow., 45 dm., 293 mk.
Kudyowce, wś, pow. wilejski, gm. Herma- Christinus (może ten sam Krzesław). W r. 1236
i 1238 Janusz, potem Bogussa (r. 1254), Mathias
niszki (1!/ w.); miała 21 dusz rewiz.
Kudyszki, fol., pow. szawelski, gm, Wieksz- (1268—73), Lupus (1282), Bronissius (1306),
nie (15 w.).

Stanislaus(1307), Mielo (1314), Johannes (1315),

Kudziany 1.) wś, pow. kowieński, gm. Kiej- Albertus (1346—1368), Wladko (1391), Credany (8 w.). 2.) K., wś, pow. sieński, gmina slaus (1394—1401) (K. W., n. 7, 38, 125, 140,
211 i inne, tudzież Kod, dypl. pol., II). Ob. PaOstrowno, 16 dm., 92 mk,
Kudzie 1.) dwór, pow. telszewski, gm. Olsia- wiński Adolf: „Dzieje ziemi kujawskiej oraz

dy (8 w.). 2.)K., wś, tamże, gm. Tyrkszle akta historyczne do nich służące*. Część I, t. I.
Rządy sejmikowe, tomy: II, IM, IV i V, miesz(15 w.).
Kudziewicze, wś i os., pow. słonimski, gm. czące lauda i instrukcye sejmików kujawskich od
Luszniewo, 41 w. od Słonima. WŚ ma 175 dz.; r. 1572 do 16/4, Warszawa 1888 r.
osada Downarów. 14 dz.

Kujbiedy, wś, pow. sokólski, gm. Qstra Góra,

Kadzin, wś i dobra, pow. mohylewski, gmina 34 w. od Sokółki, 200 dz.
Kujele, zaśc., pow. święciański, gm. Świr
Białynicze (6 w.), 31 dm., 246 mk., cerkiew
drewn. Dobra, od r. 1880 von Ehrenbuschów, (14 w.); miał 12 dusz rewiz.
1381 dz. (600 dz. lasu); wiatrak, krupiarnia.
Kujgole, wś i dobra, pow. kowieński, gmina
Kuflew, wś, pow. nowomiński. Posiadała Kiejdany (15 w.). Dobra, Kognowiekich, mają
dawniej prawo miejskie. R. 1577 daje szosu 390 dz.

fi. 4, od łan. 3, od bań gorzał. 1, ezopowe fi. 5.

Kujki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gmina

W r. 1827 wś pryw., 54 dm., 478 mk.
Antolepty (8 w.)., Mają tu Jurjewowie 120 dz.
Kauginie, zaśc., pow. poniewieski, gm. Birże
Kujle 1.) dwór, pow. szawelski, gm. Szaw(13 w.), 82 w. od Poniewieża.

Kuhajowce, wś nad rz. Żwańczykiem, pow. kiany (9 w.). 2.) IK. wś, pow. telszewski, -gm.

kamieniecki, 35 w. od Kamieńca, ma 221 os.,

1210 mk. Wspom.r. 1530. W r. 1565 włada
tu Herburt. W r. 1569 Rodecki płaci od 3 łan.,
później Grodecki. Władają tu później Kalinow
sey. W r. 1757 Krakowsey, po nich Potoeey.

Siady (3 w.).
Kujnachy, chutor w dobrach Mołoduwo,
pow. kobryński.
Kujneie, wś, pow. telszewski, gmina Szkudy (7 w.).

Kul

Kuj

|

191

Kujtenie, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.| Kukucie, wś, pow. wołkowyski, gm. Krze| mienica, 134 dz.
Antolepty (1 w.).
Kukawka 1.) fol., pow. wiłkomierski, gmina
Kukucze, wś, pow. poniewieski, gm. PodbirSubocz (8 w.), Michałowskich, 49 dz. i Łow- że (7 w.).
miańskich 49 dz. 2.) K., zaśc., tamże, gmina
Kukujewka,fol., pow. mścisławski, od 1876
r. Razdzieryszynych, 248 dz.
Traszkuny (8 w.).
Kukule, dwór, pow. poniewieski, gm. PodKuki 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Czadosy (13 w.). 2.) K., wś, pow. poniewieski, birże (12 w.).
gm. Naciuny (10 w ).
Kukuryki, wś nad Ikwą, pow. włodzimierKukianiszki 1.) wś, pow. nowoaleksandrow- ski, gm. Hołowno, 63 w. od Włodzimierza, 72
ski, gm. Brasław (12 w.). 2.) K., zaśc., pow. dm., 431 mk.
święciański, gm. Kiemieliszki (8 w.); miał 14
Kukutany, wś, pow. nowoaleksandrowski,
dusz rewiz.
gm. Oknista (11 w.).
. Kukie Petrele, okolica, pow. telszewski, gm.
Kulaki 1.) Kułak: (ob. t. IV, 869), wś, pow.
Żydyki (6 w.), 47 w. od Telsz. Mają tu: Dani- kobryński, gm. Drużyłowicze, 75 w, od Kobry-

łowiezowie 55 dz , Jeziersey 118 dz., Miekiewi- nia, ze wsiami: Bereźlany, Sawiezki i Łuczki,
czowie 78 dz., Rupejkowie (tu i w Bukońcach) 2750 dz. 2.) K., wś, pow. połoeki, gm. Micha301 dzies., Sugowdziowie 50 dz., Jamontowie łowszezyzna, 6 dm., 34 mk., garbarnia.
177 dz.
Kulańce, wś włośc., pow. wileński, gm. MaKukiełki, wś, pow. wołkowyski, gm. Szydło- laty (9 w ); miała 14 dusz rewiz., należała do
wicze, 22 w. od Wołkowyska, 61 dm., 594 mk., dóbr skarb. Czywile.
1274 dz.
Kaulany, wś, pow. słonimski, gm. Różana, 46
Kukieniszki, wś włośc., pow. wileński, gm. w. od Słonima, 517 dz.
Giedrojcie (8 w.); miała 12 dusz rewiz., należaKulaszne, wś przy ujściu pot. Kulasznego
ła do dóbr skarb. Jęczmieniszki.
do Osławy, pow. sanocki, W r. 1565 wieś ta

Kukiszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina w ststwie sanockiem miała 23 kmieci na 14'/,
Kurkle (5 w.), Narbutów 30 dz,

łan.

Oprócz czynszu po gr. 40 z łanu, każdy

Kukizów, mstko, pow. lwowski. Wspomn. dawał rocznie po 6 pstrągów (po 6 denar.) raw dok. zr. 1440. W r. 1578 Hieronim Krze- zem pstrągów 138, wartości zł. 1 gr. 16. Groczowski, płaci tu szosu fl. 8, od 6'/, łan., palą- mada za zbór dawała sarnę (36 gr.) i 4 zający
cych gorzałkę 2, młyna, komorn. 3.
za rok fl. 10 gr. 19.

Czopowe (po gr. 4).

Kulbaki, wś, pow. grodzieński, gm. WiercieKuklicze 1.) wś, pow. wołkowyski, gmina liszki, 3 w. od Grodna, 71 dz. włośc. i 135 dz.
;
Łysków, 40 w. od Wołkowyska, 699 dz. 2.) K, prywat.
wś, pow. rohaczewski, gm. Pokot (8 w.).
Kulbiciszki, zaśc., pow. wileński, gm. MejKukły, Kukoł, Kulle, w dok. Kukole, wś, pow. szagoła (11 w.), należał do dóbr Ojrany,
łucki, gm. Horodek, 67 w. od Łueka, 66 dm.,
Kulbogole, wś, pow. wiłkomierski, gm. Su589 mk., cerkiew, młyn wodny. W r. 1577 do bocz (14 w.).
Czartoryska, ks. Michała Czartoryskiego, który
Kulbowo, wś i dobra, pow. dryzieński, par.
wnosi od 4 dym., a r. 1583 wdowa po nim od 8 Druja, własność Jerzego von Bodek, 428 dz,
dym., 5ogr. W ostatnich czasach należała do
Kulby, wś, pow. poniewieski, gm. Poniewież
Cieleckich.
(9 w.).

Kukołczyce, wś, pow. prużański, gm. Sta-

Kulczyce, wś, pow. samborski. Wr. 1565
w ststwie samborskiem miała 36 kmieci na ćwierKukolnia, wś, pow. żytomierski, gm. Sołot- ciach. Za miód dawali zł. 18. Karczmarz zł. 10.
win, par. praw. Nikonówka (2 w.), 35 w. od Ży- Ogółem zł. 57 gr. 8.
tomierza, ma 74 dm., 526 mk., eerkiew fil. drew.,
Kulczyjowee, wś, pow, kamieniecki. Nadane

runy, 39 w. od Prużany, 206 dz.

wzniesiona przez dziedziea Wojciechowskiego.

r. 1405 Rutoltowi i Szyłce. Później Bąków.

Kukoryszki, wś, pow. telszewski, gm. Kre- W r. 1493 było 19 dymów. R. 1678 sukces.
Konaszewskiego, r. 1702 Papliński i Rzeszowski,
tynga (4 w.).
Kukowerdzie, zaśc., pow. nowoaleksandrow- Swirski, r. 1722 Kruzerowie. W r. 1818 Korewieki, Kozłowski, Markowski. Obecnie: Nieski, gm. Rymszany (7 w.).
Kukpiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, dobylski 363 dz., Stempkowski 527 dz. i kilka
drobnych działów. Koło wsi przechodzi wał
gm. Oknista (6 w.).
Kuksy, wś i urocz., pow. kobryński, gmina Trajana.
Kulczyn 1.) wś nad Turyą, pow. kowelski,
Podolesie.
Kuksze, fol. dóbr Łabunów, pow, kowieński, gm. Turzysk, 23 w. od Kowla, 46 dm., 315 mk,
cerkiew, szkoła. Niegdyś Staweekich, którym
gm. Bobty,
Kukszyszki, wś i zaśc., pow. wiłkomierski, zagarnął ks. Fed. Sanguszko, ststa włodzimier-

gm. Rogowo (9 w.).

ski. W r. 1563 ks. Roman Sanguszko wnosi od
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2.) KK., w dok. Kolczyn, wś nad bra skarb. Łyngmiany (7 w.); miała 8 dusz

Styrem, pow. łucki, gm. Rożyszcze, 8 w. od rewi2.
Łucka, 91 dm., 579 mk., cerkiew. WŚ należała
Kulesze 1.) Chobotki, okolica, pow. białostocdo zamku łuckiego. W r. 1545 było 14 dwo- ki, gm. Krypno, 22 w. od Białegostoku, 406 dz.
rzyszez, ludzie powinni 3 dni w roku żąć a 4-ty 2.) K. Kosówka, wśi dobra, tamże, gm. Przytudzień kosić. Dani miodowej każdy gospodarz lanka, 35 w. od Białegostoku. Wś ma 138 dz.

dawał 74 wiader miodu i 1'/ą kopy, 6 gr. Wr. włośc. i 179 prywatn.; dobra Gabryelewskieh

1628 wś do klueznietwa łuckiego, w dzierżawie (dawniej Wołodźków), 228 dz. 3.) K., wś i fol.,

Jana Staniczewskiego, czyni 60 fl.; fol. zaś 127 pow. słonimski, gm. Kossów, 50 w. od Słonima,
fi. 4 gr., wogóle 187 fi. 4 gr. W nowszych cza- 587 dz. Fol. należy do dóbr Podzamcze. 4.)K,
sach Strojnowskich, następnie ks. Bagrationa zaśc. i chutor, tamże, gm. Paecowszczyzna, 54
Imeretyńskiego.

w. od Słonima.

Zaśe. należy do dóbr Strzała;

Kulczynki, w dok. Kulczajowce, wś w pobli- chutor do dóbr Żukowszczyzna. 5.)K., wś
żu rzki Ponory, pow. starokonstantynowski, gm. pow. lidzki, gm. Pokrowy al. Sobakińce (3 w.);
Kulezyny (2 w.), st. poczt. Krasiłów (8 w.), 22 miała 168 dusz rewiz., należała do dóbr skarb.
w. od mta pow., 309 dm, 1231 mk., cerkiew Ostrzyno. 6.) K., os. nad rz. Makówką, pow.
murowana z r. 1845 fundacyi dziedzica Ponia- lepelski, gm. Białe.
towskiego, szkoła ludowa od r. 1891. Dzieliła
Kulesze, wś, pow. nowogradwołyński, gmina
losy Kulczyna. W r. 1545 sioło bojarów kużź- Serby, 30 w. od mta pow., 108 dm., 1167 mk.,
mińskich, ciągnące do zamku krasiłowskiego. cerkiew drewn. z r. 1880, szkółka eerk, od r.
W r. 1583 ks, Konst. Ostrogski wnosi z Kolezy- 1859. Do par. praw. należy wieś Cecyliówka
na Małego od 6 dym., 4 ogr., 1 koła walnego, (1 w.). Wś należy obeenie do Kozarewieza,
1 folusz.
Strutyńskiego, Szafirowskiego i spadkobierców
Kuiczyny, mstko nad rzką Ponorą, dopływ Gniewszyńskiezo.
Ikopoci, pow. starokonstantynowski, gm. KulezyKułeszewo, pow. czauski. Ob. Preobrany, st. poczt. Krasiłów (10 w.), 24 w. od mta żeńsk.
pow., 379 dm, 3323 mk., cerkiew murowana
Kuleszowce, Kuliszowce, wś, pow. kobryńz r. 1864, nadana 65 dz. ziemi przez Ign. Po- ski, gm. Drohiczyn, 68 w. od Kobrynia, 12 dm.,
niatowskiego r. 1775, szkoła ludowa od r. 1870, 89 mk., 249 dz.
kościół par. kat. K. należały pierwotnie, jako
Kuleszówka 1.) wś nad jez. i rzką Chrynowłość królewska, do zamku krasiłowskiego, na- wieą, pow. klimowieki, gm. Chotowiż. 44 dm.,
dane przez ks. Aleksandra, ks. Konst. Ostrog- 298 mk., cerkiew, młyn, folusz.

2.) K., wś,

skiemu, eo potwierdza Zygmunt I r. 1517. Wr. pow. połocki, własność Bielikowiczów, 390 dz.
1583 ks. Konst. Ostrogski wnosi z Kolczyna
Kuleszowo, wś, pow. wilejski, gm. ChotenWielkiego od 10 dym., 11 ogr., 1 podsus., 1 ko- czyce (4 w.); miała 24 dusz rewiz., należała do
"ła fol. W r. 1593 wraz z innemi, spustoszone dóbr Zaborze.
przez Tatarów. Wchodziło w skład ordynacji
Kulewicze, wś, pow. wołkowyski, gm. Horostrogskiej i w r. 1753 dane było ks. Ant. Lu- nostajewicze, 27 w. od Wołkowyska, 249 dz.

bomirskiemu. W r. 1775 poszło do PoniatowKulewszczyzna, Kulijówka, wś i dobra, pow.
skich, obecnie ks. Wołkońskiego. Gmina obej- grodzieński, gm. Hudziewicze. WŚ ma 74 dz.;
muje 11 miejscowości, 1599 dm. włeśc. (obok dobra, Osmólskich 154 dz.
206 innych), 8852 mk. włościan, uwłaszczonych
Kuieżyszki, wś. pow. telszewski, gm. Żorany
na 9219 dz.
(10 w.). Mają tu Tomaszewscy 79 dz.

Kaulicha, zaść , pow. wilejski, gm. Iża (7 w.);
Kule 1.) wś, pow. grodzieński, gm. Hołynka»
54 w. od Grodna, 351 dz. 2.) K., zaśc., pow. miał 6 dusz rewiz.
Kuliki 1.) okolica szlach., pow. grodzieński,
nowoaleksandrowski, gmina Dryświaty (3 w).
3.) K., wś, tamże, gm. Jużynty (6 w.). 4.)K. gm. Hudziewieze, 208 dz. 2.) K., fol., powiat
(t. IV, 860), pow. telszewski. Biskup Ant. Tysz- prużański, gm. Noski, Moraczewskieh 382 dz.
kiewicz na prośbę Stan. Wojny, kościół w K. będący filią par. Płungiany, zrobił parafialnym. Wr.
1750 Wojno wystawił w K. nowy kościół drewniany.

3.) K., wś i dobra, pow. słonimski, gm. Dobromyśl, 59 w. od Słonima. Wś ma 271 dz.; do-

bra własność Mazingów (poprzednio Stabrowskich), z chut. Jamiezno i uroez. Ostrów, 1251

Kuledauby, wś, pow. telszewski, gm. Wor- dz. 4.) K., fol. dóbr Czereja, pow. sieński,
Kuliki, wś, pow. owrucki, gm. Sławeczna,
nie (14 w.).
par. praw. Pietrasze (6 w.), 15 dm., 48 mk.
Kulejewszczyzna, wś, pow. dzisieński, gm.
Kulików, wś nad [kwą, pow. krzemieniecki,
Postawy (32 w.).
gm. Bereżce, par. praw. Dunajów (2 w.), 15 w.
Kulelowszczyzna,
pow. dzisieński, ob. Ku- od Krzemieńca, 54 dm,, 254 mk., cerkiew fil.
bliszczytna.
drewn. z r. 1742, przebudowana w r. 1887 W r.

Kuleniszki, wś, pow. święciański, gm. i do- 1545 sioło zamku krzemienieckiego, ciągnące do

Kuł

Kul
Dunajowa.

Było w nim 4 ludzi ciągłych, W r.

1570 wnosi pobór z części K. (3 dym., 6 ogr. po
4 gr.) Ussak. W r. 1583 płaci Ussak Kulikowski od 3 dym., 3 ogr. Obeenie Radzimińskiego
i yon Lejmina (po Tarkowskich),
Kalików, mstko, pow. żółkiewski. W roku
1578 daje szosu fi. 8, od 7 łan., 4 rzeźn., 2 ku-
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ikulm (niem.) ob. Chełmno. Schulz: „Geschichte der Stadt und des Kreises Kulm*,
Kalnie, okolica, pow. lidzki, gm. Żyrmuny
(8 w.); miała 5 dusz rewiz.

Kulniewo, wś, pow. rzeżycki, gm. Kulniewo.
Gmina obejmuje 72 miejscowości,
622 dm, włośc.
(91 innych), 5418 mk. włościan, uwłaszczonych

śnierzy, 2 bednarzy, 2 piwowarów, 4 piekarzy, na 8974 dz. Zarząd gm. we wsi Ilzenberg.
6 szeweów, 2 kraweów, 2 tkaczy, 2 kowalów,
Kuluiszki, wś, pow. szawelski, gm. Łukni4 przekup.

Pop. Czopowe za pół roku fi. 20.

ki (4 w.).

Kulikowicze, w dok. Kulkowicze, wś, pow.

Kuino, r. 1589 Kulna, wś, pow. biłgorajski.
lueki, gm. Kołki, 60 w. od Łucka, 104 dm., 789 W r. 1515 Kolna, płaci od 5 łan., 2 młynów,
mk., cerkiew.

W r. 1577 do Czartoryska, ks.

1 ferton, pop gr. 15.
W r.1589 wchodzi w skład

Michała Czartoryskiego, który wnosi od 7 dym., ststwa krzeszowskiego, ma 10 łan., 1/, łana poa w r. 1588 wdowa po nim od 21 dym. W osta- pa, 2 karczmy i łan ziemi, młyn, 6 zagr., 6 kom.
tnieh czasach ks. Czetwertyńskich.
z bydłem, 5 komorn. ubogich, 3 rzem. Obecnie
KKulikowiszki, zaśc,pow. nowoaleksandrow- ma 222 dm.

ski, gm. Smołwy (4 w.).
Kalikówka 1.) wś, pow. białostocki, gmina
Obrębniki, 14 w. od Białegostoku, 167 dz. Pod
wsią kurhan (sopka). 2.) K., wś i fol., pow.
bychowski, gm. Bachań (5 w.), 68 dm., 356
mk. Fol. Szaniawskich, 474 dz. (340 lasu).
Kulikówka, wś, pow. czehryński, gm. Hołowkówka, st. poczt. Medwedówka (15 w.), 40
w, od Czehrynia, 135 dm., 799 mk., cerkiew,
szkółka.

Kulno, chutor, pow. kowelski, gm. Powursk,
3 dm., 26 mk.
Kułowce, wś, pow. sokólski, gm. Kruhlany,
180 dz.
Kulskie, wś, pow. telszewski, gm. Berna-

tów (8 w.).
Kułszany, wś, pow. telszewski, gm. Siady
(3 w.).
Kulszyce 1.) wś, pow. grodzieński, gmina
Wołpa, 547 dz.

2.) K., wśi fol. nad jez. Kru-

Kulikowo, wś nad rzką Prytoką, pow, mści- hłe Bołoto, pow. bychowski, gmina Propojsk
sławski, gm. Stare Sioło, 8 dm., 52 mk., cer- (18 w.), 75 dm., 300 mk., cerkiew.
kiew.
śniewskich, 851 dz (471 lasu),

Fol., Le-

Kulin, wś, pow. lipnowski. W dokum. zr.
Kulszyszki 1.) dobra, pow. kowieński, gm.
1250 śród włości bisk. kujawskich (Ulanow. Janów (4 w.), Możejków 140 dz. 2.) K., wś,
Dok. kuj., 187, 18). Według dok zr. 1321 le- pow. telszewski, gm. Wornie (5 w.).
żała na granicy dyecezyi kujawskiej i płockiej.
Kulwa, mstko, K. Dolna i K. Górna, dwa
W r. 1569 w ziemi dobrzyńskiej,

Stan. Cho- majątki, pow. kowieński, gm. Żejmy (6 w.), 37
w. od Kowna. Dobra K. Dolna należą do Dow-

dowski płaci tu od 4 kmieci, 2 zagr., młynarza,
rybaka, komornika. Suma f. 3 gr. 8, sol. 2.
Kulińce, wś, pow. wiłkomierski, gm. Owanta (28 w.).
Kulinówka, fol. dóbr Chotowiż, pow. klimowieki.

i

narowiezów, mają 838 dz., K. Górna do Nakaznych, z fol. 958 dz.
Kułaczkowce, r. 1579 Kołaczkowce, mstko,

pow. kołomyjski. W r. 1579 miasteczko i dobra
przyległe, należa do Mikołaja Mieleckiego woje-

Kulinowszczyzna, dobra, pow. kobryński, wody podolskiego. Miasteczko płaci od 18 pługm. Podolesie, Buchowieekich, z folw. Planta, gów, 12 zagr., 2 popów. Wspom, w dok. zr.
136 dz.
1469, należało do Balińskich.
Kulisody, wś, pow. telszewski, gm. Sałanty
Kułaki 1.) wś włośc. i fol., pow. bielski gub.
(7 w.).
grodz., gm. Skórzec, par. kat. Winna, 6 w. od
Kuliszów, mylnie Kuleszów (t. IV, 861), wś,
pow. berdyczowski, gm. Szyrmówka, st. poczt.
Samhorodek (13 w.), 62 w. od Berdyczowa, 70
dm., 478 mk., cerkiew, szkółka cerk., młyn,
wiatrak.

Ciechanowca, 42 w. od Bielska. WśŚ ma ludność

polską.

Dobra, 568 dz., stanowiły własność

Swiderskich, od których nabył Włodek, lecz
wskutek prawa z r. 1886 sprzedał Apuchtinowi,
b, kuratorowi okr. warszawskiego. 2.) K, pow.

Kuliszówka, słoboda, pow. radomyski, gm., słucki, ob. Brzozówka. 3) K., fol. dóbr Mańpar. praw. i st. poczt. Korostyszów (8 w.), 33 kowszezyzna, powiat sieński. Browar piwny.
w. od Rademyśla, 7 dm., 38 mk., wyłacznie 4.) K., pow. wieliski, ob Zł/asze. 5.) K., ob. Kuszlachty,
bergów.

tartak.

Własność większa

Rozen- laki.

i

Kałakowo 1.) dwór, pow. szawelski, gmina
Kuliżniszki, zaśc., pow, wiłkomierski, gm. Radziwiliszki (22 w.). 2.) K., zaśc., pow. wiSubocz (6 w.).
lejski, gm. Mańkowicze (8 w.); miał 14 dusz
Kulki, dobra, pow. połoeki, Szaniawskich, rewiz., należał do dóbr skarbowych Męczenięta.
z fol. Ostrów, 400 dz,
3.) K., wś, pow. dryzieński, par. Rosica. 4.) K.,
Słownik Geograficzny. TI. XV.—Zeszyt 179.
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fol. nad rzką Owsianieą, dopł. Uświaczy, powiat sieniee, pow. owrucki, gm. Pokalew, par. praw.
wieliski, gm. Uświat. Pomiędzy fol. a wsią Ta- Chłuplany (1 w.), 19 w. od Owrucza, 9 dm., 62
rasowo wał „Horodziec*, długi do 300 saż., wy- mk. Niegdyś własność biskupstwa wileńskiego.
Kumpie 1.) okolica i dwór, pow. kowieński,
soki około 10 saż.
Kułakowszczyzna, dobra, pow. horeeki, od gm. Krasne (8 w.). 2.) K., Kumpźa, fol., pow.
r. 1862 hr. Heidenów, z fol. Szyrokie 3000 dz. poniewieski, gm. Krakinów (9 w.). 3.) K., Kum(2210 lasu); gorzelnia, młyn wodny.

py, fol., pow. wiłkomierski, gm. Owanta (9 w.),

Kułbatyszki, zaśc., pow. święciański, gmina Giedrojciów 70 dz.
Kumpieliszki, dwór, pow. poniewieski, gm.
Michajłowska (10 w.); miał 7 dusz rewiz.
Czypiany (8 w.).
Kułki, pow. żytomierski, ob. Kołki.
Kumpieniszki, dwa zaść., pow. wiłkomierKułtuwiszki, dwór, pow. wiłkomierski, gm.
ski, gm. Androniszki (6 w.); jeden należy do
Ołoty (5 w.).
Kały 1.) wś, pow. telszewski, gm. Gintelisz- Kontrymowiczów, 93 dz., drugi do Czarkowki(12 w.). Mają tu Pawłowscy 29 dz. 2.)K, skich, 96 dz.
Kumpiki 1.) dobra, pow. telszewski, gm. Gadwie wsi, tamże, gm. Szkudy (3 w.). W jednej
z niech kaplica p. w.św. Jerzego, z drzewa wznie- donów (14 w.), Krzyżewiezów 160 dz. 2.) K.,
wś, tamże, gm. Sałanty (13 w.).
siona r. 1797 przez ks. Rymkiewicza.
Kumpinis, wś, pow. wiłkomierski, gmina
Kułyby, fol., pow. uszycki, gm.i par. MińOnikszty (21 w.).
kowce, między Kużelową i Kużelówką.
Kumpino, dobra, pow. połocki, własność JorKułygi, wś włośc. i dobra, pow. bielski gub.
grodz., gm. i par. Siemiatycze, 43 w.od Bielska. danów, 763 dz.
Kumpiszki, wś, pow. szawelski, gm. PoduWś ma 98 dz. ziemi włośc. i 53 prywat., ludność
polska; dobra, własność Ryczkowych (dawniej bis (5 w.).
Zawadzkich), 245 dz.

Kumpol,

zaśc., pow. nowoaleksandrowski,

Kumanów, wś, pow. latyczowski. W r. 1469 gm. Antolepty (12 w.).
Kumpony, fol., pow. telszewski, gm. KretynMichał Buczacki przedstawił nadania i listy
królewskie na swe rozległe włości, a w tej liez- ga (12 w.).
Kumsza 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
bie na władanie K.i 24 wsiami w sumie 1000

grzyw.
Kumanówka al. Maliszówka, wś nad Hnyłopiatą, pow. berdyczowski, gm. i st. poczt. Machnówka (8 w.), 28 w. od Berdyczowa, 83 dm,,
1091 mk., cerkiew, młyn.
Kumbarów, las, pow. lityński, gm. Kożuchów, przy trakcie pocztowym do Chmielnika.
Kumejki 1.) wś, pow. czerkaski, gm. Szelepucha, st. poczt. Moszny (15 w.), 45 w. od

gm. Brasław (7 w.). 2.) K., zaśc., tamże, gm.
Tauroginie (11/4 w.).
Kumżajcie, wś, pow. telszswski, gm. Płungiany (18 w.).
Kunachówek, na karcie Chrzanowskiego
Kujnachówek, fol. dóbr Terebuń, pow. brzeski

gub. grodz.
Kunąchowice, Kunachowicze, wś, pow. brze-

ski gub. grodz., gm. Wierzchowice, 43 w. od
Czerkas, 298 dm., 1364 mk., cerkiew, szkółka Brześcia, 296 dz.
Kunachy, wś, pow. brzeski gub. grodz., gm.
eerk., 7 wiatraków. 2.) K., os. przy wsi Drabówka, tamże, 56 dm., 132 mk. 3.) K., tamże, Kamienica Żyrowieka, 13 w. od Brześcia, 179 dz.
Kunaczów, r. 1469 Cunaczow, dziś Hanaob. Werhuny.
Kumele, fol., pow. wiłkomierski, gm. Wie- czów, wś, pow. przemyślański. W r. 1469 braprze (12 w.).

Kumelsko, wś, pow. szczuczyński. Wspom.
w dok. z r. 1422 (Kod. maz., 166), W r. 1578
ma w 7 częściach 11 łan. 6 zagr.
Kumiała, wś, pow. sokólski,, gm. Trofimów-

cia „ordinis minorum Sancte Crucis* okazali

przywilej Władysława ks. opolskiego, nadający
im to miejsce na założenie klasztoru z oddaniem
na własność wsi: K. i Czelnik. Wsi te leżały

w ziemi lwowskiej, W r. 1515 włość ta należy
do dominikanów lwowskich, ma 4 łany i młyn.
Kunany, chutor, pow. żytomierski, gm. BaKumiałka, wś, pow. sokólski, gm. Nowowola, z urocz. Brzozowe Błoto i Kwasówka 241 dz. rasze, 80 w. od Żytomierza, 15 dm., 111 mk.
Kunaszów, wś, pow. rohatyński. W r. 1469
włośc.
Kumiki, zaśc., pow. święciański, gm. i do- Kunaszowski przedstawił nadanie przez Włady-

ka, 29 w. od Sokółki, 501 dz.

bra skarb. Daugieliszki (6 w.); miał 9 dusz sława ks. opolskiego, wsi tej na wieczystą własność z obowiązkiem służby wojennej.
rewiz,

Kunawa, wś, pow. oszmiański, gm. Smorgonie (7 w.); miała 47 dusz rewiz., w części naleKuminiszki, dwa zaśc., pow. nowoaleksan- żącej do dóbr skacb. Sućkowo i 6 dusz w części
do dóbr Cicin.
drowski, gm. Rakiszki (6 i 19 w.).
Kuncewicze, fol., pow. słucki, gm. KijewiKumińszczyzna al. Kumiańszczyzna, w dok.
Kamieniec, Kamieńszczyzna, wś u źródeł rzki Ja- cze, par. praw. Mokrany, cerkiew filialna.

Kumiliszki, zaśe., pow. nowoaleksandrow-

ski, gm. Abele (9 w.).

.
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Kuncewo, wś, pow. mokhylewski, gm. Ciecie-; zwanej kunieką, miała 10 łan. km., 3 zagrodn.,
rzyn (9 w.).
karczmę, dwór, folwark.
Kuncewszczyzna, wś, powiat grodzieński,
Kanice, r. 1328 Kunitz, wś, pow. wielicki.
gm. Łasza, 216 dz.
Posiadłość bisk. lubuskich wedle dok. z r. 1328
Kunciszki, zaśc., pow. wileński, gm. Nie- (K. W., n. 1088), w którym powiedziano: „Item
menczyn (8 w.); miał 7 dusz rewiz., należał do Cunitz cum magnis silvis, mellificia, agri, ligna,
venationes, aque, piseationes, molendina, prata,
Kunckie, wś, pow. dzisieński, gmina Łuck pascua*. W dok. z r. 1354 wspomniany jest
(4 w.); miała 24 dusz rewiz., należała do dóbr młyn na Rabie na obszarze K. Dziedzicem wsi
Kozłowsk.
jest Janko (Kod. mał., I, 279). W r. 1581 płaci

- dóbr Czarny Dwór.

Kuncyszki, wś, pow. wiłkomierski, gmina tu prepozyt Bożego Ciała w Krakowie, od 12 łaOnikszty (12 w.).
nów, 1 zagr., 1 kom,, 1/, karczmy.
IKuncza, wś nad rzką Norczakiem, pow. staKuniegina, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
rokonstantynowski, gmina i st. poezt. Teofipol gm. Rakiszki (15 w.).

(3 w.), 61 w. od mta pow., 230 dm., 1336 mk.,
Kuniewicze, dwa fol. pow. nowogródzki,
cerkiew drewn. z r. 1761, uposażona 78 dz., gm. Horodyszcze, własność Dziedziulów, około
szkółka cerk. od r. 1860. W okolicznych wzgó- 6 włók.
rzach jest kamień wapienny i litograficzny.
Kunigiele, fol, pow. wiłkomierski, gmina
W XVIII w. wś należała do ks. Aleksandra i Mi- Żmujdki (6 w.), Hryszkiewiczów 99 dz.
kołaja Jabłonowskich, obeenie własność PłaczKunigiszki 1.) wś, pow. kowieński, gm. Ej-

kowskiego.

ragoła (2 w.).

2.) K., wś, pow. nowoaleksan-

Kundele, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, drowski, gm. Czadosy (1 w.). 3.) K., 0s., pow.
gm. Rakiszki (8 w.).
poniewieski, gm. Kibury (10 w.). 4.) K., dwór,
Kundzicze 1.) okolica, pow. grodzieński, gm. tamże, gm. Mołdoczany (10 w.). 5.) K., KunieKrynki, 54 w. od Grodna, 131 dz. 2.) K.,oko- giszki, wś, pow. telszewski, gm. Wornie (12 w.),
liea, pow. sokólski, gm. Kamionka, 52 dz.
Bitowtów 99 dz. 6.) K., sześć wsi, pow. wiłKundzin, wś kośc. i dobra, pow. sokólski, komierski, w gm. Ołoty, Rogowo (9), Siesiki (8),
gm. Kruhlany, 6 w. od Sokółki, Wś ma 36 dz. Towiany (10), Wiżuny (3)i Żmujdki (3 w.).
ziemi kośe. i 200 dz. prywatn.; dobra, Koźmi- W pierwszej z nich urząd gminny, 18 dm., 165
nych, z fol. Zadworzany
i Boufałowo 1577 dz. mk., szkoła, 7.) K., fol., tamże, gm. Rogowo.
(587 lasu).
Kuniłowo, dobra, pow. nowogródzki, PrzyKundziwola, Kondziwolin, wś, pow. dubień- godzkich 968 dz.
ski, gm. i par. Boreml, 44 w. od Dubna, 40 dm.,
Kunin, wś, pow. dubieński, gmina Mizocz,
137 mk.
st. poczt. Zdołbunowo (11 w.), st. dr. żel, OzieKungie, wś, pow. telszewski, gm. Gadonów rany (10 w.), 30 w. od Dubna, 129 dm., 749
(20 w.), Małachowsey w K. i Stulpinach mają mk., cerkiew drewn. z r. 1746, szkółka cerk.
100 dz., Syrewiezowie 21 dz., Januszewiczowie Cerkiew fil. we wsi Ujeźdce (3 w.). Własność
76 dz.
ks, Lubomirskich, Niegdyś Olizara Szyłowicza,
Kuniany, wś, pow. kowieński, gm. Jaswoj- ststy łuckiego i marszałka ziemi wołyńskiej,
który zapisał żonie swej, eo potwierdza Kazinie (4 w.).
mierz
Jagiellończyk r. 1487. W r. 1497 ks.
Kunice 1.) r. 1520 Conycze, wś, pow. opoczyński. Kościół par. p. w. św. Wawrzyńca, Aleksander nadaje K. wraz z innemi, ks. Konst.
sięgający początkiem XIV w. Dziedzice K. Ga- Ostrogskiemu, hetm. w. lit. W r. 1583 należy
wronów i Brzostowka mieli prawo patronatu. do ks. Konst, Ostrogskiego, który wnosi od 20
Wś sama na początku XVI w. miała 8 dworów dym., 10 ogr., 1 podsus.
Kuniniec, wś, pow. krzemieniecki, gm. Wiszszlacheckich, w których siedzieli Bończowie Kuniecy, Wacław Kunicki proboszez opoczyński niowiec, par. praw. Zaleśce (3 w.), 15 w. od
wydał r. 1615 „Wizerunek szlachcica polskiego
*, Krzemieńca, 168 dm., 1242 mk.
w którym przodków swych wyprowadza do roku
Kuniów, mstko nad Wilią, pow. ostrogski,
1360. Dziesięcinę z łan. dworskich i 2 kmiecych gm. Kuniów, st. poezt. Ostróg (15 w.), 442 dm,
pobierał pleban, inne łany kmiece dawały dokto- (179 należy do mieszczan, 263 do włościan),
rom kollegiaty św. Floryana w Krakowie (Łaski, 2455 mk. (1606 mieszczan, 849 włościan!, cerL. B., I, 636 i przyp.). 2.) K., r. 1284 Conjun- kiew drewn. z r. 1878, kościół par. katol. murochi, wś, pow. opatowski. Własność kollegiaty wany, szkółka cerk. od r. 1886, zarząd gminny,
sandomierskiej, według dok. z r. 1284. Wydaw- 3 garbarnie, browar. Do par. praw. należą wsi:
ea Kod. Wielk. mylnie odnosi do tej wsi nazwę Kamionka, Martynie i Zakrzywicze, Gmina obej„Kunitz* w dok. zr. 1328 (n. 1088). Według muje 24 miejscowości, 608 dm. włośc. (obok 290
Długosza (I, 356) wś ta stanowiąca pierwotny innych), 9704 mk. włościan, uwłaszczonych na
fundusz uposażenia prebendy sandomierskiej 5722 dz. W r. 1545 Siemiona i Michała Jeło-
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Kupczyńce 1.) wś nad rucz. Chmurowo, pow.
wiczów. W r. 1582 Piotr Buczacki płaci od 8
lipowiecki, gm. i st. poczt. Daszów (4 w.), 42
dym., 3 ogr.
i
Kunipiszki, fol., pow. szawelski, gm. Podu- w. od-Lipowca, 185 dm., 1740 mk., cerkiew.
szkółka eerk, 2 wiatraki.

bis, 23 w. od Szawel.

Kuniszki (ob. t. IV, 877 Kunigiszki), trzy
wsi, pow. wiłkomierski, gm. Onikszty (5) i Wieprze (6 i 10 w.).
Kuniszowce, ob. Kopaczyńce.
Kuńkowee, wś, pow. przemyski. Właściciel wsi Wład. Łoziński, znany badacz dziejów
Lwowa i sztuki dawnej, zgromadził tu w swej

Należy do klucza

daszowskiego. 2.) K, wś nad rzką Derewiezką,
pow. nowogradwołyński, gm. Derewicze, stacya

poczt. Lubar (20 w.), 76 w. od mta pow., 100
dm., 580 mk., cerkiew drewn. z r. 1786, uposa-

żona 57 dz, z nadania ks. Kacpra Lubomirskiego
z r. 1771, szkółka cerk. od r. 1868. Do parafii
prawosł. należy wś Barbarówka (5 w.).
Kuperowszczyzna, wś, pow. dryzieński,
siedzibie bogaty zbiór zbroi i broni polskiej, tudzież okazów przemysłu artystycznego. Zbiór par. Oświej.
Kupiale, fol., pow. kowieński, gm. Krasne
ten liczy około 1000 przedmiotów. Opis z rycinami podał „Tyg. Illustr.* z r. 1900, nr. 39. (6 w.).
Kupiatycze, pow. piński. Granice puszezy
W r. 1469 okazuje Wapowski dokument króJewski na 100 grzyw. i drugi na 70 grzyw., da- królewskiej wójtowstwa kupiatyckiego w XVI
ne na wś „Conykowicze*. W r. 1508 płaci An- w. podaje Rewizya puszez (str. 8).

Kupicze, wś, pow. prużański, gm. Suchopol,
18 w. od Poniewieża, 1088 dz.
wiecach, pół grzyw. W r. 1589 wś Konikowce,
Kupiczów, Kvpiaczów, wś i kol. czeska, pow.
w ststwie przemyskiem płaci od 6 łan, młyna, włodzimierski, gm. Nowy Dwór (dawniej Kupi2 zagr. 3 komorn. ubog.
czów). 40 w. od Włodzimierza. Wś ma 91 dm.,
Kunów, mstko, pow. opatowski. Centr klu- 664 mk., cerkiew; kolonia 203 dm., 1028 mk.
cza dóbr biskupów krakowskich, w dok. z roku Dawna gmina obejmowała 10 miejscowości, ma1362 zwanego „districtus Cunoviensis*. R. 1368 jących 716 dm. włośe. (obok 65 innych), 1972
drzej Wapowski z działów swych w Wapowcach,

Tarnowcach, Czeszkach, Sanoczanach i Koniko-

dokonane było rozgraniczenie K. z Prawęcinem mk, włościan, uwłaszezonych na 4003 dz. Nie(Kod. kat. krak., ll, 25). W r. 1578 miasto da- gdyś własność biskupstwa włodzimierskiego.
je szosu fi. 25 gr. 18. Od 3'/, łan. miej., od 2 W r. 1577 władyka włodzimierski Fiedosiej,
łan. wójt., od 62 rzem., 10 kom. po 6 gr., 1 ki- wnosi z K. od 22 dym. po 10 gr., 15 ogr. po £
jar, 2 banie gorzał., 1 hultaj ubogi, młyn. Suma gr., a w r. 1583 od 26 łan., 2 bojarów, 9 ogr.,
f. 67 gr. 5. Ob. ks. Fudałewski: „Kunów nad 7 kom., 1 rzem., 1 popa, 4 bojar.
Kamienną*, Warszawa, 1900 r.
Kupidło, wś pow. nowoaleksandrowski, gm.

Kunów, wś, pow. sądecki.

Wspom. w dok. Opsa (14 w.).

zr. 1339.
Kupiecz, wś, pow. owrueki, gm. TatarnowiKunowa, wś, pow. jasielski. Własność bisk.
cze, par. praw. Chodaki (1 w.), 35 w. od Owrukrak., zwróeona im przez króla Kazimierza w r.
eza, 151 dm., 806 mk.
1354. Długosz jej nie wymienia w liezbie wsi
Kupiel 1.) słoboda, pow. owrucki, gm. Jurobiskupich. W r. 1581 mają tu działy: Osieska
wa, 10 dm., 40 mk. 2.) K., mstko nad błotem,
i Witkowsey.
|
Kunowo, r. 1225 Conavi, wś, pow. wyrzy- z którego wypływa rz. Boh, pow. starokonstanski. Według dok. zr. 1225 leżała na granicy tynowski, gm. Kupiel, st. dr. żel. Wójtowce
kasztelanii nakielskiej (K. W., n. 116, 118, 152 (12 w.), 60 w. od mta pow., 806 dm., 6493 mk.
(1562 kat., 2000 żyd.), cerkiew murow. zr.
i 156).

Kuntorowka, wś, pow. homelski, gm. Wiet-

1888, cerkiew drewn, cmentarna z r. 1873, ko-

ściół katol. murow., synagoga, szkoła ludowa,
ka (10 w.), 73 dm., 182 mk.
st. poczt., zarząd okr. polie. i gminny, ambulatoPodugm.
szawelski,
pow.
Kuntucie, dobra,
ryum, młyn, 2 wiatraki. Do par. praw. należą
bis (7 w.).
wsi: Czerniawa, Kusznirówka i Słobódka KuszniKuny, pow. wileński. W r. 1794 Chodźków,

rowska. K. należał do ks. Zbaraskich; r. 1589
dziś Stan. Siestrzeńcewicza, 605 dz.
spustoszony
przez Tatarów. Po r. 1631 przeKupajliszki, wś, pow. rossieński, gm. Aleszedł do ks. Wiszniowieekich. Pod koniee XVIII
ksandrowó (5 w.).
|
w. należał do Poniatowskich, potem do DarowKupciszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Su- skieh, obecnie połowa jest własnością hr. Miąbocz (8 w.).
czyńskich, druga zaś do włościan. Gmina obejKupczeie, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. muje 16 miejseowości, 1873 dm. włośc. (obok
Opsa (5 w.).
360 innych), 10,957 mk. włościan, uwłaszczoKapczelewo, pow. dzisieński. Attyn, Ikażni,
dawniej Sapiehów, później Burzyńskich, dalej nych na 8466 dz.
Kupiele 1.) al. Kupioły, wś, pow. mohylewJundziłów, dziś spadkobierców Aleks. Szaumana,
ski, gm. Połykowieze (8 w.), 26 dm,, 150 mk.
1535 dz.
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Kupnowice, r. 1565 Kupnowicze, wś, pow.
2.) K., wś, pow. lidzki, gm. i dobra Orla; miała
rudecki, W r. 1565 wś ta w ststwie sambor19 dusz rewiz.
Kupieliszki, zaśc., pow. wileński, gm. Ja- skiem miała 27 kmieci na 11 dworzyszczach,
8 zagrodn, Pop i cerkiew,
Kupiesznie, zaśc., pow. nowoaleksandrow- zł. 39 gr. 23 den. 12.

niszki (10 w.), należał do dóbr skarb. Inturki.

-.

Ogółem dochodu

Kupowaleec, chutor, pow. włodzimierski, gm.
ski, gm. Rakiszki (18 w.).
Kupigiszki, dobra, pow. nowoaleksandrow- Brany, 7 dm., 64 mk.
Kupowate, wś nad Prypecią, pow. radomyski, gm. Ponedel (23 w.).
Kupin, wś, pow. kamieniecki. W r. 1469 ski, gm. i st. poczt. Czarnobyl (12 w.), parafia
przedstawił pan Bahawski nadanie króla Włady- prawosł. Opaczyce (5 w.), 128 w. od Radomyśla,
sława Jagiełły na tę wieś wraz z pustką Czarno- 72 dm., 343 mk., szkółka, 3 wiatraki, 700 dz.
woda w pow. smotryckim, kupioną od niejakiego włośc. Własność większa od r. 1869 należy do
Fatiejewych, którzy tu i w Horodyszczach mają
Bogusława.
1543 dz.
Sudyłków,
gm.
zasławski,
pow.
wś,
Kupina,
Kupowatyca, kol., pow. włodzimierski, gm.
par. praw. Traulin (7 w.), 31 w. od Zasławia,
Skobiełka, 11 dm., 60 mk.
30 dm., 166 mk., cegielnia.
Kupra, dwór, pow. szawelski, gm. Skiemie
Kupinin, wś, pow. kolski. Włość klasztoru
w Strzelnie, o którą toczył się spór w r. 1238 (10 w.).
Kupracze, wś, pow. włodzimierski, gm. Be(K. W.,n. 211). Ob. Chełmno. W r. 1576 płaeą tu Puczkowie od 10 łan., 4 zagrodn., 1 łan reżce, 25 dm., 157 mk.
Kuprejówka, wś, pow. homelski, gm. Wiati karczma puste, osad. 7.
Kupino, wś, pow. sieński, gm. Moszkany, ka (5 w.).
Kupreliszki, wś, pow. poniewieski, gm. Czy20 dm., 127 mk.
Kupińsk, chutor, pow. łucki, gm. Bielska piany (10 w), 55 w. od Poniewieża, Kościół
filialny w par. Ponedel, p. w. św. Michała Arch.,
Wola, 5 dm., 35 mk.
Kupiowata, pow. lipowiecki. Ob. Kopijo- z drzewa wzniesiony r. 1787.
Kupreniszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowwata.
Kupisk, fol., pow. nowogródzki, gm. Lubez ski, gm. Smołwy (4 w.), należał do dóbr Rominowo,
(5 w.).
Kupry 1.) dwie wsi, pow. nowoaleksandrowKupiski, wś, pow. łomżyński. W r. 1578
ma 327/, łan. osiadł, 1 wójtow., 19 zagrodn. ski, gm. Abele (5 w.) i Popiel (5 w.). 2.) K.,
zaśc., tamże, gm. Oknista (10 w.). 3.) K., dwór,
z rolą.
Kupiszcze, wś, pow. owrucki, gm. Iskorość, pow. rossieński, gm. Kroże, własność Styrpejków, 138 dz. 4.) K., dwór, pow. wiłkomierski,
par. praw, Wyhów (6 w.).
gm.
Kowarsk (4 w.). 5.) K, dwie wsi, tamże,
nowoaleksandrowski,
pow.
wś,
1)
Kupiszki
sm. Opsa (10 w.). 2.) K, mstko i fol., powiat gm. Ołoty (16 w.) i Onikszty (12 w.).
Kupryanówka, wś, pow. telszewski, gmina
wiłkomierski, gm. Kupiszki, 81 w. od mta pow.
Mstko ma 2040 mk. Gmina obejmuje 83 miej- Hłoki (3 w.).
Kupryszki, wś, pow. poniewieski, gm. Podseowości, 1766 dm. włość. (obok „213 innych),
6509 mk. włościan, uwłaszeczonych
dz. Zarząd gm. we wsi Pojedubie.

na 15,567 birże (3 w.).

Kapryszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Wieprze
(10 w.).
nowogródzki,
pow.
Kupjo, fol. dóbr Izwa,

gm, Koszelewo.

Kupście 1.) (t. IV, 890, mylnie podana w po-

Kupła 1.) wś, pow. święciański, gm. Wisz- wiecie rossieńskim), okoliea, pow. kowieński,
niów (8 w.); miała 35 dusz rewiz. 2.) K., wś, gm. Betygoła (11 w.), 81 w. od Kowna. Mają

tamże, gmina Wojstom (6 w.); miała 25 dusz tu: Dobkiewiczowie 85 dz., Niewiardowscy 28
dz., Wasilewsey 26 dz., Kondratowie 32 dz.
rewiz.
2.)
K., wś, tamże, gm, Jaswojnie (12 w.).
dwie
Hlubeńska,
al.
Mała
i
Wielka
Kupla
Kupsty, wś, pow. poniewieski, gm. Mołdokol., pow. rówieński, gm. Berezne, 75 w.od
czany (14 w.).
Równego, 51 dm., 300 mk.
Kupszczyzna, wś, pow. święciański, gmina
Kuplin 1.) wśi dobra, pow. prużański. gm.
Nikitycze
i Noski, 3 i 6 w. od Prużany, Wś ma Niestaniszki; miała 11 dusz rewiz., należała do
386 dz. włośc. i 65 cerk.; dobra K. Stary, Mo- dóbr Dubrowlany.
raczewskich,

382 dz.; dobra K, Nowy w części

Korsaków, 424 dz., w części Denizów, zwanej

Kupsze, wś, pow. telszewski, gm. Korcia-

ny (6 w.)

Kuradowo, fol., pow. ihumeński, Karpowiteż Borek, 95 dz. Par. praw., dekanatu (błagoczynia) prużańskiego, 1840 dusz. 2.) K. No- czów 120 dz.
Kurakowszezyzna, wś, pow. rohaczewski,
wy, pow. prużański, ob. Borek,
Kuplisk, wś, pow. sokólski, gm. Nowowola, gm, Korma (1 w.), 30 dm., 210 mk.
Kuranie, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
20 w. od Sokółki, 911 dz.
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Kuraniszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowKurdwanów, wś, pow. wielicki, na półn.ski, gm. Sołoki (8 w.).
zach. od Wieliczki. Nadany, w części przed r.
Kurankinia, wś, pow. poniewieski; gm. Skro- 1245 klasztorowi w Szczyrzycach. Racław kan.
batyszki (10 w.).
krak, nabywszy za 40 grzyw. dział od synów
Kurankiszki, okolica, pow. wiłkomierski, Marka myncarza krakowskiego, nadał go ołtagm. Pupany (6 w.). Mają tu: Jurksztasowie rzowi N. P. Maryi w katedrze krakowskiej (Kod.
27 dz., Sobolewscy 40 dz., Stukasowie 30 dz.
kat. krak., I, 141). Za Długosza wś ta w par.
Kuranowo, fol., pow. orszański, Rymkiewi- św. Jakóba na Kazimierzu, należała do klasztoru

czów 356 dz.
Kurany 1.) wś, pow. wiłkomierski, gm. Pogiry (4 w.). 2.)K., wś, dwór i dwa majątki,
tamże, gm. Towiany (9 do 12 w.). Jeden z ma-

szpitala św. Krzyża, nie miała łan. kmiecych,
tylko 6 zagr., dających po grzywnie czynszu

z ezego połowę pobierał klasztor szczyrzycki.
Altarya Narodz. N. P. M. miała tu cztery łany

jątków, 258 dz, należy do Jawgielów, dawniej km., które dawały dziesięcinę do Drogini (L. B.,
Jana Władysława Poczobuta, później Kossow- t. III, 50). W r. 1581 prepozyt od św. Ducha
skich. Drugi (z Szołkowem 189 dz.), w r. 1788 (w Krakowie), płaci tu od 5 łan., 2 kom., 3 kom.
Adama Gintowta, dziś Kozakowskich.
bez bydła,

Kurasz 1.) urocz., pow. ostrogski, gm. An-

Kurdyn, chutor, pow. nowogradwołyński,

nopol, 28 w. od Ostroga, 46 dm., 259 mk. 2.)K, gm. Lubar, 12 dm., 20 mk.

wś i fol. nad Horyniem, pow. rówieński, gmina
Kurejszowo, wś, pow, sieński, gm. KakowLubikowieze (10 w.), st. poczt. i dr. żel, Dąbro- czyn, 30 dm., 228 mk.
wiea (12 w.), 115 w. od Równego. Wś ma 80
Kurejszyszki (ob. t, IV, 893 mylnie Kurejdm., 419 mk., cerkiew drewn., kaplica katolicka, szyki), zaśe., pow. wiłkomierski, gm. Wiżuny
szkoła ludowa, młyn wodny. Do par. prawosł. (6 w.), Słabszyńskich 31 dz.
należą wsi: Sołomijówka i Bielatycze. W całej
Kurguły, w spisie z r. 1886 Kurguny, osada
parafii było 163 dm., 1387 mk. prawosł., 30 i okolica, pow. poniewieski, gm. Krakinów (8
katol. 65 żydów. Fol., własność Kaszowskich, i 12 w.). Mają tu Domaszewiczowie 22 dz.
5 dm., 39 mk.
Kurhan 1.) kol., pow. łucki, gm. Szezuryn,
Kuraszewo 1.) wś nad rzką Kuraszanką, 9 dm., 64 mk. 2.) K., kol., pow, włodzimierski,
pow. bielski gub. grodz., gm. Kleniki, 17 w. od gm. Kisielin, 6 dm., 83 mk.
Bielska, 133 dm., 665 mk. cerkiew fil. par. CzyKurhanie, fol., pow. ihumeński, od r. 1870
że, 1328 dz. Na zachód od wsi na brzegu rzecz- Stepanowych, 554 dz.
ki nasyp kwadratowy, zwany „Zamczyskiem”.
Kurhanów, dobra, pow. klimowieki, od r.
2.) K., wś i fol., pow. brzeski gub. grodz., gm. 1873 Rodkiewiczów, 700 dz. (400 lasu).
Wierzchowice, 55 w. od Brześcia. Wś ma 82
Kurhanówka, wś, pow. zasławski, gm. Ładz.; fol., Wasilewskich 800 dz.
buń, par. praw. Moskwitianówka (2 w.), 38 w.
Kuraszowszczyzna, fol, pow. dubieński, od Zasławia, 74 dm., 460 mk.
gm. Beresteczko, 5 dm., 44 mk.
Kurhany 1.) wś, pow. ihumeński. Przed r.
Kurawa, wś, pow. berdyczowski, gm, Czer- 1865 należała do Jesmanów. 2.) K. al. Kurhanie,
niatyn Mały, st. poczt. Kalinówka (6 w.), 58 w. wś i fol., pow. rohaczewski, gm. Merkułowicze
od Berdyczowa, 218 dm, 1303 mk, cerkiew,

szkółka,

(7 w.), 10 dm., 60 mk. Fol., dziedzietwo Giżye-

Osadzona na gruncie ststwa winnie- kich, 150 dz. 3.) K., zaśe., pow. wilejski, gm.
kiego (1602 r.), przez ks. Janusza Zbaraskiego. i dobra skarb. Radoszkowicze (8 w.).
Kurbaki, wś, pow. czerykowski, gm. SamoKurhany 1) kol., pow. łucki, gm. Torczyn,

ciejewicze, 89 dm., 436 mk.

15 dm., 86 mk.

2.) K. (t. IV, 893), wś, pow.

Kurcany, wś, pow. rzeżycki.
ostrogski, gm. Sijaniee, par, praw. Wołoskowce
Kurcisze, wś, pow. dźwiński, par. Krasław, (3 w.), 10 w. od Ostroga, 47 dm., 329 mk.
Kurczany, pow. nowogradwołyński, ob. Gru- 3.) K., kol., pow. rówieński, gm. Berezne, 55 w.
enfeld,

od Równego, 67 dm., 424 mk.

4.) K. Stare

Kurczowcee, wś i os., pow. grodzieński, gm. i Nowe, dwie kol., tamże, gm. Kostopol, 37 w.
Krynki, 39 w. od Grodna, 332 dz.
od Równego, 60 dm., 377 mk. 5.) K., kolonia,
Kurczyce, wś nad Słuczą, pow. nowograd- pow. włodzimierski, gm. Kisielin, 14 dm, 80
wołyński, gm, Horodniea (10 w.), par. prawosł. mk. 6.) K., wś, pow. żytomierski, gm. Horoszki,
Krasiłówka (10 w.), 42 w. od mta pow., 161 17 dm., 124 mk.
dm., 930 mk., cerkiew drewn. wzniesiona w r.
Kurjanowszczyzna, chutor, pow. owrucki,
1795 przez właścicielkę Magd, Kuczyńską. Do gm. Łuhiny, 4 dm., 27 mk.
flii należy wś Chodurki.
Kurjany, ob. Kuryany.
Kurdwanów, r. 1379 Kurdwanowo, wś, pow.
Kurkieże, wś, pow. grodzieński, gm. Brzosochaczewski. Wr. 1579 w par. Kozłów Biskupi. stowica Mała, 121 dz.
Kurdwanowscy mają w 3 działach 12'/, łan.,
Kurkino, wś, pow. wieliski, gmina Usmyń
1 zagrodn.
(20 w.), kaplica katolicka. W r. 1767 stanowiła
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Kurman, kol., pow. łucki, gm. Szezuryn, 12
punkt pograniczny pomiędzy gub. pskowską
dm., 74 mk.
i ststwami uświackim i wieliskim,
Kurmań, wś i kol., pow. nowogradwołyński,
Kurkle 1.) wś, pow. poniewieski, gm. Czypiany (11 w.), 15 dm., 297 mk. 2)K., fol., gm. Żołobne, 17 w. od mta pow. WŚ ma 131
tamże, gm Smilgie (15 w.). 3.) K., mstko i dwa dm., 729 mk.; kol. 21 dm., 99 mk. We wsi

fol., pow. wiłkomierski, gm. Kurkle, 27 i 30 w. cerkiew drewn. z r. 1746, uposażona 54 dz.

od mta pow. Mstko ma 560 mk. Gmina obej- z nadania ks. Stan. Lubomirskiego, szkółka cermuje 42 miejscowości, 320 dm, włośc. (obok 52 kiewna od r. 1865. Do par. praw. należy wieś
innych), 3026 mk. włościan uwłaszezonych na Kołodzianka. Cerkiew fil. we wsi Horki. Wieś
2983 dz. Były własnością Platerów, w r. 1788 należy obecnie do Arendta.
Kurmanowo, wś i dobra, pow. mścisławski,
podzielone pomiędzy Justyna Siesiekiego, Miehała Kopańskiego i in. Obecnie mają tu Siesiecy gm. Szamowo, 23 dm., 161 mk. Dobra, dzie227 dz., Burnejkisowie 40 dz., Parszelisowie dziectwo Iwańskiej i Meszcezerskiej, 6295 dz.
70 dz., Janulewiczowie 28 dz., Stawryłowie 41 (4920 lasu); gorzelnia, 2 młyny, folusz. W r.
dz., Sarbitowiczowie 20 dz., Sarbscy 35 dz. Je- 1601 własność Pilehowskiego, około 1750 r. Bodne dobra należą do Bystramów, 1200 dz., dru- gusława i Eufrozyny z Łopacińskich Ciechano-

gie do Ogińskich, 297 dz. 4.) K., fol., tamże, wieckich.
Kurmele, wś, dwa dwory i dobra, pow. wiłgm. Onikszty (13 w.). Około 1683 r. własność

Jana Kościałkowskiego; r. 1778 Franciszek Do- komierski, gm. Konstantynowo (2 do 4 w.). Wr.
minik Kościałkowski sprzedaje Żagielom. Obec- 1788 należały do Juliana Leona Kończy, skarbn.

nie należy do Maryi Pawłowskiej, Klementyny wiłkomirskiego. Obecnie Kozłowsey mają tu
Mackiewiczowej 1008 dz. Nadto Graużyniso- 139 dz.
Kurmiany, zaśc., pow. poniewieski, gm. Nowie mają 557 dz. i Kiełpszowie w K. i Syntowwemiasto (4 w.), Bielawskich 126 dz.
tach 385 dz.
Kurmie, wś, pow. rossieński, gm. SzwekszKurklecie 1.) trzy wsi, pow. nowoaleksandrowski, gm. Ponedel (14) i Rakiszki (10 w.). nie (9 w.).

Kurnatowszczyzna, fol., pow. sokólski, gm.
Ta ostatnia zwana też „Wereszczyzna*. 2.) K.,
Makowlany, 17 w. od Sokółki, Kurnatowskich
wś, pow. wiłkomierski, gm. Ołoty (3 w.).
Kurklenciszki, dwie wsi, pow. wiłkomierski, 80 dz.
Kurne, wś, pow. nowogradwołyński, gmina
gm. Towiany (8 w.).

Kurkliki, dobra, pow. wiłkomierski, gmina Kurne, 27 w. od mta pow., 256 dm., 1287 mk.,

Kurkle (10 w.), Erdmanów 110 dz.

cerkiew drewn. z r. 1868, szkółka cerk. od r.

niewieski, gm, Girsudy (8 w.).

liwiec,

Kurkliszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrow- 1846. Do par. praw. należą wsi: Ług Wielki,
ski, gm. Oknista (4 w.). 2.) K., wś, pow. po- Stary Majdan, Sutków, Huta Adamówka, HruźKurkłajcie, dobra, pow. poniewieski, gmina
Smilgie (10 w.), Skowzgirdów 190 dz.
Kurkowszezyzna, wś, pow. trocki, gmina
Jewie (8 w.). miała 23 dusz rewiz., należała do
dóbr Abramowsk,
Kurkudymówka, przys. wsi Stratyjówki,
pow. olhopolski.
Kurkuty, wś, pow. święciański, gm. Zabłociszki (9 w.), z zaśc. Kiejryszki miała 41 dusz
rewiz.

Kurlandya.

Teterka Stara i Dowbyszów Stawek.

Cerkiew fil. w mstku Sokołów (5 w.).
Kurniany, wś, pow. poniewieski, gm. Skrobatyszki (15 w.).

Kurnica, K. Małai Wielka, dwie wsi, pow.
brzeski gub. grodz., gm. Kosieze, 10 i 13 w. od
Brześcia. Fol. ma 195 dz., spadkobierców Korsuna; wś K. Mała ze wsiami Nieświło i Czernaki
577 dz.; K. Wielka 645 dz.

Kurniki 1.) wś, pow. grodzieński, gm. Zydomla, 22 w. od Grodna, 243 dz.

2.)K, wś,

Dokumenty do początkowych pow. kobryński, gm. Zbirogi, 170 dz.

Kuroczonki, wś, pow. dzisieński, gm. Ihudziejów tego krajui przyległych Infant mieści
meniów
(15 w.); miała 6 dusz rewiz.
zbiór: „Liv: Est-und Curlaendisches UrkundenKuroczyce, fol., pow. nowogródzki, gm. Cybuch*, von F. G. Bunge... fortgesetzt von Herman Hildebrand*, Tom IX. 1436—1443, Riga, ryn, własność Soplieów, około 1'/, wł.
Kuropatczyzna al. Kuropatka, inna nazwa
1889, str. XXV i 722. Treściwy zarys dziejów

wydał: Arbusow L., „Grundriss der Geschichte wsi Józefówka, w pow. lityńskim.
Kuropatniki 1.) wś, pow. brzeżański. Wsp.
Liv-Est-und Kurlands*, Mitawa, 1890 r., str
w dok. z r. 1437. R. 1450 występuje „Chodo192, z mapą i tablicami.
Kurlandyszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow- rowski de K.* Kiedy K. otrzymały prawo miejski, gm. Rakiszki (22 w.).

Kurma, pow. lucyński, własność Świrzewskich, 703 dz.
Kurmajcie, dwie wsi, pow. telszewski, gm.
Kretynga (6 w.) i Tyrkszle (8 w.).

skie i kiedy przestały być miastem niewiadomo.

W reg. pob. z r. 1578 podano, iż K. miasto
z wsiami przyległymi należące do Kamienieckich,
spustoszone przez Tatarów nie dało poboru.
2.) K., wś, pow. rohatyński. W reg. pob. z r.
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1578 podane w liczbie wsi należących do Pod- ka. W r. 1570 własność Michajła Chrynickiego,
hajec. Były tu dwa działy: Czołowski 4 łany oraz Iwana Patrykia Korozweskiego. W r. 1588
i Wyrzychowskich 5łan., 3 zagr., 3 kom., 1 rzem., wnosi Prokop Hrynnieki od 11 dym., 8 ogr., 2

pop.
kół waln, 1 folusz.
Kuropaty, wś, pow. wołkowyski, gm. Roś,
Kurozwęki, w dok, Kurozwansch, Curozve78 dz.

Kurów 1.) mstko, pow. nowoaleksandryjski
(Puławy). W r. 1531 daje szosu grzyw. 6,
r. 1569 płaci f. 27 gr. 24 a czopowego fi. 64.
W r. 1676 płaciło pogłówne od 262 mieszczan
i 40 żydow. Frane. Wilezopolski płacił od 5
osób szlach. i 18 poddanych. 2.) K., w dokum.
Corovo, wś, pow. sandomierski. W r. 1191 daje
dziesięcinę kollegiacie sandomierskiej.

chi, mstko, pow. stopnieki, W dok.
z r. 1246
na wiecu w Bobinie sprzedaje „comes Misti-

gneus* syn Marcina „de Kurozwansch* część
wsi Przyłęk, eystersom jędrzejowskim. Akt
uposażenia klasztoru w Zawichoście w r. 1257
wymienia „Curozyechi*. W akcie z r. 1262

dla tegoż klasztoru przeniesionego do Skały po-

dano: „Curozyanei et vola pertinens ad candem
R. 1578 Curozvank* (Kod. mał., I, 35, 53, 71). Wś ta

Malicey płaeą tu od 19 os., 9'/, łan., 8 zagr.,
1 komor., 9 ubogich, 1 rzem. W pobliżu K,,
w tejże parafii leży Karwów, prawdopodobne
miejsce urodzenia Wincentego zw. Kadłubkiem,
kronikarza XIII w.
Kurowice, wś, pow. łódzki. Należała do
klucza pabianiekiego, kapituły krakow., zacho-

zdawna była siedzibą rodu Różyców, którzy od
niej przybrali nazwę i założyli tu kościół z wa-

pienia p. w. Wniebow. N. P. Maryi i zbudowali
zamek. Kiedy założono miasto niewiadomo. Za
Długosza istnieje już miasto, łany miejskie da-

wały dziesięcinę klasztorowi św. Andrzeja w Krakowie, lecz Krzesław z Grzybowa kaszt. lubel-

wała prawo polskie jeszeze w XV w. Miała 14 ski, utworzywszy prebendę w K. odjął tę dzieian. km., 4 zagr., młyn (4 grz. czynszu). Przy sięcinę, przynoszącą do 20 grz., klasztorowi
fundacyi kościoła w Niesułkowie, Jarosław arcy- i nadał prebendarzowi. Do kościoła należały 3

biskup gnieźn. nadał mu swe dziesięciny z tej łany, dwie łąki, karezma pod zamkiem na Pod-

wsi, mające za Długosza wartość do 15 grzyw. grodziu dająca 1 grzyw. i staw na rz, Czarnej.
Każdy kmieć dawał też kasztelanowi w Konarach Jako dziedzica podaje Długosz Piotra Lubelezy-

po 47/, gr. (L. B., I, 287), W r. 1576 wś ta ka Różyca (L. B., II, 451, 3 i IL, 327). W roku
w par. Czarnocin miała 14!/ łan., karezmę, 1579 miasto płaci szosu fl. 4 gr. 24. 0d1 łamłyn 0 3 kołach, 3 zagr. na 3 łanach, 4 zagr. nu, od 7 rzem. po gr. 15, od 2 kom, 3 bań gona 1 łan., 2 młynarzy, banię gorzałez , wyszynk rzałez., 2 młynów o 2 kołach, skrzypek, 2 szynwódki, 5 rzem., 6 komorn. z bydłem, osad 39. karzy wódki, żydzi. Suma fi. 14 gr. 15.

Kapituła krakowska r. 1621 wystawiła tu koKurpie. Opracowania o K. ogłosili: W. Czaściół i erygówała parafię. Ob. Wardzyń.
jewski, „Kurpie* (Przegl. bibliogr. archeol,
Kurowicze, dobra, pow. lepelski, Glińskich r. 1881). L. Krzywieki: „Kurpie* (Bibl. Warsz.,
1339 dz.
r. 1892, t. II i III, Nowe rozszerzone wydanie tej
Kurowo, wś, pow. włocławski. Nadanie dla pięknej, źródłowej pracy przygotowane jest do
kościoła włocławskiego z r. 1185 wymienia druku.
w niejasnej stylizacyi obok kościoła i wsi w KoKurpie, wś, pow. ostrołęcki. W dok. z r.
walu „aliam in Curovo* (niewiadomo: wieś czy 1440. Ob. Zroszyn.
kościół). Taż sama wś nadaną została klasztoKurpiesze, wś i urocz., pow. słonimski, gm.
rowi premonstratensek w Płocku. Ob. Ostrowąs. Zdzięcioł, 48 w. od Słonima. Wś ma 312 dz.;
W r. 1557 wś K. w par. Kłotno, własność „mo- urócz. należy do dóbr Zielony Dwór.
nialium plocensium*, płaci od 23 łan., 3 łan.
Kurpiewo, na karcie Chrzanowskiego Kursołt., 1 zagr., 6 kom., 2 rzem.

pieze, wś nad Kotrą, pow. grodzieński, gm. Ży-

Kurowo, wś, pow. odolanowski. Nadana domla. W spisie osad, miejscowości i dóbr nieprzed r. 1245 klasztorowi w Ołoboku (K. W., podana. Należała do wójtowstwa sowoliskiego,
n. 244, 277, 311).
we włości kotrańskiej ekon. grodzieńskiej, PoKurowszczyzną 1.) wś i dwa fol., powiat dług reg. pomiar. z r. 1548 było we wsi 4 włóki
prużański, gm. Sielec, 32 w. od Prużany. WŚ gruntu średniego. Poddani mieli 15 wołów i 8
ma 167 dz.; jeden z fol. (124 dz.) należy do Ja- koni; zobowiązani byli robić po dwa dni w tyniszewskich, drugi (64 dz.) do Kornacewiczów. dzień; płacili 1 kopę 40 gr, nadto dawali 8 be2.) K., wś, pow. sokólski, gm. Kamionka, 450 czek owsa i wnosili za odwóz 40 grz.

dzies.
Kursdorf, r. 1579 Kunrzdorf, wś, powiat
Karozwany, wś, pow. ostrogski, gm. Hosz- wschowski. W r. 1566 włada tu Drzewiecki.
eza, par. praw. Rusywel (3 w.), 38 w. od Ostro- R. 1579 płaci od 33 łan. i 7!/ę pręt., 10 zagr.,
ga, 161 dm., 1045 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 9 rzem., 3 kom., 8 kom. bez bydła, 8 wdowy
1836, szkółka cerk. od r. 1873. Wr. 1545 ubogie, 4 pasterzy i 40 owiee.
Czapliczów, Wasila Patrykiejewicza, Miehna
Kursko, r. 1260 Corsike, wś, pow. między-

Uhrerzańskiego, Hryćka Promczejkowicza i Mae- rzecki.

Komes „Iheroslavus* z K. w dokum.
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Kuryłów Łom, fol. dóbr Waliły, pow. biaz r. 1260. R. 1305 Konrad sołtys z K. (K. W,,
385, 892). Wś posiadała w XVI w. kościół łostocki.
Kuryłowicze, wś, pow. słonimski, gm. Kupar., który następnie dostał się w ręce protestantów. W r. 1580 należy do ezterech braci ryłowicze, 54 dm., 341 mk., 502 dz., zarząd
Szezanieekich, ma 4 łany km., 18 zagr., 7 kom., gminny, szkoła. Gmina obejmuje 42 miejsco100 owiee i 4 pasterzy.

|wości, 726 dm. włośe, (obok 53 innych), 5465

Kursyki, przys., pow. dubieński, gm. Kru- mk, włościan, uwłaszczonych na 8069 dz. Nadto w gm. jest 51 dz. cerk. i 3869 większej popiee, par. praw. Kozin, 8 dm., 67 mk.
Kurszany, mstko, wś i dobra, pow. szawel- siadłości.
Kuryłówka 1.) wś, pow. kaniowski, gmina
ski, gm. Kurszany, 23 w. od Szawel. Mstko
ma 1900 mk. Gmina obejmuje 39 miejseowo- Kuryłówka, st. poczt. Kaniów (12 w.), 100 dm..

ści, 435 dm. włość (obok 98 innych), 5560 mk.
włościan, uwłaszczonych na 7118 dz. Dobra,
Grużewskich 3212 dz.
Kursze 1.) wś i dobra, pow. poniewieski,
gm. Remigoła (7 w.), Bławdziewiczów 508 dz.
(276 lasu). 2.) K, okolica, pow. szawelski,
gm. Błagowieszczeńsk (9 w.).

809 mk., cerkiew, szkółka cerk., dom przytułku,

10 wiatraków. Gmina obejmuje 10 miejseowości (7 siół, 3 wsi), 11,108 mk. (36 katol., 81

żydów)i 13,956 dz. (7690 większej posiadłości,
5850 włośc., 257 cerk.) 2.) K., wś, pow. starokonstantynowski, gm. Manaczyn (5 w.), St.
poczt. i st. dr. żel. Wołoczyska (10 w.), 78 w.
Kursze, wś, pow. telszewski, gm. Wornie od mta pow., 241 dm., 1296 mk., cerkiew drew(14 w.). 2.) K, dwa fol., pow. wiłkomierski, niana z r. 1749, uposażona 36 dz. z nadania
gm. Siesiki (6 w.). Jeden należy do Choro- Pruszyńskiego r. 1788, kaplica ementarna muszewskich, ma 280 dz.

rowana z r. 1893, szkółka cerk. od r. 1884.

Kurtelewo, fol., pow. miński, gm. Stare-Sio- Własność Pruszyńskich.
Kuryłówka, wś, pow. łańcucki. W r. 1565
ło, 35 w. od Mińska, własność Buzanowskich,
Kurtowiąny, pow. szawelski. W r. 1796 w ststwie leżajskiem, miała 22 kmieci na 103/,
Nagórscy wystawili tu kościół murowany. Po- łan., bartników 11, karezmarz. Ogółem zł. 58
przedni chwilowo był zajęty przez kalwinów; gr. 5 den. 15. Bartnicy dawali miodu ćwierci

katolicy odebrali napowrót w r. 1614.'
Kurtyńce, wś, pow. wiłkomierski, gm. Dobejki (3 w.).
Kurwondy, dwór, pow. kowieński, gm. Średniki (7 w.).
Kuryańce, wś, pow. skwirski, gm. Babin,
st. poczt. Bród Bosy (15 w.), 30 w. od Skwiry,
184 dm.,

979 mk.,

cerkiew, szkółka, wiatrak.

Należy do dóbr Wierzchownia,

Kuryanczyk al. Pryczypiwka, słoboda przy
wsi Bystryk, pow. skwirski, 25 dm., 142 mk.

Kuryanki, wś, pow. ostrogski, gm. Pererosłe, par. praw. Szymkowce (3 w.), 338 w. od
Ostroga, 52 dm., 274 mk., cerkiew fil. drewn.

z r. 1867, uposażona 34 dz., przez ks. Mikołaja
Jabłonowskiego r. 1791. Do filii należy wieś
Dryżaki. W r. 1583 Mikołaj Patrykijewiez
Sieniuta wnosi od 4 dym., 2 ogr. Obecnie Łobaczewskiego i Popławskiej.
Kuryany, wś, pow. białostocki, gm. Dojlidy,
6 w.od Białegostoku, 679 dz.
Kuryany, wś, pow. owrucki, gm. Pokalew,
par. praw. Klimiee (11/, w.), 12 w. od Owrucza,
19 dm., 141 mk.
Kuryatyna, fol., pow. wiłkomierski, gmina
Wieprze (10 w.).
Kuryck, wś, pow. kobryński, gm. Imienin.
Kuryle, wś, pow. wiłkomierski, gm. Uciana
(14 w.).
;
Kuryliszki, wś włośc., pow. wileński, gm,
Malaty (13 w.); miała 14 dusz rewiz., należała
do dóbr skarb. Białodwór.

10, setników 3, kunne po gr. 12 i sokołowe po

den. 15.

Karyłowo, os., pow. siebieski, gm. Nieporoty, dwie cerkwie.

Kuryły 1.) wś, pow. białostocki, gm. Gródek,
69 dz. 2.) K., urocz, pow. sokólski, gm. Kamionka.
Kuryno, wś, nad Dźwiną, pow. witebski,
gm. Kuryno, 25 w. od Witebska, 28 dm., 294
mk,, zarząd gminny, cerkiew, szkoła, ambulatoryum, jarmark. Gmina obejmuje 157 miejscowości, 864 dm. włośc. (obok 130 innych), 6368
mk. włościan, uwłaszezonych na 10,164 dz. Na
polach wsi dwa kurhany.

Kurys, wś i przys., pow. poniewieski, gmina
Smilgie (4 w.).

Kuryszki al. Kurszyki, wś, pow. poniewieski, gm. Skrobatyszki (15 w.).
Kurzeliczyn, dobra, pow. piński, na Zarze-

ezu, gm. Duboj, 26 w. od Pińska, własność Pu-

słowskich, około 800 włók. Lasy obecnie zniszczone, niegdyś wielka puszcza królewska.
w wójtowstwie kurzeliekim. (Ob. Rewizya Puszcz,
str, 12).
Kurzelów, mstko, pow. włoszczowski. Starożytny centr życia kościelnego, własność arcyb.

guieźn., którzy przy pierwszym podziale dyecezyi, umieścili tu jeden z pięciu archidyakonatów

na jakie rozdzielili podwładny im obszar. Kościół pierwotny p. w. św. Wojciecha stracił znaczenie, gdy następnie, zapewne wraz z osadzeniem miasta r. 1285 przez Jakóba Świnkę, powstała kollegiata z kościołem p. w. N. P. Maryi,
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Kusin, pow. wołkowyski, ob. Kosin.
złożona z 4 prelatur i 6 kanonii. Dla braku uposażenia Jarosław ze Skotnik, arcyb. zredukował
Kusińce, wś, pow. wołkowyski, gm. Hornokanonie do liczby trzech. On też wystawił ko- stajewicze, 23 w. od Wołkowyska, 118 dz.
Kuśkowce, mylnie Kośkowce Wielkie (t. IV,
ściół murowany, sklepiony, kryty dachówką.
W r. 1254 odbywa się tu według Rocznika wiel- 949), wś nad rzką Zabołocią, pow. krzemienieckopol., konsekracya Bogufała „de Cirnelin* na ki, gm. Wierzbowiee, st. poczt.. Jampol] (18 w.),
biskupa pozn., dokonana przez Fulkona areyb. 35 w. od Krzemieńca, 144 dm., 802 mk., cergnieźn., choć tenże sam Rocznik podaje pod r. kiew drewn. z r. 1855. Cerkiew fil. we wsi Si1255 jakoby taż konsekracya odbyła się w Lę- niowce. Wś należała do Milewiczów. W r. 1583
dzie (Mon. Pol., III, 23). Leonard dyakon ku- kn. Stanisław Woroniecki wnosi od 11 dym., 5
rzelowski występuje w dok. z r. 1260. Archi- ogr., 3 ogr. K. Małe, wś nad Zyrakiem, tamże,
dyakon i kanonicy kurzelowscy w dok, z 1355 r. gm. i st. poczt. Wyszhorodek (8 w.), 39 w. od
Akt z r. 1357 wymienia kollegiatę kurzelowską, Krzemieńca, 76 dm., 521 mk., cerkiew drewn.
obok łęczyckiej, rudzkiej, uniejowskiej. Sam K. zbudowana r. 1740, przez Maryę Wojnarowską
nazwany jest tam: „civitas cum foro*,

Dawał stścinę dorohomirską, szkółka eerk. od r. 1859,

arcybiskupom dziesiątą część opłat celnych. młyn.

Cerkiew fil we wsi Wolica.

Osadzona

Przy mieście był folwark (allodium) areybiskupi r. 1558 przez ks. Wiszniowieckich na gruncie
Modrzew. Pirco pleban, prokurator arcybiskupi łanowieckim, należącym do braci Dymitra, Sawiw dok. zr. 1358 (K. W., n. 1329. 1354, 1392). na i Antoniego Hniewoszowiczów Jałowieckich.
W r. 1385 bawi tu Bodzanta areyb. i ztąd datu- W r. 1583 ks. Aleksandrowa Wiszniowiecka

je swe rozporządzenie (Kod. mał., III, 122, 362).
Szczegółowy opis uposażenia kollegiaty podaje
Lib. Ben. Łaskiego (t. I, 545 — 556). W roku
1540 miasto należące do dóbr stołowych areyb.
gnieżn. wraz ze wsiami: Konieczno, Denków, Motyczno,

Międzylesie,

Komparzów,

Modrzewie

wnosi z K. od 4 dym., 3 ogr., 1 bojarz.izK.

drugich od 4 dym., 4 ogr. W r. 1708 Kazim.
Głuchowskiego, cześnika wieluńskiego, w ostat-

nich czasach Faustyna i Stanisława Przyłuskich.

:

Kuśliszki, wś, pow. święciański, gm. Mi-

i Gościęcin, ocenione na 3300 grz. W mieście chajłowska (4 w.); miała 27 dusz rewiz., należabyło 85 domów dających po 1 grz. Mieszczanie ła do dóbr skarb, Cerkliszki.
Kuśnierzówka, Kusznirowka, fol. przy wsi
mieli role różnych rozmiarów, Trzy jatki dawały po 2 kamienie łoju. Czynsz z miasta wy- Demkowce, pow. kamieniecki.
Kuśniszcze, wś, pow. włodzimierski, gmina
nosił grzyw. 24 gr. 5 prócz łoju, dochodu z dwu
młynów i targowego. Folwark dobry, łąk obfi- Zhorzany, 66 w. od Włodzimierza, 322 dm,,
tość, lasy i pasieki. Kopalnia i kuźnica żelazna 2127 mk., cerkiew, szkoła, wiatrak.

Kussary, wś, pow. rossieński, gm. Andrzedawała 1'/ą grz. i 60 żelaz do pługów. Młyn
około 60 korcy słodu. Wójtowstwo dające 6 jów (4 w.).
Kustarna, kol., pow. ostrogski, gm. Płużne,
grz. należało do wikaryuszów kurzelowskich,
a archidyakon miał jatkę, czynsz od 7 mieszczan, 15 w. od Ostroga, 42 dm., 262 mk.

młyn i staw. W r. 1573 miasto płaciło szosu
f. 19 gr. 6. Od 3 kupeów gr. 18. Rządca
dworski al. starosta za dziesięcinę f. 2 gr. 25.
Od młyna gr. 12, od 2 bań gorzał. fi. 2 gr. 18.
Czopowe za rok fi 25.
Kurzeszyn, wś, pow. rawski. Kościół par.
p. w. św, Katarzyny istniał już w XV w. Wieś
była w połowie królewską w połowie szlachecką.

Kustowcee (t. IV, 950 Kustowec), wś nad rzką
Derewiczką, pow. nowogradwołyński, gm. Kustowce, st, poczt. i dr. żel. Połonne (25 w.), 90
w. od mta pow., 206 dm., 1625 mk., cerkiew
drewn. z r. 1740, szkoła, zarząd gminny.

Kustowicze, wś, dobra i os., pow. kobryński, gm. Iłosk, 17 w. od Kobrynia. WŚ ma

z chut, Leszczany 788 dz.; dobra, własność ParCzęść łan. km. dawała dziesięcinę areyb. gnieźn., niewskich, 493 i Ostromęckich 144 dz.; osada
część druga zaś swemu plebanowi, który miał 286 dz.

we wsi 2 łany roli, trzy łąki, ogrody. W roku
1579 jest tu 6 działów.

Kustówka 1.) przys. dóbr Isajewicze, pow.
2.) K, dobra, pow. horecki, od r.
1872 Wasiliewych, 626 dz.
Kustrawa, wś, pow. biłgorajski. Nazwę
swą otrzymała zapewne w XIV w. od Iwana Kustry z Krzeszowa, o którego działalności kolonizacyjnej wspomina Kochanowski w wierszu

Kanonik Wilkowski słonimski.

płaci od 3 łan.
Kurzewszczyzna, fol., pow. nowogródzki,
gm, Darewo, około 13 włók, własność Łopotów.

Kurzyny, pow. przasnyski, ob. Bystre (t. I).
Kuścin al. Kustyn, dobra, pow. sokólski, gm.
Kruhlany, 11 w. od Sokółki, spadk. Kordaszew- „Dryas Zamechska*.
Kusty, wś, pow..nowoaleksandrowski, gmina
skiego, 663 dz., garbarnia.
Kuścińce, Kustyńce, wś i dobra, pow. sokól- Jażynty (15 w.).
Kustycze, wś, pow. brzeski, gub. grodz., gm.
ski, gm. Kruhlany, 24 w. od Sokółki. Wś ma
347 dz. (wraz ze wsią K.-Wołyńce); dobra, wła- Ratajczyce, 28 w. od Brześcia, 392 dz.
Kustycze, w dok. Kuściczy, wś, pow. kowelsność Kossakowskich, 100 dz.
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ski, gm. Turzysk, 25 w. od Kowla, 46 dm., 280
Kusznierówka, wś, pow. sieński, gm. Łumk., szkoła, W r. 1577 i 1583 ks. Roman San- koml (8 w.), 18 dm., 74 mk.

guszko wnosi od 4 dym. łanow., 4 ogr.
Kusznieruny, dwie wsii dobra, pow. wiłKustyn, wś, dobra i fol., pow. brzeski gub. komierski, gm. Uszpol (5 w.). Dobra należą do
grodz., gm. Łyszczyce, 26 w. od Brześcia. WŚ Kibortów, z Syrutyszkami mają 370 dz.
ma 22 dm., 197 mk., zarząd gminny, cerkiew,
Kuszniery, wś i fo]., pow. słonimski, gmina
wiatrak, 305 dz. włośc., 90 cerk. i 40 prywat.; Borki, 40 w. od Słonima. Wś ma 148 dz.; fol.
dobra w części Izbickich, 226 dz., Ignatowiczów należy do dóbr Iwacewieze.
243 dz.; fol. należy do dóbr Seheniewszczyzna.
Kusznierzyszki, folw., pow. nowoaleksan-

Kustyń 1.) słoboda przy wsi Skrahlówee. drowski, gm. Widze (4 w.).
pow. berdyczowski, 58 dm., 335 mk. 2.) K., wś
Kusznirówka 1.) wś nadrzką Sameem, pow.
nad Horyniem, pow. rówieński, gm. Kustyń, starokonstantynowski, gm. Manaczyn, par. pra-

st. poczt. i dr. żel. Równo (15 w.), 123 dm., 844 wosł. i st. poczt. Kupiel (3 w.), 67 w. od mta
mk. (4 katol.), cerkiew par. murow. przerobiona pow., 106 dm., 629 mk., cerkiew fil. drewn.
r. 1837 z kościoła bernardynów; eerkiew filial. z r. 1874 (na miejsce dawnej z r. 1784), upodrewn. z r. 1700. Do par. praw. należą wsi: sażona 45 dz. z nadania Seweryna Wisłocekiego
Koptewieze, Wołoszki i IReszuck. Gmina obej r. 1784, szkółka od r. 1874. Do filii należy Słomuje 57 miejscowości, 1020 dm. włośce. (obok bódka Kusznirowska, Od Wisłockich, K. prze1748 innych), 12,614 mk. włościan, uwłaszczo- szła do Kowalskich, obeenie Kaplińskich. 2.) K.
nych na 6928 dz. W r. 1577 [wancwa Kierde- al. Kusznirowiecka, słobódka, pow. starokonstanjowa płaci od 7 dym. po 10 gr.
tynowski, gm. Manaczyn, 78 dm., 481 mk, NaKusy, wś, pow. telszewski, gm. Masiady leży do Brodowskich.
(6 w.).
Kuszpy, wś, pow. święciański, gm. Łabonary ©
Kusze, wś, pow. sieński, gm. Zameczek, 9 (26 w.); miała 10 dusz rewiz., należała do dóbr
dm , 44 mk.

Antodury.

Kut Krasny, pow. czehryński. Ob. MaKuszeliszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm, Poniemuń (6 w.).
słowa.
Kuszelówka, wś, pow. wiłkomierski, gmina
Kut Wesoły, ob. Wesoły Kąt.
Dobejki (7 w.).
Kuta, urocz. w dobrach Reszniewo, pow. słoKuszewo, r. 1258 Chusevo, wś, pow. wągro- nimski.
wiecki. Nadana klasztorowi lubińskiemu przed
Kutajnie, okolica, pow. telszewski, gmina
r. 1258 (K. W., n. 368).
Wornie (11 w.).
Kutele, wś, pow. poniewieski, gmina Birże
Kuszkowo, ob. Biafozieryca,

Kuszkowo, r. 1258 Chuscovo, wś, pow. ko- (19 w.).

ściański. Nadana przed r. 1258 klasztorowi
w Lubiniu (K. W., n. 368).
Kuszlany, wś, pow. szawelski, gm. Wieksznie (21 w.).
Kuszle 1.) wś, pow. prużański, gm. Kotra,
209 dz. 2.) K., dwie wsi, pow. wiłkomierski,
gm. Ołoty (12) i Uszpol (6 w.).
Kuszlejkiszki, dwór, pow. poniewieski, gm.
Remigoła (9 w.).
Kuszlejkowicze, dobra, pow. poniewieski,

Kutki, wś nad Korczykiem, pow. nowograd-

wołyński, gm. Berezdów (5 w.), st. poczt. Ko-

rzee (12 w.), 40 w. od mta pow., 137 dm., 829
mk., cerkiew drewn. z r. 1776, szkółka eerk. od
r. 1860, cegielnia.

Cerkiew fil. we wsi Pieczy-

wody. Pokłady granitu ezerwonego.
Kutkowce, wś, pow. tarnopolski. W r. 1469
sędzia kamieniecki Zygmunt przedstawił list
królewski zabezpieczający 50 grz. na tej wsi.
R. 1564 wś w pow. trembowelskim, ma 7 osad.,

gm, Krakinów (9 w.), własność Nawliekich, 6 zagr., 2 rzem.

227 dz.
Kutkowo, Kućkowo, wś i fol., pow. sieński,
Kuszliki, pow. dryzieński, gm. Kamionka gm. Kakowczyn, 5 dm., 46 mk. Fol., odroku
(6 w.), młyn wodny, gorzelnia. Własność Bir- 1880 Szezerbińskich, 120 dz.
kielów.
Kutkowka, ob. Jastrzębińce,
Kuszlin, w dokum. też Kusznin, wś nad rzką
Kutnia, wś nad rzką Pałną, pow. bychowski,
Horynką, pow. krzemieniecki, gm. Borsuki, st. gm. Osowiec Cerkiewny (6 w.), 34 dm., 146
poczt. Krzemieniec (14 w.), 245 dm., 776 mk., mk., cerkiew, szkoła.

cerkiew drewn. z r. 1887 uposażona 64 dz.,
Kutnie, dobra, pow. bobrujski, Kurzewskich
z nadania Konst. Ludw. Platera r. 1753 i 1772. 2077 dz,
Cerkiew fil. we wsi Jankowce. W r. 1545 właKutniewicze, wś, pow. prużański, gm. Bajsność kn, Dymitra Wiszniowieckiego. W XVIII ki, 13 w. od Prużany, 172 dz.
w. Platerów, obecnie attyn. Katrynburga, hr.
Kutniki, wś, pow. wołkowyski, gm. KrzemieOżarowskich.
:
nica, 61 dz.
Kuszniasze, wś, pow. lepelski, własność
Kutno, miasto. Prawo miejskie posiada już
Korsaków.
w XVw. W dok.zr. 1301 występuje Michał
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Kut

„rector ecclesie* (K, W., n. 836). Kościół par. W r. 1570 w zastawie u Jakóba Kołpitowskiego,
p. w. św. Wawrzyńca na początku XVI w. uwa- który wnosi od 15 dym., 8 ogr. poŹgr. Wr.
żany jest za „dawny*.

Około r. 1520 dziedzi- 1577 Prusinowski płaei od 9 dym. po 10 gr..
4ogr. po 2 gr., a w r. 1588 Prusinowska od 12
dym., 1i ogr., 1 koła dorocz.

cami miasta są: Andrzej z Kutna kaszt. gostyński i Waeław Ostroróg. Łany miejskie i przed- miejskie dawały dziesięcinę kollegiacie łęczyckiej, a dworskie plebanowi. Mikołaj z K. wojew.
łęczycki i ststa wielkopolski założył tu w dru
giej połowie XV w. szpital z kościołkiem św.

Kuty, miasto nad Czeremoszem, pow. kossow
ski. R. 1469 Jan Odrowąż przedstawił dokumen-

ty na sumy różne w jakich trzymał wsi królew
skie: Rybno i Kuty. Okazał również nadanie
Ducha i Leonarda Nadał mu 6 grzyw. rocznie Władysława Jagiełły na wieczne posiadanie Saz dochodów miasta i wsi Suche Dąbie; trzy dla tanowa z przyległymi wsiami z obowiązkiem zakapelana, 3 dla ubogich. Według reg. pobor. mieszkiwania tam stałego i stawienia 6 kopijnii 12 łuczników. W r. 1565 wś w ststwie
z r. 1579 daje miasto szosu fi. 12 gr. 24, od ków

rzem. fi. 28 gr. 15. od bań gorzałez. fi. 9, czo- śniatyńskiem, miała 33 dworzyszcz, z każdego
powe roczne fl. 110 gr. 12, od żydów pogłówne dawano po trzy kuny, albo za każdą po gr. 20,
podsadków 2 po 1 kunie, wataman wolny, ow„f. 21 (Paw. Maz., 211).
"Kuton, przys., pow. święciański, gm. Dau- czarzy 1l. Powołowszczyzny w roku siódmym
gieliszki (2 w.); miał 6 dusz rewiz., należał do dali wołów 37. Był też pop. Ogółem dochodu
zł. 259 gr. 13. Młyn na Czeremoszu z banią
dóbr skarb. Łabuńce.
Kutorowszczyzna, pow. oszmiański, ob. Ka- solną dawał arendy zł. 20. W r. 1579 należy

do dóbr Piotra Zborowskiego h. Jastrzębiec.
Kutowa, wś, pow. bielski gub. grodz., gm. Jestto wieś płacąca od 8 pługów, 3 zagr. Śród

torowszczyzna,

Łosiuka, 28 w. od Bielska, 223 dz.

ludności mieszka obecnie znaczna liczba or-

Kutrów, wś nad Styrem, pow. dubieński, mian, którzy przechowali tu strój, język i zwygm. Beresteczko, par. praw. Merwa (2 w.), 57 czaje.

w. od Dubna, 93 dm., 587 mk., eerkiew filialna
Kuty Zalesie, kol., pow. rówieński, gmina
drewn. z r. 1761. Do filii należą wsi: Dikowiny Tuczyn, 35 w. od Równego, 40 dm., 336 mk.
Kutymy, pow. rossieński, gm. Pojurze (4 w.),
i Burkacze. W r. 1545 wś należy do Mikity
i Jacka Kutrowskich. W r. 1565 Fiedora Trze- 73 w. od Rossień. Stanowiły ststwo niegrodo
buehowska nabywa trzecią część wsi od Mikity wę, w ks, żmujdzkiem, pow. pojurskim. Od roku
i Hanny Kutrowskich. W r. 1577 Chwiedora 1771 posiadał je Andrzej Minejko, komornik ks.

Działyńska wnosi z K. i Mierwy od 14 dym. po żmujdz., z opłatą kwarty 134 złp. 28 gr.
Kutyski, wś u źródeł rzki Samiec, pow. krze_" 10gr., 5 ogr. po 2 gr. W połowie XIX w. należała do hr. Ożarowskiego.

mieniecki, gm. Wyszhorodek, par. praw. Peczar-

Kutuzówka, kol., pow. żytomierski, gm. Ho- na (1 w.), 59 w. od Krzemieńca, 70 dm, 500

roszki, 49 w. od Żytomierza, 39 dm., 248 mk. mk., cerkiew ementarna z r. 1874 uposażona

Katy 1.) wś, pow. mohylewski, gm. Wendo- 21 dz., przez dziedziea wsi Józefa Bałkowskiego.
roż (6 w.). 2.) K., wś, pow. sieński, gm. Bóbr, W r. 1618 ks. Aleksandrowej Poryekiej, spu21 dm, 158 mk. 3.) K., wś, tamźe, gm. Za- stoszona przez Tatarów. Obeenie Rzyszczewmeczek, 9 dm., 44 mk,

4.) K., wś, pow. dzi- skich.

sieński, gm. Mikołajów (10 w.); miała 8 dusz

Kutyszcze, wś, powiat nowogradwołyński,

gm. Lubar, 98 w. od mta powiat., 104 dm.,
Katy 1.) wś nad Tykiczem Gniłym, pow. hu- 574 mk.

rewiz.

mański, gm. Chiżna, st. poczt. Buki (6 w.), 42

Kutyszki, dwie wsi, pow. kowieński, gmina

w. od Humania, 184 dm., 918 mk., cerkiew, Surwiliszki (8 i 10 w.).
Kuwejki, w spisie Kowieki, wś, pow. wołkoszkółka cerk., 2 wiatraki. 2.) K., wś, pow.
krzemieniecki, gm. i par. praw. Szumsk (9 w.). wyski, gm. Werejki, 142 dz.

38 w. od Krzemieńca, 114 dm, 780 mk, Wr.

Kuwejkiszki, dwór, pow. wiłkomierski, gm.

1570 z Zaluszem Fedora Wojnicza. W r. 1588 Kowarsk (13 w.).
Kuwieczyno, wś i fol., pow. orszański, gm.
Fiedor Bohowityn wnosi od 12 dym., 7 ogr., po-

pa. W nowszych czasach Daniela Mężeńskiego Starosiele (5 w.). Fol. od r. 1877 Szarajów,
i Stopniekiego. 3.) K, kol., pow. łucki, gm. 130 dz.
Kuzaki, wś, pow. rossieński, gm. Kielmy
Szczuryn, 11 dm, 49 mk. W 1577 słoło zamku Torczyńskiego, wojew. połoekiego (Doroho- (7 w.).

Kuziewicze 1.) wś, pow. wołsowyski, gm.
stajskiego) płaci od 10 dym., 1 ogr. 4.) K., wś.
pow. włodzimierski, gm. Bereżee, 55 w.od Y*ło- Zelzin, 30 w. od Wołkowyska, 376 dz. 2.) K.,
dzimierza, 44 dm., 275 mk. 5.) K., chutor, tam- fol.. pow. borysowski, od r. 1862 Poźniaków,
ze, gm. Krymno, 100 w. od Włodzimierza, 26 600 dz.
Kuzinie, Kuziny, wś, pow. dźwiński, parafia
dm., 140 mk, 6.) K., wś, tamże. gm. Świniuchy, 43 w. od Włodzimierza, 49 dm., 339 mk Krasław.
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Kuźżkowicze, wś nad rzką Rejką, pow. by-
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Kużminicze 1.) wś, pow. bychowski, gmina

chowski, gm. Osowiec Cerkiewny (18 w.), 108 Dołhi Moch (12 w.), 59 dm., 384 mk. 2.) K..
wś, pow. homelski, gm. Popówka (6 w.), 232
dm., 599 mk., cerkiew, szkoła.
dm., 1163 mk., cerkiew, 3 wiatraki, cegielnia.
doi
gm.
Kuźliszki, zaśc., pow. święciański,
3.) K, wś, pow. dryzieński, par. Druja.
dusz
15
miał
w.);
(5
szki
Daugieli
e
bra skarbow
Kuźżmioiszki, zaśc., pow. oszmiański, gm.
rewiz.
(12 w.), należał do dóbr NowoKucewicze
gm.
ski,
grodzień
Kuźmicze 1.) okolica, pow.
Łasza, 122 dz. Wś należała do wójtowstwa siołki.
Kuaźminka, folwark dóbr Purplewo, pow.
podnieteckiego we włości kraśniekiej, ekon. grosieński.
podgruntu
włók
18
było
wsi
We
j,
dzieńskie

Kuźminka, rzeczka, w pow. żytomierskim,
łego. Poddani mieli 54 wołów i 21 koni; powinpr.
dopł. Hnyłopiatu, przepływa pod mstkiem
beczek
18
dawać
ni płacić 21 kóp 54 gr., nadto
owsa i za odwóz 1 kopę 30 gr. 2.) K., wś Słobodyszcze.
Kużźminka (ob. t. IV, 9, Kuźmin), kol. żyd.
i fol., pow. wołkowyski, gm. Werejki (3 w.), 25
WŚ ma 22 dm., 198 mk., nad Dniestrem, pow. olhopolski, gm. Kamionka
w.od Wołkowyska
331 dz.; fol. należy do dóbr Werejki. 3.) K., (8 w.), 148 dm., 1050 mk., dom modlitwy żywś nad rzka Botywlą, pow. mozyrski, gm. Sko-, dowski

| Kużmińska Słobódka, wś, pow. proskurodno, 26 dm., 222 mk., cerkiew.
Kużmience, wś, pow. orszański, gm. Wyso-. rowski, gm. Kaźmin (4 w.), 50 dm.
| Kużmiszki 1.) dobra, pow. nowoaleksandrowkie (5 w.), 15 dm., 75 mk.
Kuźmin, fol.. pow. sieński, gm. Rasna (8 w.),. ski, gm. Dusiaty (5 w.), 29 w. od mta powiat.
własność Gajewskich, z fol. Józefpole, Niekra- Własność niegdyś Zabłoekich, później Salmonoszewo i Antopol 1701 dz. (888 lasu), młyn, go- wiezów, dziś Mińskich, z Kiejszami 142 dz.
2.) K., dwie wsi, tamże, gm. Sołoki (17)i Wirzelnia.
dze
(8 w.). 3.) K., dwa zaśc., tamże, gm. Antu
która
Kuźmin, mstko nad rzką Słuczą,
fol., pow.
rozlewa się w rozległy staw (około 7 w. długi tuzów (11) i Smołwy (6 w.). 4.) K.,
,
poniewieski
gm.
Kibury
(5w.).
5.)
K., wś,
gm.
i 3 w. szeroki), pow. starokonstantypowski,
i,
pow.
wiłkomiersk
gm.
Dobejki
(12
w.).
w.),
(12
nów
nstanty
Staroko
Kulczyny, st, poczt.
Kuźmówka, chutor nad rzką Skwyrką, po243 dm., 3582 mk., cerkiew murow. z r. 1872
t

na miejseu dawnej, uposażona 67 dz. z nadania wiat wasylkowski, gm. Szamrajówka, 27 dm.,
ks. Janusza Sanguszki w r. 1748, synagoga, 142 mk.

dom modl. żydow., szkoła od r. 1869, apteka

wiejska, dwa młyny. W mstku odbywa się 9
jarmarków rocznie. K. pierwotnie należał do
zamku krzemienieekiego i został nadany ks.
Konst. Ostrogskiemu przez ks. Aleksandra, co
potwierdza Zygmunt I w r. 1517. W r. 1583

Kuźnica, mstko nad Łosośną, pow. sokólski,

gm. Krahlany, 15 w. od Sokółki, 560 dz. miesz.,
55 cerk., 65 kośe. Par. praw., dek. (błagoczy-

nia) sokólskiego, 1029 dusz. Klucz kuźnieki,
ekon. grodzieńskiej czynił w 1680 r. 2389 złp.
29 gr.

Kużniecowo, wś i dobra, pow. wieliski, gm.
ks. Konst. Ostrogski wnosi z K. od 15 dym., 6
ogr., 16 ogr., 2 kół waln., 1 popa. W r. 1593 Krest, własność Wojejkowych.
Kuznocin, r. 1273 Cusnocino, wś pow. piotri1595 spustoszony przez Tatarów. Wehodząe
w skład ordynacyi ostrogskiej, K. w r. 1753 od- kowski. Dawna własność bisk. kujaw. w kaszdany został z włością, Karolowi Szydłowskiemu. telanii wolborskiej (Kod. dypl. pol., II, 85). Wr.

Od niego pod koniee wieku mstko przeszło do 1552 bisk. kujawski płaci tu od 17 o0s., 6'/4 łan.,
ks. Stan. Lubomirskiego, następnie córki hr. karczmy i 2 łan. sołt.
Kuzomicze, fol., pow. święciabski, gm, KoKonstancyi Rzewuskiej. Przy sprzedaży dóbr
nabył K. r. 1856 bar. Maks. de Szoduar.

bylnik, r. 1865 Cywińskieh.

Kuźmina 1.) wś, pow. horodeeki, gm. BezKuzowa, Kuzawa, wś, pow. bielski gub.
katowa, st. poczt. 2.) K., os., pow. newelski, grodz., gm. Dubiażyn, 202 dz.
gm. Kubek (10 w.).
Kuzowina, wś, pow. czauski, gmina Hory
Kużmińce 1.) ferma nad rzką Kamienną, pow. (18 w.).
berdyczowski, gm. Szyrmówka, 5 dm., 32 mk,
Kuże, pow. szawelsti. Biskup Parczewski
2.) K., wś, pow kaniowski, gm. Prucki Wielkie,
1652 zatwierdził zapis Jana Kazimierza Gor.
80
,
st. poczt. Rzyszezów, 46 w. od Kaniowa
dlewskiego
na 36 włók ziemi z poddanymi dla
dm., 695 mk., szkółka, 5 wiatraków. 3.) K.,
kaplicy
w
K.
wś, pow. zasławski. gm. Białogródka, st. poczt.
Kużel 1.) wś, pow. owrucki, gm. Worobie
Zasław (27 w.), 176 dm., 912 mk,, cerkiew
drewn. z r. 1793, szkółka cerk. Własność ks. Nowe, par. praw. Hołubiewicze, 25 dm., 151
mk. 2.) K, słoboda i kol., tamże, gm. Bazar.
Sanguszków,
Słoboda ma 17 dm., 104 mk.; kol. 16 dm,,
,
homelski
pow.
wś,
a,
Kuźminicka S$łobod
83 mk.
gm. Popówka, 77 dm., 401 mk., 2 wiatraki.
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Kużele, dobra, pow. pełocki, Szaniawskich, 9686 złp. 26 gr. 2.) K., fol., tamże, należy do
530 dz.
dóbr Świsłocz Górna. 3.) K., tamże, gm. Indura,
Kwaczała, w dok. Quachala, wś, pow. chrza- ob. Pogorzany. 4.) IK., uroez. przy wsi Kumiałnowski. W dokum. bez daty z czasów biskupa ka, pow. sokólski, 5.) K., urocz., tamże, gm.
Bodzanty (1348—1366) wymieniona jako włość Ostra Góra.

biskupia.

W r. 1581 bisk, krak. płaci tu od 20

Kwaszyn, u Dług. Qwasszyń, wś pow. sto-

łan., 2 zagr, 1 zagr. bez roli, 8 kom., 6 kom. pnieki. Prepozyt skalbmierski miał tu trzy i pół
łan. km., 2 zagr, biskup krak, 2 łany i kustosz
bez bydła, 1 chałupnika, 1/, karczmy,
Kwaczówka, przys., pow. krzemieniecki, skalbmierski 2 łany.
Dziesięcinę ze wszystkich
gm. Wiszniowiee, 20 w. od Krzemieńca, 40 dm., łanów pobierał biskup.
552 mk.
, Kwatery 1.) dobra, pow. wołkowyski, gmina

Kwaczuki, chutor w dobrach Lichinicze, Świsłocz (10 w.), 28 w. od Wołkowyska, wła-

pow. wołkowyski,

3

Kwapinka, w dok. Quappina vola, wś, pow.
wielieki, ob. Kędzierzynka.
Kwarciany, wś, pow. czauski, gm. Hory
(16 w.), 37 dm., 209 mk.
Kwarczan, niem. Quartschen, r. 1232 Chwartsane, wś nad rzką Mislą (Miezel), pod miastem
Neu Damm, w Nowej Marchii. Nadana r. 1232
Templaryuszom, przez Władysława ks. Polski.
Mają tu oni swój dworzec (euria). W dokum.

sność Glindziczów, z fol. Frankowo 950 dz.,

młyn wodny.

2.) K,, wś, os. i chutor, tamże,

gm. Szydłowicze, 27 w. od Wołkowyska. Wś

z os. ma 166 dz,
Kwejle, wś, pow, telszewski, gm. Gadonów

(18 w.).

Kwesy, Kwiesy, wś, dobra i os. młyn., pow.
kowieński, gm. Wilkija (5 i 8 w.).

Kwiadzie, zaśc., pow. wileński, gm. i dobra
Szyrwinty (2 w.).

zr. 1291 występuje „magister eurie QuarczaKwiatkojcie, Kwietkojcie, zaśc, pow. szanis* (K. W., n. 141, 516, 679, 1248, 1448)
welski, gm. Popielany (9 w.).

Kwasiele, wś, pow. wiłkomierski, gm. UciaKwiatków, wś, pow. kolski. Nadana cystersom wraz z Dobrowem. Ob. Dobrów.
na (8 w.).
Kwasiewicze, wś, pow. słonimski, gm. KorKwiatkowce, mylnie Kwiatkowice (ob. t. V,
sów, 48 w. od Słonima, 35 dm., 510 mk., 582 str. 20), fol., pow. oszmiański. Mają z fol. do
2000 dz.; były attyn. Subotnik, oddzielnie oddzies.
Kwasiłów, wś i kol, czeska, pow. rówieński, dawane w zastaw. W r. 1689 posiadał je Stagm. Równo (8 w.), par. praw. Kornin ("fa w.). nisław Kazimierz Radziwiłł. Nabyte przez UmiaWś ma 33 dm., 336 mk.; kol, 119 dm., 756 mk., stowskich, z Subotnikami w r. 1805.
szkołę.
Kwiatkowice, wś, pow. łaski. Leszek CzarKwasków, wś, pow. kaliski. Nadany jakoby ny nadał tę wieś r. 1280 za zasługi Jaksom h.
klasztorowi w Lądzie, przez Mieszka Starego Gryf.

W XIV w. Marcin Jaksa syn Mikołaja

wystawił i uposażył kościół par. p. w. św, Miko(K. W., n. 10, 393). Por. Kijaszkowo.
Kwasów, wś nad rzką Lipą, pow. włodzi- łaja i św. Doroty. W połowie XVI w. Anna
mierski, gm. Podbereże, 57 w. od Włodzimierza, Puczkowa dziedziczka wsi odnowiła, zaopatrzy112 dm., 974 mk., cerkiew, młyn wodny. Wła- ła w sprzęty i uposażyła kościół. Dziesięcinę
sność niegdyś biskupstwa włodzimierskiego, po- z łan. kmiecych i dworskich pobierał pleban. Ob.
tem monasteru żydyczyńskiego. W r. 1577 Tymieniecki S.: „Zalnik w K.* (Pam. Fizyogr.,
władyka włodzimierski Fiedosiej wnosi od 32 t. I, 1881 r.).

dym., 12 ogr., 2 kół młyna wieśn. po 12 gr.

Kwiatkucie, wś, pow. kowieński, gm, Ja-

W r. 1583 Stamisław Żółkiewski płaci od 25 nów (5 w.).

dym , 6 ogr., 4 kom., 1 koła dor., 1 popa.
Kwiaty, dwa dwory, pow. poniewieski, gm.
Kwasowica, wś, pow. łucki, gm. Torczyn, Birże (12 w.).
14 dm., 93 mk. Własność Kadłubiskich i EweKwidzyn, miasto. [Istnieje tu niemieckie towarzystwo historyczne: „Historisches Verein
liny Wężówny.
Kwasówka 1.) dobra, pow. grodzieński, gm. fuer den Regierungsbezirk Marienwerder*, wyŁasza (6 w.), 23 w. od Grodna, własność Niem
- dające swój zbiornik,
kwieciany, wś i os. str. pogr., pow. telszew
cewiczow, z fol. Doroszewicze 147 dz. Nadto 36

dz. kośc.

Wś należała do wójtowstwa ponie- ski, gm Gorzdy (4 w.).

Kwiecie, dwór, pow. telszewski, gm. Kremońskiego we włości dworu kwaseowskiego, ekonomii grodzieńskiej. Podług reg. pomiar. w r. tynga (4 w.).

Kwieciszew, w dokum. z XII w. Clestitarw,
1558 było we wsi 35 włók gruntu dobrego, t. j.
1 na gumiennego i 34 na służbę ciągłą. Dochód r. 1145 Quecisov. Jestto starożytny gród kaszogólny, oprócz owsa i odwozu, czynił 21 kop 4 telański z targowiskiem. Wydawea Kod, Wielk.
den. Włość dworu kwasowskiego obejmowała odnosi do K. nazwę „Clestitarw* w nadaniu dla
wójtowstwa: ilkowskie, poniemońskie, grajewskie klasztoru w Mogilnie, Akt zr. 1145 poueza
i hornickie. W r. 1680 klucz kwasowski czynił nas, iż skutkiem sporu o K. między braćmi

Kwi
(Mieszkiem i Bolesławem), dostał się on matce

Lac

|
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Kwietcze, dobra, pow. borysowski, Połubiń-

ks. Salomei, która oddała tę włość klasztorowi skich 489 dz. Do dóbr należy fol. Postrzeż.
Kwietki, mstko, pow. nowoaleksandrowski,
w Trzemesznie, przyczem ludność K. uwolnili
książęta od ciężarów prawa polskiego. Wedle gym Kwietki, st. poczt. Rakiszki, 99 w. od mta
aktu z r. 1146 klasztor otrzymał tylko targowi- pow., ma 420 mk. Gmina obejmuje 44 miejscosko. W dok. zr. 1193 w liczbie dochodów na- wości, 327 dm, włoścć. (obok 56 innych), 3107
danych klasztorowi w Strzelnie wymieniono: mk. włościan, uwłaszczonych na 4905 dz.
Kwietyn, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
„dziesiąty targ* w K. Wraz z K. otrzymał

klasztor trzemeszeński wieś Cebar (Zbar) z tar- gm. Ponedel (15 w.).
Kwikle, wś, pow. wiłkomierski, gm. Ueiana
gowiskiem. W dok. z r. 1215 młyn tutejszy wymieniony jako własność klasztoru w Strzelnie (10 w.).

Kwilina, r. 1239 Qudlitia, wś, pow. wło(Ulanow. Dok. Kuj., n. 117, 2, 125, 12). Wr.
1298 ks. Władysław uwalnia K. od juryzdykeyi szezowski. Wedle dok. zr. 1239 Fulko areyb.
grodu kruszwickiego. Krzyżacy niszczą w czasie gnieźn. otrzymawszy tę wś drogą zamiany za
swego napadu K. W r. 1342 Kazimierz król pozwa- Kępino, następnie nadał ją klasztorowi w Sule-

la wieś K. zamienić na miastoi nadaje mu pra- jowie (K. W., n 221i Kod. mał., II, 62).
wo sredzkie. Młyny tutejsze wspominają dokum,

Kwilno, r. 1557 Qudlino, wś, pow. nieszaw-

W latach 1311i 1312 występuje ski. Wedle dok. zr. 1257 siedział tu niejaki
Michał dziedzie Koszanowa kasztelan kwieci- Qzan, który dawał dziesięcinę kollegiacie kruszszewski (K. W., n. 3, 11, 12, 15, 708, 941, wiekiej (Ulanow. Dok, Kuj., 191, 17). W r. 1557
1064, 1192, 1210 i inne). R. 1326 Wojsław płaci tn Erazm Kretkowski kasztelan gnieźn. od
prepozyt trzemeszeński oddał K. areyb. Janisła- 6 łan.
od r. 1215.

wowi w zamian za Wełnę wś arcybiskupią. Ar-

Kwinciszki, dobra, pow. nowoaleksandrow-

cybiskupi drogą zamiany odstąpili K. kapitule. ski, gm. Antuzów (10 w.). Własność Butlerów,
:
R. 1383 złupiony przez stronników Ziemowita z Dytkunami 364 dz.
Kwiryszki, dwór, pow. poniewieski, gmin
Kościół par. p. w. św. Maryi Magdaleny istniał
już zapewne w XIII w. Obecny murowany-wznio- Birże (11 w.).
Kwist, ferma, pow. bałeki, gm. Mołokisz
sła kapituła gnieźn. r. 1522. Restaurowany
w latach 1833i 1870. W r. 1580 K. daje szo- (2 w.).
Kwitki, wś nad rzką Monastyrską, pow, kasu fi. 1 gr. 16, od 1 rzemieślnika, 4 komorn.,
niowski, gm. Taraszeza, st. poczt. Korsuń (10 w.),
1 przekupki.
Kwieczłauki, wś, pow. szawelski, gm. Kru- 60 w. od Kaniowa, 885 dm., 4522 mk., eerkiew,
szkoła ludowa, szkółka cerk., 6 młynów, 5 wiapie (10 w.).

Kwiedory, wś, pow. poniewieski, gm. Po- traków, targi co drugi poniedziałek.
klucza korsuńskiego.
kroje (5 w.).

Należy do

Lacewicze, wś, pow. lidzki, gm. Lack (5 w.);
Laakase, w dolnym biegu zwana Dwetena,
Dwetka al. Dweta (ob. t. Il, 233, Dweeta i III, miała 22 dusz rewiz.
Lachczyce, wś, pow. kobryński, gm. Błoty,
269, gdzie mylnie podana jako dopływ Iłłukszty),

rzeka, w gub. kurlandzkiej, lewy dopływ Dźwi- 15 w. od Kobrynia, 919 dz. Należała do ekony. Bierze początek w pobliżu wsi Meże, płynie nomii kobryńskiej. Podług rewizyi D. Sapiehy
ku płn.-wsch. następnie zwraca się na płd.-wsch., r. 1563 było w niej 7 włók gruntu podłego.

przepływa przez dwa jeziora i ubiegłszy około Z włóki płacili po 83 gr. Dochód ze wsi 9 kóp
30 w. uchodzi do Dźwiny pod fol. Janopol. Od 41 gr.
Lachmirowice, w dok. zr. 1271 Zanchomiprawego brzegu przybiera Iłłuksztę.
Labiszki, os., pow. wiłkomierski, gm. Owan- ry, Lanchomirze, r. 1557 Lankomirowicee, wś,
pow. inowrocławski. W r. 1271 „eomes Lanta (1 w.).
Labowieka Buda, fol., pow. bobrujski, wła- chomirus zapisuje testamentem swym wieś Pro-

sność Labowiczów, 80 dz.

ezyno (Prochyno) kościołowi kruszwiekiemu a po-
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łowę wsi „Lanchomiry* żonie Dobrosławie „que ta Lachowiecki wnosi ze wsi L.od 38 dym., 7
me de Paganismo redemit* (Ulanow. Dok, 216, ogr., 2 kół waln., 1 stęp. Przedstawił przywilej
41 i K. W., n. 442). Wr. 1557 wś ta w par. na wolność dla L. do 20 lat. 2.) l... wś, pow.
Kościeszki płaci od 2 łan, 3 zagr. 1 komorn., Żytomierski, gm. Kodnia (10 w.), st. poezt. Reja
(15 w.), st. dr. żel. Berdyczów (25 w.), 30 w.
1 rzem. Kto płaci, nie podano w regestrach.
Lachnowo, dobra, pow. grodzieński, gmina od ŹZytomierza, 291 dm., 1798 mk., cerkiew
[ndura, 28 w. od Grodna, dawniej Lachniekich, drewn. z r. 1886, na miejscu dawnej, szkółka
cerk. od r. 1886. Do par. należy wś Rozkopana
obeenie Chrapowiekich, 277 dz.
Lachów, fol., pow lepelski, gm. Ułła (15 w.), Mogiła. Obeenie własność Tereszczenki.
Lachowicze 1.) dobra, pow, kobryński, gm.
kaplica kat., gorzelnia, młyn.
Lachów 1.) wś przy ujściu Kotuńki do Wilii, Osowee (10 w.). 66 w. od Kobrynia, własność
pow. ostrogski, gm. Kuniów (2 w.), st. poczt. ks. Druckich Lubeckiek (dawniej Szemiotów),
Ostróg (18 w.), 62 dm., 414 mk., cerkiew drew- z chut. Korohodyszezo 5632 dz. Par. praw.,
niana z r. 1645, przebudowana r. 1858 przez dek. (błagoczynia) bezdzieskiego, 1305 dusz.
Oskara Sosnowskiego, szkółka cerk. Do parafii 2.)L., wś, pow. wołkowyski, gm. Samarowicze,
praw. należą wsi: Bołotkowce, Iliaszówka i Pod- 19 w. od Wołkowyska, 44 dm., 524 mk., wiaczapki. Cerkiew fil. we wsi Noworodezycee (4 w.). trak, 682 dz. 3.) Ł, pow. piński. Wymienione
W r. 1470 Wańko Skierdziejewicz, pan chełm- pod r. 1515i 1518 jako nadane przez kn. Fieski, oddaje ks. Semenowi Wasilewiczowi Zbaraskiemu, za 1000 kó» szerokich gr. czeskich
ojeowiznę swoją (między niemi i L.). W r. 1545
wraz z Bołotkoweami własność Michajła i Hryć-

dora Jarosławicza Pińskiego, ziemianom Fursowiezom, po których dziedziezyli tu Kmitowie

i inni (ob. Rewizya Puszez, str. 71 — 73).

4.) Ł., wś, pow. sieński, gm. Łukomłl (13 w.),
ka (Dżusów). W r. 1570 wnosi pobór z L. i No- 22 dm., 120 mk. 5.) £., trzy fol, tamże. Jeden
worodezye, Michajło Dżusza, a r. 1583 Bohdan Hercyków, ma 130 dz., drugi Korsaków 341 dz.

i Jan Dżusowie płacą z L. od 10 dym., 9 ogr., (200 lasu), trzeci Koszków, 176 dz. (86 lasu).
l koła waln., 1 popa. 2.) L., w dok. Lachowi- 6.) Ł., zaśc., pow. troeki, gm. Jewie (11 w.):
cze, wś nad rzką Tarkówką, pow. włodzimierski, miał 16 dusz rewiz., należał do dóbr Abragm. Poryck, 28 w. od Włodzimierza, 51 dm., mowsk.
Lachowiec, wś, pow. kobryński, gm. Oziaty,
370 mk., cerkiew, młyn. W r. 1545 własność
Siemiona Lachowskiego. W r. 1577 [wan La- 26 w. od Kobrynia, ze wsią Oziatą 1959 dz.

chowski wnosi od 6 dym. po 10 gr., 13 ogr.
Lachowa, wś, pow. radomyski, gm. Potyjówka, par. praw. Borszezów, st. poczt. Radomyśl (11 w.), 105 dm., 566 mk., 221 dz. włośce.
Własność większa, (do 1209 dz.) rozprzedana
w r. 1868 do 1876 przez właściciela Szaramowieza 65 posiadaczom,
Lachowce 1.) wś, pow, brzeski gub. grodz.,
gm. Małoryte, 50 w. od Brześcia, 66 dm., 776
mk., cerkiew, 2689 dz. włośc., 29 prywat, i 186
cerk. Par. praw., dek. (błagoczynia) brzeskiego, 938 dusz, cerkiew. 2.) IL., os., pow. kobryński, gm. Mokrawy, 56 w. od Kobrynia, 5
dm., 65 mk., 280 dz. dwor. i 12 dz. włośc.

Lachówka 1.) wś i okolica, pow. bielski
gub. grodz., gm. i par. Siemiatycze, 73 dz.
włośe. i 59 dz. drobnej szlachty. 2.) £Ł., fol.,
pow. ihumeński, Protasewiczów 70 dz. 3.) L.,
pow. mohylewski, ob. Dubrowka.

Lachowo, wś, pow. dryzieński, par. Rosica.
Lachowszczyzna |.) dobra, pow. czauski,
Krzysiewiczów, 1271 dz. (905 dz. lasu). młyn.

2.) l. al. Wodzynowszczyzna, pow. dryzieński.
Nie Chodaszewskim lecz Chodaczewskim i nie
Jer. Wilkońskiego lecz Jer. Wiskowskiego. 3.)
L., fol., pow. lepelski, Danilewiczów 100 dz.

Lachy 1.) wś, pow. bielski gub. grodz., gm.
Lachowce 1.) mstko nad Horyniem, pow. Kleniki, 13 w. od Bielska, 430 dz. 2.) Ł., wś,
ostrogski, gm. Lachowcee, st. poczt. Jampol fol i okolica, pow. prużański, gm. Michajłowska,
(10 w.), 45 w. od Ostroga, 666 dm., 5314 mk., 4 w.od Prużany. Wś ma 86 dz.; fol. w części
dwie cerkwie paraf. Jedna św. Trójey, przero Wołyńcewiczów, 80 dz., Szaniawskich 55dz ;
biona r. 1869 z kościoła dominikanów, druga okolica 98 dz. 3.) Ł., wś i dobra, pow. ezerydrewniana, Pokrowska, z r. 1778, oraz trzy fil.: kowski, gm. Bielica, 22 dm., 97 mk. Dobra,
N. M.P. Kazańskiej z r. 1846, Przem. Pańskie- Matuszewiczów 352 dz. (250 lasu). 4.) Ł., wś,
go z r. 1669 i Narodzenia N. M.P.zr. 1726. pow. orszański, gm. Rudnia, 5 dm., 16 mk.
L. dzielą się na pięć części, właściwe mstko, 5.) LL, dobra, pow. sieński, Łyczkowskich 735
zasiedlone przeważnie przez żydów, oraz przed- dz. (430 lasu). 6.) Ł., wś skarb. nad rzką
mieścia: Staryki, Podgórze, Mokra (dawniej Haj- Udryą, pow. lucyński.
Lacka Buda, Zackobuda, urocz. pow. biadueka) Wola i Sucha (dawniej Zarzeczna) Wola.
Gmina obejmuje 9 miejscowości, 1183 dm. wło- łostoeki, gm. Obrębniki, 52 dz.
Lacka Wola, r. 1565 Zytowa Woła, wś,
śeiańskich (obok 32 innych), 9246 mk. włościan,
uwłaszczonych na 7385 dz. W r. 1545 własność pow. mościski, ob. Z/odynie.

Hryćka Sieniutycza. W r. 1583 Fiedor Sieniu-

Lackie, ob, Zadzkie.
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Lackiszki, okolica, pow. kowieński, gmina skich, z fol. Hrynczyce, 1068 dz, Pod wsią 2
Bobty (8 w.). Mają tu Januszkiewiczowie 151 kurhany.
dzies.
Ladzkie 1.) r. 1578 Zyuczkie, wś, pow. buLacko, r. 1515 Zaczka, wś, pow. dobromilski. czacki. W r. 1578 płaci tu arcyb. lwowski od
W r. 1515 „Herburt vexilifer*, płaci tu od 61/, 4 łan., 4 komorn., 1 popa, 1 karczmy. '/, łanu.
łan., młyn 6 gr., pop gr. 15. R. 1589 należy 2.) LL, wś, pow. tłumacki, Należało r. 1578 do
również do Herburtów.
do Potockich. Płacono od 9 pługów, 9 zagr.,
* Lacków, pow. szawelski. W r. 1622 wznie- 1 kom., 1 pop.
siono tu zbór kalwiński. Gdy zgorzał, ks. RaLagi, dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm. Ołodziwiłł wystawił nowy, który upadł w początku ty (17) i Szaty (3 w.).
XVIII w.
:
Lagów, r. 1251 Lagow, zapewne Łagów,
Lada, wś, pow. wilejski, gm. Iża (8 w.); mia- miaste w dyecezyi lubuskiej. Własność braci
ła 31 dusz rewiz.
szpitalnych św. Jana Jerozol., którzy mieli tu
Ladce, okolica, pow. rohaczewski, gm. Rasso- swój dom (K. W., n. 297, 1324i inne).
chy, 47 dm., 240 mk.
Laguszyszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowLadesznia, wś, pow. czauski, gm. Drybin, ski, gm. Sołoki
(4w.).
17 dm., 62 mk.
Lajgol, fol., pow. lucyński, attyn. Zalmujży.
Ladno, fol. dóbr Trościanka, pow. sieński.
Lajki, wś włośc., pow. oszmiański, gm, LipŁado, słoboda i fol., pow. rówieński, gm. Wy- niszki (5 w.); miała 14 dusz rewiz. Należała do
ry, 150 w. od Równego.
plebanii lipniskiej, obecnie skarbowa.
Ladokupie, pow. poniewieski, ob. Zedokupie.
Laków, Zakowo (ob. t. V. 53 Lachów), dwór
Ladokut, wś, pow. wileński, gm. Muśniki i dobra, pow. kowieński, gm Betygoła(9
i 14 w.).
(7 w.), należała do dóbr Narwidziszki.
Hrynkiewiezów 283 dz.
Ladowicze, wś i fol., pow. kobryński, gm.
Lakutyszki, dwór, pow. rossieński, gmipa
Opol, 60 w. od Kobrynia. Wś ma 115 dm., 1582 Skawdwile (13 w.).
mk., zarząd gminny, 1071 dz.; fol. należy do
Lale 1.) Zały, fol., pow. kowieński, gm. Kiejdóbr Opol.
dany (3 w.). Mają tu: Starewiezowie 115 dz.,
Ladówka 1.) urocz. w dobrach Synkowicze, Stefanowiezowie 54 dz., Wajnowscy 58 dz. 2.)
pow. słonimski. 2.) L., wś, pow. połocki. Mają Ł., fol, i okolica, pow. poniewieski, gm. Remigo
tu Baranowscy 40 dz.
ła (15 w.). Mają tu Snieżkowie 15 dz., TowginoLady 1.) wś, pow. bielski gub. grodz., gm. wie i Misiewiezowie 49 dz. 3.) L.. Stare, dwór,
Kleniki, 14 w. od Bielska, 261 dz. Za wsią śród pow. rossieński, gm. Kielmy, Kuszelewskich 350
lasu koło rzki Łokszycy 6 owalnych kurhanów dz. 4.) L., mstko, tamże. Kościół tutejszy przez
zwanych przez lud Szaniec, otoczonych rowami. jakiś czas był w ręku kalwinów. Wyrokiem try2.) Ł., chutor przy wsi Odryżyn, pow. kobryń- bunału litew. z r. 1628 zwrócono go katolikom
ski. 3.) L., wś, pow. wołkowyski, gm. Pieski, ze wsią Bałmiszki. 5.) IL., dobra, pow. telszew-

256 dz. 4.) L., pow. ihumeński, Birukowicza ski, gm. Żorany (5 w.), Underowiczów 280 dz.
52 dz, i Kiełczewskich. 5.) LL, pow. miński, 6.) Ł., wś, pow. wiłkomierski, gm. Szaty (3 w.).

Paszkiewiczów 976 dz.

6.) ŁŁ, mstko i dobra

Lalin, r. 1515 Zalina, wś, pow. sanocki. W r.

nad rzką Mereją, pow. horecki, gm. Chołbnie, 1515 należy do miasta Tyrawy, płaci od 5 łan,,
37 w. od Horek, przy tr. poczt, z Orszy do Smo- 2 młyn. po gr. 6, karczma gr. 6. Wr. 1589
leńska, st. dr. żelaznej mosk.-brzeskiej Krasne włość szlachecka, 21/, łan., 4 zagr., młyn.
(12 w.). Ma 497 dm., 5140 mk. (749 praw.,
Laliny, w dok. z r. 1497 Jaliny, wś, pow.
4391 żydów), 2 cerkwie, 8 dom, modl. żydow., nowomiński. WŚ należąca do grodu w Latowizarząd okr. pol., st. poezt., apteka, młyn, 3 gar- czu, wymieniona w dok, z r. 1497 (Kod. maz.,

barnie, 4 krupiarnie. W r. 1772 podane jako 318). W r. 1576 Stan. Karwieki płaci tu od
mstko handlowe. W r. 1780 ces. Katarzyna 11'/, łan.
i ces, austr, Józef, jadąc z Mohylewa do SmoLaliszki, fol. dóbr Pojeziory, pow. rossieński.
łeńska, nocowali tutaj 31 maja. W r. 1812, po
Lałkowszcze, wś, pow. wilejski, gm. Horobitwie pod Krasnem, Napoleon odłączył się od dek (7 w.); miała 24 dusz rewiz.
armii w L. i udał się saniami w dalszą drogę.
Lalany, fol., pow. nowoaleksandrowski, gm.
7.) L., zaśc., pow. rzeżycki, Mitrofanowych Widze (8 w.).
18 dz. i Kruhlakowych 18 dz. 8.) L. Suche,
Lały, ob. Zale.
wś, pow. wieliski, gm. Uświat.
Lambertowo, fol., pow. wiłkomierski, gm.
Lady Hołyń, kol., pow. rówieński, gm. Sty- Wieprze (10 w.).
dyń, 10 dm., 97 mk.
Lamnice, wś, pow. mohylewski, gm. NieżLadzinka, fol., pow. słonimski, gm. Rohotna, kowo, 14 dm., 82 mk.
Sidorowiezów 77 dz.
Lampary, fol., pow. poniewieski, gm. Kibury
Ladziny, wś i dobra, pow. słonimski, gm. Ro- (15 w.).
hotna, 29 w. od Słonima. Dobra, własność JelLanckorona, miasto, pow, wadowicki. ZaSłownik Geograficzny,

T. XV. — Zeszyt 179,
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wiązkiem osady był zamek książęcy „castrum Kiejdany, Stankiewiczów 20 dz. 2.) Ł., zaśc.,
Landiseronense* założony zapewne przez które- pow. szawelski, gm. Kiryanów (4 w.).
Lapszyszki 1.) dwór, pow. kowieński, gmina
goś ze zniemczonych książąt krakowskich. W r.
1359 bawi tu król Kazimierz i wydaje przywilej Betygoła (13 w.). 2.) L., wś, tamże, gm. Kra:
Janowi „de Serona* pozwalający na osadzenie wsi sne (25 w.).
o 25 łan. frakoń., na obszarze lasów królewskich
Lapunówka, wś, pow. kowieński, gm. Bobnad Skawiną pod zamkiem L. Przy boku króla ty (5 w.).
Lapuny, wś, pow. dryzieński, par. Rosiea.
obecnym jest podskarbi Przedbor z Brzezia, któLapuszki, wś, pow. dryzieński, par. Druja.
ry wraz z braćmi otrzyma w testamencie króLas Kucy, wś, pow. grodzieński, gm. Berszlewskim zapis zamku i miasta, jakie król założy
tu w r. 1366. Potomkami tego Przedbora są ty, 198 dz.
Las Wielki 1.) pow. brzeski gub grodz.,
Lanekoroisey (Kod. dypl. pol., III, 262). Kazimierz W. nadaje r. 1366 „eivitati nostre Lancz- ob. Wzelkolas (t. XII, 347). 2.) LL, fol. dóbr
korunensi noviter locate in terra cracoviensi*, Dywin, pow. kobryński, 3) ., fol. dóbr Podprawo magdeburskie takie, jakiego używają zamcze, pow. słonimski,
Lasaki al. Zasacy, są to mieszkańcy półnoemieszczanie Krakowa (Kod. mał., I, 340). W r.
1581 daje szosu fi. 12 gr. 24, od 3 łan., 3 rzeź- nej części sławnych borów tucholskich. Zajmuników, 3 szewców, 3 kowałów. Suma fl. 21 ją południowy kąt pow. starogardzkiego nad
gr. 24. Ob. Zarewicz L.: „L. monografia histo- Czarną wodą, w Prusach Zachodnich. Graniczą
nad półn. z Kaszubami, na wschód z Koeiewiaryczna* (4 rys.i 2 plany), Kraków, 1885 r.
Landechow, r. 1295 Zandochowo, wś, pow. kami, na półn. i zach. z Borowiakami. Sami sielęborski. W dok. z r. 1295 śród włości klasz- bie chętniej nazywają Borowiakami. Parafie
w których mieszkają są: ezarnoleska, osiecka,
toru w Żukowie.

Landry, dwór, pow. rossieński, gm. Skawdwile (16 w.).
Landsberg, miasto nad Wartą, w regeneji
frankfurskiej. Wspom. w dokum. zr. 1251.
W dokum. Alberta margr. brand. z r. 1299 dla
klasztoru w Zemsku, potwierdzono kupno młyna
„apud Novam Landesbergk civitatem nostram*.

a po części skurzewska i lubichowska. Czarnylas

biowie tytułują się panami Luzacyi i Laudsbergu. W mieście jest kościół św. Jerzego, szpital
z kościołem. Na Warcie most z poborem cła
(K. W., n. 297, 827, 953 i inne).
Landskrona, pow. lucyński. Gmina obej-

Krępki i Połom; w parafii osieckiej: Osiek, Wierz-

muje 54 miejscowości, mających 371 dm. włośc.
(obok 53 innych), 7247 mk, włościan, uwłaszczonych na 10,412 dz. Zarząd gminny we wsi
Poliszczy zna.

i kartofle, a obszerne łąki umożebniają hodowa-

i Osiek są jakby stolicami Lasaków. Ich główne
wsi są w parafii czarnoleskiej: Czarnylas, Bukowiec, Zelgoszez, M. Bukowiec, W. Wda, M. Wda,
czyli Wdeceki młyn, Zajączek, Smolniki, Długie,
Cisiny, Mermet, Gęby, Ziemianek, Drewniaczek
i Lasek; w parafii skurzewskiej; Miliczek i GłaJest eentrem oddzielnego obwodu i ztąd margra- che; w lubichowskiej: Lubichowo, Oeeple, Osowo,

Langenphul, ob. Zangfuld.

biny, Kasparus, Dębiagóra, Ciemnylas, Jasieniec,
Grabowa góra i inne, Gleba tego obszaru jest
dwojaka: na półnoe, gdzie lasy już od dawna
wytrzebione, jest dosyć urodzajna tak, że wydaje pszenicę, żyto, groch, owies, jęczmień
nie bydła. W Czarnym lesie np. jest 14 gburów, w Bukowcu 20, w Zelgoszczy 22, którzy

po części wybudowali się na polach wykarczowanych.

W tych trzech wioskach więc przy-

Langfuld, Zangenphul, Langopol, właściwie najmniej jedna część ludności trudni się rolniŁęgowski Folwark, włość zamkowa w Międzyrze- etwem. Zapomnieli jednak, że ich przodkowie
ezu Wielkopolskim. Własność Templaryuszów, dawniej też mieszkali w lesie i z pewnym przew dok. z r. 1251. Andrzej biskup uwalnia w r. kąsem wskazują na ludność uboższych wiosek,
1303 od dziesięciny na lat 16 tych, coby się za- jako na prawdziwych Lasaków. W tych dalej
jęli lokacyą wsi na prawie niemieckiem (K. W., na południe położonych osadach ziemia jest eon. 297, 862). W reg. pob. z r. 1580 podano od- raz lżejsza, piasczysta, wrzosem, jałowcem i zadzielną parafię t. n. mieszczącą w sobie jedną roślami pokryta, Tu konia zastępuje biedna
tylko wieś „arcis międzyrzecensis*, płaciła od krówka, którą Lasak obrabia swoje suche zago121/, łan., 21 ogrod., 3 kom., 1 rzem., 90) owiee, ny. Szuka on zarobku w lasach rządowych.
3 pasterzy. Zapewne kościół ten podzielił lo- Więc jedni skupują drzewo osinowe i olszowe
sy wielu innych, które w tych stronach rozwój i wyrabiają z niego łopaty, łyżki, warzęchy, ko-

reformacyi pozbawił wiernych i funduszów. ponki i inne sprzęty kuchenne, z którymi potem

Dziś obszar ten rozpareelowany na części z róż- jeżdżą po jarmarkach, zwłaszcza do Starogardu
i Gniewu. Inni zima wycinają lasy, a latem wynymi nazwami.

Lapińce, przedm. Czarnego Ostrowia, pow. wożą, albo spławiają drzewo Czarną wodą, drudzy wypalają węgle dla fabryk
i hamerni lub
proskurowski, 34 dm.
smołę
i
dziegieć.
Niektórzy
znajdują
zatrudniegmina
kowieński,
pow.
dwór,
1.)
Lapszynie

Las

Las

EA

nie w M. Wdzie, czyli Wdeckim Młynie, własności fiskalnej, gdzie jest młyn, tartak i hamernia
Te trzy fabryki pędzi Czarna woda, dzieląca się
tu na trzy odnogi. Oprócz upadajacego dziś
pszezelniectwa dają im zarobek liczne jeziora
istrugi, obfitujące w raki i różne rodzaje ryb.
Ważniejszemi jeziorami są: Jelonek i Kochanka,
leżące na terytoryum wioski Długie zwanej. Zelgoszcz liczy aż trzy jeziora, złączone ze sobą
wązką strugą, po której brzegach, żyzne ciagną
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bydło na potrzeby klasztoru i urządzono winnicę.
Do wsi należał młyn nad Nidą.
Lasków, pow. włodzimierski, ob. Zasków.
Laskowicze 1.) wś i dobra, pow. kobryński,
gm. Janowo, 85 w. od Kobrynia. Wś ma 70

dm., 649 mk., eerkiew, 1117 dz. włośc. i 38
eerk.; dobra, własność Kamieńskich z uroez,
Ostryca i Matuliszcze, 829 dz. Par. praw., dek,

(błagoczynia) janowskiego, 997 dusz. 2.) L.
Wielkie i Małe, dwie wsi i dwa fol., pow. pru-

się łąki. Najbardziej na półnoe leżące nazywa żański, gm. Ozerniakowo, 42 w. od Prużany.
się Wamierowem; nad jego brzegiem stoi na Wś L. Wielkie ma 438, L. Małe 225 dz.; dobra
wzgórzu piękny folwark malujący się już to L. Wielkie i Małe należą do Biczów (dawniej
w przezroczystej wodzie jeziora, już to na szklan- do Borejszów) i mają 1070 dz. 3.) LL, Łazy,
„nej jego powierzchni. Na wiosnę występuje Wa- fol., tamże, należy do dóbr L. Wielkie. 4.) L,
mierowo ze swoich granie i oblewa łąki sięgają- Leskowicze, fol., pow. witebski, gm. Laskowicze,
ce aż do drugiego jeziora, Starem (niem. Alt- cerkiew. Gmina obejmuje 75 miejseowości, 643
See) zwanego, a leżącego na południe od wsi dm. włośe. (68 innych), 4492 mk. włościan,
Zelgoszczy, w uroczej okolicy. Jest kowiem oto- uwłaszczonych na 5879 dz. Zarząd gm. we wsi
ezone na około górami, które z jednej strony po- Smolki.
Laskowiec, wś, pow. białostocki, gm. Kryprosłe są młodym laskiem sosnowym i leszczyną,
z drugiej zaś wrzosem, krzewami jałowcu i róż- no, 46 w. od Białegostoku, 216 dz.

nych traw i kwiatów pięknych. Trzecie wreszcie
Laskówka 1.) fol., pow. miński, gm. OstroZelgoszczek, także z poprzednio wymienionemi życe, 18 w. od Mińska, własność Bezensonów,
w związku stojące, ma swój odpływ do Czarnej ma do 2!/, włók. 2.) IL., wś, pow. czauski,

wody. Prócz tego zasługują jeszcze na wzmiankę jeziora: Osieckie, Ocepelskie, Słone i Głuche;
inne nie mają osobnej nazwy. W nowszym Czasie powstały tu różne fabryki, dostarczające
Lasakom także zarobku. Prócz kilku cegielai,
znajduje się w Czarnym lesie gorzelnia parowa;

gm. Drybin, 6 dm., 26 mk.

Laskówka, wś, dziś przedmieście Nowego

Miasta, w pow. pleszewskim. Istniał tu w XVII
w. kościołek ze szpitalem św. Ducha.
Laskowo 1.) wś, dwa fol. i okolica, powiat
kobryński, gm. Strzygowo, 10 w. od Kobrynia.
fol. Wydmuchowo posiada mączkarnie. Lasacy Wś ma 148, okolica 66 dz. Jeden z fol., Lasą nieomal wyłącznie Polakami, a więc i wyzna- skowskich, 144 dz., drugi, Stefanowskieh 121
Legaty, tamże, ob. Legaty.
nia katolickiego. Tylko tu i tam osiadł trudnią- dz. 2.)
Laskowo Nowe, kol., pow. chodzieski. O wycy się handlem żyd. Niemców tu mało. Ks. Fr.
kopaliskach tutejszych, ob. „Posener Zeitung",
Lasek 1.) Biały, os., pow. prużański, ob. Bian. 367, r. 1880. Opisał je Albin Kohn.

ły Lasek.

2.) L. Kruhły, wś, pow. wołkowyski,

gm. Tarnopol, 89 dz.

Lasochów, r. 1174 Zasochovici, wś, pow.

jędrzejowski, W dok. z r. 1174 śród wsi z któLasickowszczyzna, fol., pow. miński. Mają rych dziesięciny dawane na stół areybiskupi,
tu: Józef Borysowicz 79 dz. i Kamila Plewako przeznaczył Jan arcybiskup gnieźn., klasztorowi
72 dz,
w Jędrzejowie (Kod. mał., II, 8). W r. 1540
Laski 1.) wś i dobra, pow. brzeski gub. gro- L. i przyległy Wiśnicz, są własnością Lasochowdzieńskiej, gm. Dworce, 50 w. od Brześcia. WŚ skich. (Ob. Wiśnicz (t. XIII).
ma 356 dz.; dobra, hr. Grabowskich, 687 dz.
Lasocice al. Zasocice, niem, Zasswitz, r. 1326
2.) L., wś, pow. kobryński, gm. Imienin, 62 dz. Lassotendorf, wś, pow. leszczyński (Leszno), ma

3.) L., pow. słonimski, ob. Hołowackie.

4.) Li, 1069 ha (817 roli, 168 łąk, 29 lasu), par. kat.

w dobrach Tołoezki, pow. sokólski. 5.) L, Wy- w Lesznie, 123 dm., 732 mk. (133 katol.). Kosokie, wś, pow. sokólski, gm. Kamionka, 117 dz. ściół par. p. w. św. Franciszka, powstał zapew6.) Ł., Zeski, wś i fol. dóbr Hornostajewicze, ne w XIV w. Leszczyńscy, dziedzice wsi odpow. wołkowyski., WŚ ma 116 dz. 7,) L.., fol., dali kościół Braciom czeskim r. 1560. Katolicy
tamże, należy do dóbr Kołosy. 8.) IL., wś, pow. odzyskali go dopiero r. 1652. Przyłączono go
święciański, gm. Kobylnik (12 w.); miała 13 jako filię do Leszna. „Suleo de Lassocitz*,
dusz rewiz., należała do dóbr Czuczelicze,
w dok z r. 1305, a r. 1326 „Czuleho miles no-

Lasków, wś, pow. jędrzejowski.

W dok. ster de Lassotendorf* przy boku Henryka, ks.

z r. 1256 śród włości klasztoru jędrzejowskiego. szłąskiego. Jan pleban „de Lassociez* w dokum.

Dłagosz opowiada, iż klasztor (L. B., III, 371), zr. 1333 (K. W., n. 889, 1063, 1128).

Wr.

z powodu żyzności gleby i blizkości położenia 1566 siedzi tu Leszczyńska, wdowa. W r. 1579
usunął kmieci i utworzył z ich ról folwark („in L. płacą od 23 łan., 2 rzem., 18 komorn., 111

praedium et grangiam redegit*).

Trzymano tu owiec i 4 owczarzy.
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Lasogórka, zaśc., pow, wiłkomierski, gmina Leszko ks. krakow. nadaje milesowi Cedronowi,
synowi komesa Świętosława dziedzietwo „Lato-

Owanta (20 w.).

Lasogóry 1.).fol. dóbr Miniewicze, pow. gro- sin* z bobrami i prawem polowania (Kod. mał.,
dzieński. 2.) Ł., pow. trocki, gm. Niedzingi. II, 169). W r. 1536 Jakób Latoszyński płaci tu
od 24 kmieci, 3 karezem. Suma czynszu 15
Pod fol. nasyp (pilekalnis) owalny.
Lasopol 1.) fol., pow. wiłkomierski, gmina grz. Przewóz na Wisłoce 30 gr., 7 zagr., dwa
Szaty (16 w.). 2.) IL „fol., tamże, gm. Andro- młyny, dwór, folwark. Był też Latoszynek należący do dóbr Dębica, Trzecieskiego.
niszki, Mansurowych 60 dz.
Latowice, wś, pow. odolanowski. 0b. OtłoLasota, okolica szlach., pow. brzeski gub.
grodz., gm. Turna, 176 dz.

czyn.

Latowicz, mstko, pow. nowomiński. Trojden
Lasoty, chutor, pow. zasławski, gm. Łabuń.
Lasowica, kol. pow. żytomierski, gm. Ba- ks. czerski, nagradzając zasługi komesa Krystyna wojew. czerskiego „nostri fidelis kmethonis*,
rasze, 72 w. od Żytomierza, 23 dm., 118 mk.
Lasowicze, Zisowicze, folw., pow. brzeski nadaje mu w r. 1312 swobody dla jego posiadłości, a między innemi dla L. (Kod. maz., 38). .
gub. grodz., gm. Kosicze, Jagminów, 253 dz.
Lasówka, wś, pow. żytomierski, gm. Andru- W r. 1577 L. płaci szosu fl. 5 gr. 20, od 12 łan.,
szówka, 45 w. od Żytomierza, 108 dm., 532 mk. od rzem. i przek. fi. 1, od 3 bań gorzałez., czo- Lasy, attyn dóbr Murynia, pow. poniewieski, powego fl. 25, młyn o 2 kołach. Podana jakoby
Laszewicze, Zaszewicze, wś, pow. brzeski z lustracyi r. 1569 (t. V) cyfra 250 domów mugub. grodz., gm. Turna, 122 dz Pod wsią rowanych jest błędną.

Latuki, wś, pow. telszewski, gm. Żydyki

ementarzysko.

Laszki 1.) Gościńcowe, r. 1565 Liaski, wś, (8 w.).
Latyczów, wś nad Wieprzein, pow. krasnypow. mościski. W r. 1565 wś ta nad rzką Wisznią, w ststwie przemyskiem, miała 35 kmieci na stawski. W r. 1565 wś w ststwie krasnystaw
91/, łan., pop na dworzyszezu, 3 zagr., 4 bart- skiem, ma 31/, łan., 6 kmieci, dwa obszary puników, 2 karezmarzów.

Ogółem zł. 55 gr. 6. ste, 5 zagr., 7 rybitwów.

Ogółem zł. 25 gr. 22

2.) L. Murowane, r. 1565 Liaski, wś, powiat den. 6.
Latyczyn, wś i fol., pow. zamojski, gm. Ralwowski. W r. 1565 wś w ststwie lwowskiem,
trzymana przez Tenczyńskich, miała
8 kmieci, decznica, par. Mokre Lipie. W r. 1564 własność
5 zagr., młynarz, karczmarz, pop. Staw dawał i gniazdo rodu Latyczyńskich. W dwu działach
w roku czwartym zł. 80. Fol. dawał żyta kóp płacono od 14!/, łan., 16 zagr., 2 rzem., 1 ry200, pszenicy 50, owsa 275, tatarki 80, grochu baka. Ob. Górajec, W r. 1827 było 66 dm.,
40. Ogólny dochód zł. 275 gr. 8. Al. Czołow- 409 mk,
Laubegast, r. 1209 Zubogosch, wś, pow. koski. „Opis zamku w L.* (praca złożona r. 1901
żuchowski. W r. 1209 Władysław syn Odona,
lwowskiej komisyi historyi sztuki).
Laszki 1.) wś, pow. białostocki, gm. Zabłu- ks. kaliski, nadaje tę wieś wraz z jej dziedzicem,
dów, 127 dz.

2.) l, wś, pow. dryzieński, par. jego synami (bartnicy) i jeziorami, klasztorowi

w Lubiążu (K. W., n. 65).
Rosica.
Ląudanka al. Laudańce, zaśc. w dobrach
Laszki, wś, pow. włodzimierski, gm. Podbereże, 53 w. od Włodzimierza, 52 dm., 369 mk., Floryanpol, pow. nowoaleksandrowski.
Lawdany, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm
cerkiew, młyn. WŚ należała do kn. Sanguszki
Kowelskiego, z którym zamienił ją Rusin na SŚmołwy (11 w.). Ob. Zupianka.
Lauder al. Lauderska Słoboda, wś nad jez.
Somin, nadany mu przez ks. Aleksandra. W r.
1570 Krzysztof Zakrzewski wnosi od 4 dwo- Lauderskiem, pow. lucyński, gm. Istra, 8 dm,,
rzyscz po 20 gr., 1 ogr. 4 gr., 2 kom. po 4 gr., 100 mk., cerkiew, garbarnia, 4 jarmarki,

Laudynszczyzną, wś, pow. sokólski, gmina
Frącz Krusz z 14 dym., 5 ogr. po 2 gr. i Jan
Moyszkowski od 7 dym., 3 ogr. po 2gr. Wr. Bagna, 310 dz.
lL.audyszki, fol., pow. wiłkomierski, gm. Sza1577 płacą Jan Mniszkowski od 5 dym. po 10
gr. i Franc Krusz od 15 dym., 1 ogr., 5 kom., ty (7 w.). Stanowiły ststwo niegrodowe, w wo-

1 koła dorocz., 1 popa i Zbozny Zaliński, pisarz jewództwie trockim, pow. upieki.

zebalski, od 3 łan., 1 dym., 1 kom.

Laszkowce, ob. Zaszkowce.
Latarnia, Zaterna, dawna nazwa fortecy
zwanej dziś Weichselmuende. Ob. Wisłoujście.
Lataryn, fol. dóbr Chomsk, pow. kobryński.
Latki, wś, pow. grodzieński, gm. Hudziewi-

W r. 1766

w posiadaniu Puzyniny, podstoliny npiekiej, któ-

ra opłacała 137 złp. 7 gr., kwarty i 40 złp. hyberny. Następnie posiadali Karpiowie. Obeenie
mają tu Łakowiezowie 75 dz.
Laudziszki, fol. dóbr Dryświaty, pow. nowoaleksandrowski.

Laugdynie, pow. rossieński, ob. Zawgdynie.
Laukiszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Latkowszczyzna, fol., pow. słucki, dawniej
Traszkuny (9 w.), własność Downarowiczów,
ks. Witgensteina, 199 dz.
Latoszyn, wś, pow. pilzneński. W r. 1287 70 dz.
cze, 219 dz.

|

|
i
|
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Laukowo Zawkowo, dwór, pow. szawelski, sztor został założony (zape
wne nowa fundacya,
o której mówi ks. Władysław w dok. z r. 1233),
Laumuszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. wsi: Księginki i Zajezierze. Włady
sław syn
Uciana (3 w.).
Odona, ks. polski nadaje r. 1233 wieś „Calpino*
Lausze 1.) Zawsze, zaśc., pow. poniewieski, z jeziorem „Sychowo*,
kościołowi lądzkiemu
gm. Krakinów (12 w.). 2.) Ł., wś, pow. wiłko- „nostre fundacionis*,
Czyni to książę na cześć
mierski, gm. Zmujdki (11 w.).
N.P. Maryi i św. Mikoła

gm. Skiemie (8 w.).

ja, co się odnosi
Lauszewka, wś, pow. dźwiński, parafia Kra- wezwania pod jakim był kościół wznies do
iony.
sław.
R. 1236 tenże książę nadaje klasztorowi obszar
Lauze, rzka, w gub. kurlandzkiej, lewy dopł. cały starego grodu lądzkiego z rzeką,
lasem
Dźwiny. Bierze początek o 3 w. na zchd. od i łąkami. należący-do
mi kasztelana, do łowczejez. Pikstern, płynie na płn.-zchd. na przestrze- go i „ad eos qui
solniez appelantur*. Daje przyni 20w. i uchodzi o 7 w. powyżej Frydrych- tem i kościół
(grodowy), p. w. św. Andrzeja
stadtu.
i Piotra z jego dochodami, dwu bobrowników
Lawdyszki, Zawudyszki, wś, pow. telszew- książęcychi inne. Władysław ks. polski,
uwalski, gm. Iłłoki (12 w.).
nia (1228 — 1239?) zakonników od opłaty

ceł
Lawgdynie, Zaugdynie, wś i okolica, pow. i danin z prawa polskiego wynikających
w
,
carossieński, gm. Skawdwile (9 w.). Mają tu Blin- łej ziemi swej.
W r. 1258 Bolesław ks, polski
_strubowie 85 dz,, Grużecey 85 dz., Kiełczewsey wtargnąwszy zbrojn
ie, zmusza Kazimierza ks.
50 dz., Pacewiczowie 42 dz.

Lawkiszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Suboez (6 w.).
Lawkopol, dwór, pow. wiłkomierski, gmina
Kowarsk (10 w.).
Lawkowo, pow. szawelski, ob. Zaukowo.
Lawry, wś, pow. wileński, gm. Szyrwinty
(5 w.); miała 6 dusz rewiz., należała do dóbr
skarb. Szeszole.
lLawsze, pow. poniewieski, ob. Zausze.
Ląd, w dok. Zanda, Lenda, Lynda, wś, pow.
słupecki. Stary gród kasztelański nad Wartą,

łęczyckiego i kujawskiego, do zwrotu połowy

kasztelanii lądzkiej i zburzenia świeżo wystawionego zamku (Mon. Pol, III, 32). Dnia 18
paźdz. 1280 r. w Kaliszu, wydaje Przemysław

ks. Polski potwierdzenie przywileju Mieszka,

dla klasztoru (Ulanow. Dok. kujaw., 357, 8).
Przemyśl ks. polski pozwala r. 1280 opatowi
lądzkiemu Hermanowi, osadzić na prawie niemieckim wieś „Virbna* zwaną i nazwać nową
osadę „Lyndenow*. Wieś leży między strumieniami: Wierzbieci Rechta wsi Dolany (Ulanow.

Dok., 355, 7). Przez cały wiek XIII klasztor
przy którym wzniesiono naprzód kaplieę, a na- otrzymuje różne nadani od
a
okolicznych właścistępnie założono klasztor cystersów z kościołem. cieli. W
r. 1324 Władysław król polski nagraW dok. z r. 1136 gród „de Landa* wymieniony dzająe szkody
zrządzone klasztorowi, gdy był

śród głównych (Gniezno, Ostrów, Kalisz, Ruda)

z rycerstwem w Wielkopolsce („eum essemus
kasztelanii wielkopolskich, dających arcybisku- eum exerci
tu in Polonia"), nadaje młyn na Warpom gnieźn.
dziesięciny ze zboża, miedu, skór, cie pod Pyzdrami. Mieszc
zanie z tego miasta,
wieprzy, opłat celnych. R. 1145 Mieszko Stary niemieckiego
pochodzenia obdarzają też klasztor

dla cystersów sprowadzonych z Bergu (pod Ma- zochowujący zapewne długo
swój charakter niegdeburgiem), nadaje miejsce zw. „Landa* nad miecki. Za czasó
w Kazimierza W. kolonizuje

Wartą. Oddaje on klasztorowi kościół św. Mi- klasztor swe obszary leśne, zakład Nową
a
Wieś
kołaja (dziś Lądek), przy którym ma być wolne na obszar
ze lasu zw. Czerniee. Rozgranicza
targowisko, kilka wsi przyległych i kilka dal- swe
posiadłości z dobrami szlacheckiemi, nabyszych. W r. 1150 ks. Kazimierz nadaje klasz- wa w Konini
e i Pyzdr
torowi Kłobię i Choceń i uwalnia je od ciężarów dysław Jagieł bawiąach różne dochody. Włało
c w r. 1392 nadaje klaszprawa polskiego. W podrobionym przywileju torowi wieś Skórzę
z jeż. Niedzięgiel. Pacin
Mieszko Stary „dux Polonie* nadaje „in castro mięta
o klasztorze i królowa Jadwiga. Włości
Lendensi* r. 1174 założonemu przez siebie kla- klasztorne w
ciągu XIV w. ciągle się mnożą.
sztorowi w Lądzie „beneficium ad magnum sal W
kościele klasztornym powstają dwie altarye,
in Kracoavia qud Crova vulgariter vocatur*. Ztąd Opat
Bertold pojawia się w dok. z r. 1173. Zdatygodniowo wpływać miało klasztorowi po ośm je się, że ten sam jest
opatem jeszcze r. 1213.
skojców (Ulanow. Dok. kuj., 349, 1). W r. 1181 W dok.zr. 1232 wystę
puje
opat Arnold i przeor
mieszkańcy wsi klasztornych otrzymują różne Gerlach. W r.
1241 opatem jest Johaunes,
swobody. Ks. Mieszko sam przybywa w r. 1186 a r. 1250
Cristianus, po nim: Mathias i Gerarby rozgraniczyć włości klasztorne z przyległy- dus (1287
—1296). Kasztelan Bogusza w dok.
mi do nich Wierzbnem i Gołkowem. W r. 1188 z r. 1236, Boseu r.
s
1241, Bozatha z Lubrzy
komes Paweł, syn Przedpełka, nadajezwieś Skar- (1271
— 1296). 0 znaczeniu Lądu jako grodu
boszewo „ecelesie beate Marie", t. j. klasztoro- stanow
iącego centr oddzielnej ziemi, niewątpliwi lądzkiemu, Biskup poznański Paweł, otrzy- wie świadczy istnien
ie całego
muje za swe prawa do obszaru, na którym kla- ków ziemskich, jak: cześnicy, szeregu dostojniskarbniey, łowezo-
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gnieźn. W roku
wie, wspominani często w dokum. z XIIIi XIV wartości od 5 do 8 grz., arcyb.
i młyn o 2
karczmę
łan.,
8
osad.,
16
ma
1552
wieku. Najbogatszy zbiór dokumentów do dziekołach.
PieProf.
jów L. mieści Kodeks Wielkopolski.
Lebdegiany (ob. t. V, 109 Zebdegie), pięć
kosiński umieścił rozbiór krytyczny przywilejów
pow. wiłkomierski, gm. Onikszty (8 w.).
osad,
klasztoru lądzkiego w „Przeglądzie Krytycza, wś, pow. czehryński, gm. TeLebiedówk
„Kotomu
I
ocenie
w
(nr. 12 z r. 1877),

nym*
lepino, st. poczt. i dr. żel. Kamionka (10 w.), 55
deksu Wielkop.* W. Kętrzyński ogłosił: „Liber
w. od Czehrynia, z fermą 193 dm., 1074 mk,,
Pol.
mortuorum monasterii Landensis* (Mon.
cerkiew, szkółka cerk., 6 wiatraków.
„CalenWierzbowski:
T.
500),
hist., V, 468 —
Lebiedyn, Zebedyn, (t. V, 110 i 642), wś
darium Landense* (tamże, 462 — 468). O dzie-

jach klasztoru i zabytkach jego pisali: W.H.
*, t. X, 518—
Gawarecki („Pamiętnik rel. moral.
543), Nehring („Bibl. Warsz.*, r. 1870, str. 66
do 82), Zeissberg („Kleinere Geschichtsquellen
- Polens in Mittelalter”, 22 — 26), M. Perlbach
(„Mittheil, aus dem Stadtarchiv von Koeln*,
wydaw. przez K, Hoelbauma, zesz. III, str. 71
do 127). Wł. Łuszezkiewiez: „Dawne opactwo
i jego średniowieczne zacystersów w Lądzie

nad rzką Hanturką, pow. czehryński, gm, Lebie-

dyn, st. poczt. i dr. żel. Szpoła (8 w.), 110 w.
od Czehrynia, 1161 dm., 4598 mk., 2 cerkwie,

2 szkółki eerk., 2 szkoły ludowe, cukrownia,
gorzelnia, cegielnia, szpital, młyn, 438 wiatraków.

Gmina obejmuje 5 miejscowości (4 sioła, 1 wieś),
mające 11,498 mk. (39 kat., 107 sztund., 196
żydów) i 19,879 dz., 12,702 dz. większej posia-

dłości, 6804 włośc., 373 cerk.
Lebiedyńce, wś przy torze dr. żel. płd.-zchd.,
ta16
33
str.
r.,
1887
Kraków,
sztuki*,
bytki
berdyezowski, gm. Czerniawka Mała, st.
pow.
III,
sztuki,
hist.
blie (odbitka ze Spraw. kom.
Rużyn (23 w.), 45 w. od Berdyczowa,
poczt.
str. 107).
1367 mk., cerkiew, szkółka cerk. Nadm.,
151
Lądek, osada miejska, pow. słupecki. Gród
włości pawołockiej.
do
leżała
centrem
kiedyś
ważnym
w Lądzie był widoeznie
a, wś nad Jatraniem, pow. humańLebiedynk
barwcześnie
skoro
okolicy,
ludnej
stosunkowo
, st. poczt. Dubowa (18 w.),
Podwysokie
gm.
ski,
Anśw.
dzo powstały przy nim prócz kościołka

, ze wsią Łaszczówką (stadrzeja, drugi p. w. św Mikołaja, nadany klasz- 43 w. od Berdyczowa
dm., 1220 mk., cerkiew,
212
L.)
część
nowiącą
kotorowi przy jego fundacyi w r. 1145. Przy
młyny.
2
cerk,,
szkółka
mnoprzy
które
ściele tym istniało targowisko,
Lebiedzie 1.) wś, pow. kowieński, gm. Wilżących się fundacyach urosło na osadę miejską.
(17 w.). 2.) IL, Zibiedzie, wś, pow. wiłkija
Chryw r. 1250 pozwala

Kazimierz ks. kujawski,
komierski, gm. Wirbaliszki (5 w.).
styanowi opatowi, założyć na obszarze targoLebiedzie, w dokum. Zebiedziów, wś, pow.
wiska przy kościele św. Mikołaja, miasto na

par. praw. Werchów
prawie niemieckiem. Książę nadaje wolność (li- ostrogski, gm. Chorów,
43 dm., 237 mk.
Ostroga,
od
w.
18
w.),
(3
sę(Jan
osiadłym
tam
polakom
bertatem) pięciu
r. 1583 do OstroW
ich.
Korzeniowsk
Własność
ini
dzia, Mikołaj, Dobros, Gerlacus, Wszemir)
od 4 dym., 3
płaci
),
Ostrogskiego
Konst.
ks.
ga,
Lokacya
przybywającym.
nym niemeom tam
podsus,
1
ogr.,
jednak nie nastąpiła wtedy i r. 1269 Bolesław
Lebiedziewa, wś, pow. czauski, gm. Hory
wydaje przywilej lokacyjks. polski, ponownie
ny na osadzenie miasta niemcami lub wolnymi (12 w.).

wś, pow. rohaczewski,
polakami, a także bobrownikami i ludźmi zwią- Lebiedziewka 1.)
291 mk. 2.) I, fol.,
dm.,
45
w.),
(5
Korma
gm.
wyższe
otrzymuje
Wójt
zanemi z tą osadą.
Żłobin.
dóbr
do
należy
tamże,
i niższe sądownictwo. W r. 1291 Przemyśl II
Lebiedzin, wś i dobra, pow. sokólski, gmina
ks. polski, wyłącza dobra klasztorne z zależno15 w. od Sokółki. Wś ma 157 dz.;
Nowowola,
Mikośw.
Kaplica
Koschol*.
„de
ści od opola
149 dz.
Jurowskich,
dobra
łaja „im oppido Landensi*, wspom. w dokum.
Zebiedówka, wś, pow. bywka,
Lebiedzió
1400
r.
Mikołaja
św.
zr. 1371. Kościół p. w.
(15 w.), 31 dm., 205 mk.
Bachań
gm.
został wcielony do klasztoru i odtąd aż do roku chowski,
nowoaleksandrowski,
pow.
wś,
y,
Lebiedziun
Konstanty
1819 parafią zarządzali zakonnicy.
w.).
(29
Ponedel
gm.
okazałebudowę
1775
r.
zaczął
Jełowiecki opat,
EL" zaśc., pow. szawelski, gm. Okmiana
go kościoła murowanego, który dopiero r. 1809
w.).
XVII
końcu
W
został ukończony i poświęcony.
i, fol., pow. poniewieski, gmina
Lebieniszk
Jaroszynie,
w
par.
kościół
L.
do
w. przyłączono
i
w.).
(9
Stumbryszk
szosu
płaci
L.
r. 1781 rozebrany. W r. 1579
pow. nowoaleksandrowski,
zaśc.,
,
5,
Lecaniszki
piwa
szynk.
5,
gorzałcz.
f. 3 gr. 6, od bań
w.).
(14
Rakiszki
gm.
1,
rzem., 10, kom. 6, od łan. 73/,, szynkarza soli
Lechówek, r. 1374 Zechovecz, r. 1441 parva
rybaka 1. Ogółem fi. 23 gr. 27'/ą.
Lechow major i minor, wś, pow.
Ldzań, u Dług. Zszen, wś, pow. łaski. Nale- Lechow, r. 1578
własność biskupów kujawDawna
opatowski.
pabiażała do dóbr kapituły krakow., w kluczu
łagowskiej, Za Długosza
kasztelanii
w
skich,
dziesięcinę
Dawała
km.
nickim, miała 8 łan,

yk
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było tu 7 łan. km. dających czynszu po 14 skoj- i Hniewosza Leduchowskich. Część musiała naDziesięcinę wartości do 5 grzyw. pobie- leżeć do Hostskich, gdyż w r. 1565 Jerofiej
rali biskupi. Kmiecie nie byli obowiązani do Hostski, zapisuje żonie swej Hannie wsi: Zwieców.

żadpych robocizn i danin, prócz pomocy w polowaniu po dwa i trzy dni z rzędu. Sołtys miał
dwa łany i obowiązek służby wojskowej (L. B.,
t. I, 627). Wspom. w dok. z r. 1374i 1441

rów i Leduchów. W r. 1570 wnoszą pobór z L.:

Iwan Leduchowski od 5 dym., drugi Iwan z części Jachna Bohdanowicza od 2 dym., 5 ogr. po
2 gr.i Fiedor Leduchowski od 3 dym., 4 ogr.

(Kod. mał. III, 277 i Kod, dypl. pol., II, 490).
W r. 1578 bisk. kujawski płaci w L. Wielkim od
6 os., 3 łan., 1 sołtysiego, aw L. Małym od 4
os., 4 łan., 1 łanu sołtysiego, 4 rzem. Ztąd po-

po 2 gr. Posiada też część Jarofiej Oski (Hostski). W r. 1583 płacą: Makar Leduchowski od

bokra (5 w.), cerkiew, kaplica, młyn.
Ledas, dwór, pow. kowieński, gm. Jaswojnie
(4 w.).
Lednica, wś, pow. wielieki. Dziesięciny z ról

ska od 2 dym., 2 ogr.; Fiedor Ludwiski 1 łan,

11 dym., 4 ogr., 5 ogr. i 4 ogr., oraz z zastaw
nych ludzi od Bartkowskiego od 2 dym., 2 ogr.,
chodził zapewne sołtys wspomniany w dokum. 2 ogr.; Fiedor Leduchowski od 4 dym., 1 ogr.,
z r. 1409 (Kod. kat. krak., II, 339).
8 ogr., 2 dymy pustowskie; Jwan i Daczko Le-Lechowo, okolica, pow. horodeeki, gm, Du- duchowscy od 4 dym., 5 ogr.; Jarofiejewa Host-

dworskich w L. nadane r. 1361 kościołowi w Do-

bry (Kod. dypl. pol., III, 272). W roku 1381
„Thomsik haeres de Lednicza* sprzedaje dwa
ogrody rajcom wielickim (Kod. mał., II, 333).
R. 1384 dziedzice z Kostrzy swe działy w L.
sprzedają mieszczanom z Wieliczki za 14 grz.
(Kod. mał., II, 353), Wydawca Kod. małop,
mylnie uważa L. za miejscowość nie istniejącą
obeenie.

logr.; Wasili Orłowski 4 dym., 2 ogr.

Zyg-

munt III w r, 1621 na prośbę Samuela Ledóchowskiego wydał przywilej na zaprowadzenie
jarmarków w mieście L. W r. 1738 L. znajdował się jeszeze w ręku Ledochowskich. Ob. Stecki, Wołyń (t. II, 197 — 201). Obecnie należy
do kilku właścicieli. 2.) Ł., kol, pow. włodzimierski, gm. Kisielin, 22 w. od Włodzimierza,
64 dm., 405 mk.

Leduchówka, wś, pow. starokonstantynowski, gm. Teofipol, par. prawosławna Trojanówka
(27/4 w.), 50 w. od mta pow., 92 dm., 647 mk,,

Lednica, jezioro, pow. gnieźnieński. „Wsp. cerkiew drewn. z r. 1872, szkółka cerk. od r.
Wielkop.*, Edw. hr. Raczyńskiego.

Z ryciną: 1886.

Dzieliła losy Trojanówki, w r. 1753 da-

„Zwaliska na wyspie pod Lenną Górą*. „Wy- na Ign. Sapieże, należy obeenie do włościan.
spa na jeziorze pod Lenną Górą* (Przyj. ludu,
Ledzianka, wś, pow. grodzieński, gmina
r. 1842/83). Przezdziecki Al.: „Wykopaliska na Krynki, 253 dz.

wyspie na jeziorze L. pod Gnieznem (Biblioteka

Ledzianka, wś skarb., pow. zasławski, gm

Warsz., t. III, r. 1869). F. M.S.: „Staroży- Tarnawka, par. praw. Krzyworudka (31/4 w.),
tności wykopane pod Gnieznem na wyspie L.* 38 w. od Zasławia, 193 dm,, 1215 mk., cerkiew
(Tyg. Illustr. nr. 106, r. 1870). Sokołowski M.: fil. drewn. z r. 1786, szkółka. Podług podania
„Ruiny na Ostrowie jez. Lednica. Studyum nad wś niegdyś zabudowana była za stawem, w tak

budownietwem w przedchrześciańskich i pierw- zw. Bielisku.

Po spustoszeniu przez Tatarów

szych chrześciańskich wiekach w Polsce", Kra- przeniesiona na dzisiejsze miejsce.
ków, 1876 r. % rycin. Por. Zednagóra (t. V,
Ledzie, wś, pow. telszewski, gmina Tłoki

str. 120).
(20 w.).
Ledniewicze, wś i dobra, pow. sieński, gm.
Legajle, wś, pow. poniewieski, gm. PodbirKakowczyn, 36 dm., 208 mk. Dobra, Czarnoe- że (9 w.).
kich, 1058 dz. (434 lasu).
Legaty, w dok. Zegatowicze, wś dobra i okoLedno, kol., pow. rówieński, gm. Stydyń, 55 lica, 7. Laskowo, fol. i L. Łobaczów, fol., pow.
w. od Równego, 32 dm., 241 mk.
kobryński, gm. Strzygowo, 4 — 6 w. od Kobry:
Ledokupie, Zadokupie, fol., pow. poniewie- nia. Wś L. ma 521 dz.; dobra Kunachowiczów,
ski, gm. Smilgie (8 w.).
367 dz.; okolica 98 dz. Fol. L. Laskowo należy
Leduchów 1.) Zedóchów, w dok. Leduchów, do Frankowskich, 145 dz.; fol. L. Łobaczów do

Loduchow, wś, pow. krzemieniecki, gm. Pocza- Mickiewiczów, 129 dz.
Legatyszki 1.) dwa majątki, pow. rossieński,
| gm. Kroże (12 i 16 w.). 2.) IL. dobra, tamże,
murow., wzniesiona przez dziedzica hr, Ledo-

Jów, st. poczt, i dr. żel. Radziwiłłów (16 w.), 30
w. od Krzemieńca, 209 dm., 1533 mk,, cerkiew
chowskiego, uposażona 36 dz., szkółka cerkiewna od r. 1887. Do par. praw. należy wś Drancza (5 w.). Kazimierz W. jakoby, za zasługi
wojenne, nadał wś L., Nestorowi Halce h. Sza-

ława (nie Szatawa) i od dóbr tych gałęź ta Halków przybrała nazwisko Ledóchowskich. W r.
1545 wś należy do Jacka Deniskowicza, Bohdana

gm. Skawdwile (14 w.), Dowgiałłów 56 dz.

Legawet, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,

gm. Tauroginie (4 w.).
Legerstynie, dwór, pow. rossieński, gm. Botoki (13 w.).
Legezino, Zegezyno, wś, pow. humański, gm.
Taljanki, st. poczt. Talne (18 w.), 27 w. od Hu-
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mania, 420 dm., 2251 mk., cerkiew, szkółka, z r. 1567 i 1578 wymieniają parafię Lekowską.
Część jej leżała w powiecie nidzborskim, część
młyn, 8 wiatraków.

Legie 1.) fol., pow. rossieński, gm. Łabardzie
(14 w.). 2.) Ł., dobra, tamże, gm. Mańkuny
(10 w.).
Legiszki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Poniemuń (4 w.).
Legowo, wś, pow. rossieński, gmina Kielmy (4 w.).
Legowszczyzna, folw. attyn. dóbr Polany,
pow. oszmiański.
Legucie, fol., pow. rossieński, gm. Szweksznie (5 w.).

w ciechanowskim. Pierwotny obszar L. rozpadł
się na odrębne części: Czarnocino, Grzybowo,
Unikowo,
Leksino, r. 1578 Niewino, wś, pow. płocki.

W r. 1578 Wawrzyniec Nieksiński, płaci tu od
31/, łan., 10 zagr., 2 rzem., młyna, wyszynku

piwa.
Lekupis, dwór, pow. poniewieski, gm. Nowemiasto (5 w.).
Lelajcie, okolica i dobra, pow. telszewski,
gm. Tyrkszle (6 w.). Mają tu Wielowiezowie
16 dz., Gertnerowie 194 dz., Ławcewiczowie 36
,
Sierplewicze
ob.
słonimski,
Lehuciewo, pow.
dz.,
Melenbergowie 43 dz.
Leimnitz (niem.), ob. Glińsk.
wś, pow. lidzki, gm. Zabłoć (7 w.);
Lelańce,
nowoalepow.
Lejbagalce, wś i os. karez.,
miała 50 dusz rewiz., należała do dóbr skarb,
ksandrowski, gm. Rakiszki (5 w.).
Lejciszki, wś i fol., pow. poniewieski, gmina Koniawa.
Lelarwiszki, okolica, pow. kowieński, gm.
Podbirże (16 w.).
DaLejesz al. Bludzik, dwór, pow. poniewieski, Wilkija (8 w.), 36 w. od Kowna. Mają tu:
dz.,
33
Łukaszewiczowie
dz.,
26
niłowiczowie
gm. Birże (17 w.).
Żutodz.,
18
Sipowiczowie
dz.,
5
Milgiusowie
Birgm.
poniewieski,
pow.
Lejesze, dwór,
wiczowie 36 dz.
że (22 w.).
Lele, wś, pow. wiłkomierski, gmina Ołoty
Popielagm.
Lejki, zaśc., pow. szawelski,
(12 w.).
ny (6 w.).
Lelechówka, wś, pow. gródecki. Według
Lejkiszki, wś, pow. rossieński, gm. Tauroz r. 1565 świeżo osadzona na prawie
lustracyi
gi (22 w.).
20, nie nie dawali
Lejlany, wś, pow. szawelski, gm. Wieksznie wołoskiem. Kmieci było
płacił zł. 10.
karczmarz
2,
zagr.
Pop,
jeszcze.
(2 w.).
Był
staw
duży.
rossieński),
(nie
kowieński
pow.
dobra,
Lejle,
Lelików, Zelikowo, wś nad kanałem Orzegmina Betygoła (14 w.), własność Milwidów,
203 dz.

chowskim, pow. kowelski, gm, Lelików, 85 w.

Antonówka.

katol., szkoła.

cerkiew, kaplica
Lejmentarszczyzna, pow. wasylkowski, ob. od Kowla, 122 dm., 893 mk.,
miejscowoGmina obejmuje 9

innych), 7036
Lejstry, chutor, pow. sokólski, gm. Grzebie- ści, 1082 dm. włośe. (obok 13
dz.
38,191
na
uwłaszczonych
włościan,
mk.
nie, Sobolewskich 53 dz.
Girsugm.
poniewieski,
pow.
wś,
Leliszki,
drowski,
Lejszyszki, wś, pow. nowoaleksan
dy (11 w.).
gm. Brasław (9 w.).
Lelkiszki, wś, pow. rossieński, gm. Tauro:
Lejtaniszki, wś, pow. dźwiński, parafia Krae
gi
(7 w.).
sław.
Lelonzowo, wś, pow. oszmiański, gm. KuceLekarewka, fol., pow. miński, własność Orwieze (14 w.); miała 27 dusz rewiz., należała do
dyńców, 76 dz.
Leki, dwa zaśc., pow. nowoaleksandrowski dóbr Nowosiołki.
Leloty, wś w pobliżu rz. Noryni, pow. owrugm. Antuzów (17 w.).
gm. Noryńsk, par. praw. Wieledniki (2 w.).
cki.
Daugieliszgm.
święciański,
Lekie, wś, pow.
Staro-

ki (6 w.); miała 17 dusz rewiz., należała do dóbr

skarb. Sieniszki.
Lekiemiany, okolica, pow. telszewski, gmina

Płungiany (7 w.).

Mają tu Łapińscy 49 dz..

Nagrodzcy 166 dz., Pawłowsey 61 dz., Cyrtowtowie 180 dz.
Lekiszki, wś, pow. rossieński, gm. Szweksznie (8 w.).
Lekmiany, zaśc., pow. rossieński, gm. Mańkuny (8 w.).
Leknia, dwór, pow. szawelski, gm. Skiemie
(10 w.).
Leknogale, dwór, pow. poniewieski, gmina
Birże (11 w.).
Lekowo, wś, pow. ciechanowski. Reg. pob.

Lelów, mstko, pow. włoszczowski.

żytne targowisko. Według dokum. z r. 1193
„tbaberne in lelou* należą do klasztoru kanoników reguły św. Augustyna na Piasku we Wroeławiu (Kod. mał., I, 58), Wedle Rocz. kapit.
krak. r. 1246, ks. Konrad, syn jego Kazimierz
i Mieszko ks. opolski, zbudowali trzy zamki:

w Krakowie przy ujściu Rudawy, przy Tyńcu

na skale i w Lelowie. Pod r. 1260 podaje znów
rocznik, iż zamek lelowski zbudowany przez Ka-

zimierza, zburzony został przez ks. Bolesława
(Mon. Pol. hist., II, 804, 807). R. 1343 król
Kazimierz nadaje 2 łany przyległe do starego
miasta Lelowa, synom Jana z Kurzelowa (Kod.
mał., I, 257). Kazimierz król, r. 1365 wójtow-

Lem
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stwo lelowskie, nabyte dawniej od dzieci wójta ki (6 w.).
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2.) IL., mstko i dobra tamże, gmina

tamecznego Frycza, ponownie sprzedaje za 100 Owanta (21 w.). Mstko ma 170 mk. Dawniej
grzyw. niejakiemu Marcinowi, mieszczaninowi Pomarnackich, później Arcimowiezów, Domalelowskiemu. Miastu król nadaje wsi: Slęzany, niewskich, obecnie Sezeniewskich, 528 dzies.
Zbyczyce i Staromieście. Wójt otrzymuje łaź- 3.) L., wś, tamże, gm. Pogiry (1 w).
nię murowaną, dwie postrzygalnie sukna, jatki
Lelusza, Zdlusza, zaśc., pow. kowieński, gm.
różne, młyn na rzeczce Wąwożnie i inne zwykłe Betygoła (12 w.).

dochody (Kod. mał., III, 193). Ob. Staromieście
Lelusze 1.) dwór, pow. kowieński, gm. Ejra(t. XT). R. 1366 dnia 9 lipca bawi tu król i wy- goła (3 w.). 2.) L., wś, tamże, gm. Rumdaje akt uwalniający mieszczan od opłaty tar- szyszki (7 w.).

gowego w miastach całego państwa (Kod. mał.,
Leluszowce, wś, pow. lidzki, gm. Wasiliszt. III, 190). Nowe miasto L. powstało zapewne ki (7 w.); miała 20 dusz rewiz.
na obszarze leżącym pierwotnie w par. ChrząLemen, fol., pow. dźwiński, gm. Ungermujża,
stów al. Konieepol Stary. Na początku XVI w. kościół ewang., gorzelnia, wiatrak.
rzeźnicy miejscy dają kościołowi tamecznemu
Lemiesz, u Dług. Zeymyasz, zaginiony gró2 kopy groszy i kamień łoju. Łaźnię miejską dek w Pieninach. Wedle Dłigosza właścicielem
kościół wydzierżawiał za sumę zwykle wyższą tego zamku był kiedyś Piotr Wydżga (Wyczga)
od 5 grz. (Łaski, L. B., I, 560, 561). W roku h. Janina „quidam satrapa*. Posiadał on zara1581 miasto daje szosu fi. 80. Od 29 łan. miej., zem Czorsztyn i Rytro. Znalazłszy w górskich
11 sukienników, 7 szeweów, 3 kowali, 5 kraw- potokach tych stron dużo złota, zbogacił się.
ców, 2 kuśnierzy, 2 kramarzy, 4 piekarzów, 1 Część tych skarbów miał zakopać w tym grodzie,

piwowara, 1 czapnika, 1 rymarza, 1 siodlarza, większą zaś część spławić Dunajcem i Wisłą do
2 bednarzy, 4 prasołów, 6 komorn, Suma f. 136 Prus, ukrywszy złoto w wydrążonem drzewie.
gr. 21. Młyn wielki pod Zamkiem, 2 koła za- Skarby te przekazał jakoby Krzyżakom. Umie"kupne, 1 stępne fi. 2 gr. 3. Młyn Motisow pod rając spisał po polsku objaśnienie, przytoczone
Zamkiem, 2 koła, fi. 1 gr. 10. Przy mieście dosłownie przez Długosza, dla tych, coby chcieli
młynek plebana 2 koła, fi. 1 gr. 9.
szukać po nim złota (L. B., III, 353—356).

Lelów, Zelew (t. V, 132), wś nad Prypecią,
Lemieszczycha, wś nad Torczą, pow. tarapow. radomyski, gm. par. praw. i st. poczt. szczański, gm. i st. poezt. Żaszków (3 w.), 48
Czarnoby! (5 w.), 140 w. od Radomyśla, 95 dm., w. od Taraszczy, 166 dm., 874 mk., cerkiew,
566 mk., szkółka, cegielnia, wiatrak, 1064 dz. szkółka, młyn, 4 wiatraki,

W r. 1628 dominikanie czarnobylscy (z nadania

Lemiesze 1.) os., pow. ostrogski, gm. Płuż-

Łukasza Sapiehy) wnoszą od 3 dym.

ne, 8 dm , 42 mk. 2.) Ł., wś i ferma nad rzką
Lelowice, u Dług. Jelovycze, wś, pow. kie- Piatok, pow. żytomierski, gm. Ozadówka (7 w.),'
leeki. Dwór tutejszy istnieje już lat 200, a wpo- 58 w. od Żytomierza, 2 w. od st. poczt. Rajhobliżu stoi dawniejszy dwór służący dziś za kuch- ródka, 16 w. od st. dr. żel. Demczyn, 107 dm.,.
nię dworską, Za Długosza (L. B., 1I, 78) były 798 mk., eerkiew drewn., szkółka cerk. od roku
tu dwa folwarki rycerskie, dające dziesięcinę do 1881. Do par. praw, należą wsi: Marcinówka
12 grz., kościołowi we Wrocimowicach. W r. i Andryjaszówka. W całej par. 129 dm., 1063

1581 wś podana jako: Lelowice.

Jan Lasocki, mk. prawosł., 234 katol. i 588 żydów. (Cerkiew filialna w Rajhoródee. Własność Frankow-

i dzierżawca Morstin płacą od 4 łan. km., 2 za-

grodn., 3 kom., 6 kom. bez bydła, 1 rzem, W r. skich.
1827 posiadał je Ligocki, od r. 1830 Konstanty
Lemieszów, wś, pow. włodzimierski, gmina
Massalski. Poszukiwania archeologiczne w L. Podbereże, 47 w. od Włodzimierza, 68 dm., 414

i Mieroszowie, prowadził i opisał M. Wawrze- mk. W r. 1570 Mikołaja Sapiehy, wwdzica noniecki (Materyały antropol.-archeol. i etnogr. wogródzkiego.
wydaw. Akad. Umiej,, Kraków, 1898 r., t. III
Lemieszówka, chutor, pow. żytomierski,
i „Światowit*, t. II, str. 81).

gm. Trojanów, 14 dm., 87 mk.

Leluchów, wś, pow. sądecki. Stefan król
Lemkinie, dwór, pow. poniewieski, gm. Birwęgierski, nadając osadnikom saskim na Spiżu że (23 w.).
różne swobody r. 1270, pozwala im wybierać
Lemniany, pow. brzeski, ob. Ześciany.
sędziego, który sprawy sądzić będzie „in leluLemnica 1.) fol., pow. sieński, gm. Rasna
cha Civitate provincie eapitali* (Kod. dypl. pol., (2 w.), od r. 1847 Sankowskich, 914 dz. (495
t. III, 98). Niedbałe wydanie tego tomu Kod. lasn), krupiarnia, cegielnia, fabryka kafli. 2.) L,
dypl. pozwala powątpiewać o należytem odczy- wś, pow. witebski, gm. Janowicze, 13 dm., 110
taniu tej nazwy.
mk., cerkiew.
Leluńce, wś, pow. wileński, gmina Malaty
Lemoki, wś, pow. [oszmiański, gm. i dobra
(5w.); miała 27 dusz rewiz., należała do dóbr Łogumowicze (2 w.); miała 85 dusz rewiz.

skarb. Inturki.
Lemontowszczyzna, folw., pow. wileński,
Leluny 1.) wś, pow. wiłkomierski, gm. Dobej- gm. Giełwany, należał do Hryniewiezów,

s
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Len

Lem

Lemoszcze, zaśc., pow. dzisieński, gm. Głębokie (6 w.).

Lenarczyce, wś, pow. sandomierski, ob. Zżynarczyce (t. X).
Lenartowice, r. 1442 Zijenarthowmosth, wś,
pow. stopnieki. W dok. z r. 1442 podano wieś
„Lenartów most*, w liczbie posiadłości klasztoru łysogórskiego. Długosz (L. B.. III, 2358) wymienia Lenartów Most i Lenartowice, nie poda-

Leniew, wś i dobra, pow. bielski gub. grodzieńskiej, gm. Kleniki, 12 w. od Bielska. Wś
ma 223 dz.; dobra Łyszczyńskich, 314 dz,

Leniewicze, pow. brzeski, ob. Zdnżewicze.
Lenin al. Zanin, w dok. Lenin, Lennyn, wś

pod miastem Brandenburgiem.

Istniał tu klasz-

tor cystersów wspom, w dok. z r. 1236, którym

komes Bronissius oddaje swą włość „Gastekove*
Henrykowi, opatowi w Leninie, dla założenia no-

jąc opisu. W r. 1508 Lenartowiece wchodzą wego klasztoru (Paradyż). Opaei i zakonnicy
w skład lieznych włości Jana Bochotniekiego. tego klasztoru, brali czynny udział w założeniu
"Wr. 1579 Katarzyna Żeleńska płaci tu od 6 0s., klasztoru paradyzkiego (K. W., n. 126, 129,

Widocznie klasztor albosię 169, 259).
Lenina Wielka, r. 1565 Zinina, wś, pow.
staromiejski. W r. 1565 we włości ozimińskiej
może karezmę przy, moście.
Łenartowice, wś, pow. pleszewski. Adam ststwa samborskiego, miała 54 kmieci na 26
Marczewski dziedzie wsi, wystawił i uposażył dworzyszczach, prócz tego 4 na półdworz. osakościół par. r. 1446. FKrekcyę wydał arcyb. dzonych r. 1558 i 1 od r. 1557. Sołtys miał 2
Wineenty Kot. Wdowa po fundatorze Elżbieta, dworz. po nad przywilej. Podsadków 3, przy2łan., 4 ubogich

pozbył tej wsi, albo posiadał tu jakiś mały dział,

r. 1457 uposażyła altaryę p. w. N. P. Maryi. Na miarki, karezmarz.

Pop i cerkiew.

Ogółem zł.

początku XVI w. wieś należy do Sobockich. W r. 106 gr. 16, den. 4'/,. Wieś tę przyłączono do
1758 właścicielka Marya z Sapiehów Kośmiń- żupy Solskiej i zamieniono czynsze i daniny na
ska, wzniosła z drzewa obecny kościół.

Lenartowo 1.) fol., pow. szawelski, gmina
Szawlany (6 w.). 2.) I., dobra, pow, wiłkomierski, gm. Wojtkuszki (4 w.).
Lenarty, wś, pow. szawelski, gmina Podubis (9 w.).
Leńce, dawniej Zeńcze Samotyje, okolica, powiat białostocki, gm. Białostoczek, 271 dz. Roku
1512 otrzymuje w Goniądzu Samuel Leniee Sa-

motyja, przywilej od ks. Mikołaja Radziwiłła, na
lasy i grunta (Kapica. Herbarz, 236).

' Leńcze Górne i Dolne, także Zęcze, r. 1343
Lencza, r. 1581 Lincze Górne i Dolne al. Podo-

łany, dwie wsi, pow. wadowieki.

W r. 1348

obowiązek wożenia drzewa (po 104 wozów rocz-

nie każdy kmieć) do żupy poblizkiej z lasów
królewskich. Na wieś przypadało wozów 2851.
Dochód z dani baraniej, wieprzowej i opłat wynosił zł. 107 gr. 4.

Leniówka, pow. łucki, ob. Zaniowka.
Lenka, chutor, pow. łucki, gm. Trościaniec,

6 dm., 36 mk.
Lenkajcie, wś, pow. telszewski, gm. Żorany
(8 w.). Mają tu Jacewiczowie 218 dz.
Lenkale, okolica, pow. rossieński, gm. Kołtyniany (24 w.).
Lenkimy, mstko i wś, pow. telszewski, gm.
Szkudy (16 w.). W r. 1717 ks. Sapieha, wojewoda wileński, uposażył kaplicę tutejszą włóką

król Kazimierz udziela braciom Andrzejowi i Jarosławowi, dziedzicom L., różne swobody (Kod. ziemi,

Lenkobudy, wś, pow. białostocki, gm. Obrę-bniki, 147 dz.
Lenkowce, wś, pow. zasławski, gm. Sulżyn,
Lencze 1 .) wś, pow. kowieński, gm. ok
(3w.). 2.) L., wś, tamże, gm. Kroki (10 w.) par. praw. Czetyrboki (3 w.), 20 w. od ZasłaLendak, wś w hr. spiskim. Mieszka tu lud- wia, 249 dm., 1316 mk., cerkiew filialna drewn.
wzniesiona 1762 r., przez dzierżaweę wsi Antoność przeważnie polska.
Lendrupinie, zaśc., pow. telszewski, gmina niego Tomkowicza, uposażona 39 dz., z nadania
mał., III, 54). W r. 1581 wś ma parafię i skła-

da się z kilkunastu działów szlacheckich.

ks. Janusza Sanguszki r. 1773, szkółka cerk.

Żorany (4 w.).

Lendrynie 1.) dobra, pow. rossieński, gmina od r. 1858, Należała do włości sulżyńskiej, ks.
Erźżwiłek (4 w.). 2.) Ł., dwór, tamże, gmina Janusza Ostrogskiego, r. 1589 spustoszona przez
Skawdwile (10 w.),
'Taurogi (9 w.).

3.)L., wś, tamże, gmina Tatarów,

Lendymy, pow. szawelski, ob. Zdndymy.

Lenkowszczyzna 1.) wśifol., pow. oszmiański. W r. 1609 Matys Symonowicz, sprzedaje

Lendziny, ob. Zędziny.

L., Romaszce Bernatowiczowi.

Drogą wiana,

Leneward, łotew. Zelwarde, dobra nad Dźwi- przechodzi r. 1697 we władanie Samuela Wojną, 55 w. od Rygi. W początku XIII w. istniała niusza, w r. 1726 sprzedażą do Jurewiezów,
tu warownia Liwów, spalona r. 1205 przez ka- r. 1770 również drogą kupna do Pieślaków, a r.
walerów mieczowych, którzy wznieśli tu zamek, 1778 do Talibskich. W r. 1798 Stanisław i Bozdobyty przez Rosyan r. 1577. Dotychczas gumiła Talibsey, sprzedają L. za 35,000 złp.,

Ign. Żabie. Od Żabiny trzymał w dzierżawie
w parku znajdują się ślady zamku.
Lengiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, w r. 18183—17, Adam Ruszezyc. Należały do
I fol. wsi: L, i Kamionka. Za długi Antoniego Ża
gm. Rakiszki (14 w.).

Len
by, oddany w inne ręce.

Leo

2.) L., wś i fol., tam-
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Leonówka 1.) ferma podźwsią Rogi, powiat

Niegdyś Lenkowicza, humański, 6 dm., 27 mk. 2.) Ł., wś, pow. kijowski, gm. Byszów, st. poczt. Chwasowa(31 w.),
obeenie Strutyńskich.
Lenkście 1.) Z. Pociszkii DL, Gietyszki (ob. 44 w. od Kijowa, 68 dm., 366 mk., szkółka,

że, gm. Bienica (8 w ).

t. V, 144 Zewkie), wśidwa majątki, pow. rossień- młyn, 312 dz. włośc., 689 dwor., należących do.
ski, gm. Erżwiłek (5 i 8 w.). Mają tu Kaczu- Brzeskich. 3.) IL., wś nad rucz. Hudzin, tamże,

szysowie 40 dz., Krasowsey 18 dz, Wajezajti- gm. i st. poczt. Hermanówka (16 w.), 76 w. od

sowie 40 dz., Dowiatowie 30 dz. 2.) IL, wś, Kijowa, 74 dm., 444 mk., kaplica, 2 wiatraki,
tamże, 6 w. od Erżwiłka. 3.) Ł., dwór, tamże, 329 dz. włośe. Własność większa należy do

gm. Rossienie (28 w.).
Lenksztynie, dwór, pow. rossieński, gmina
Erżwiłek (10 w.).
Lenkwicie, wś, pow. telszewski, gm. Wornie (9 w.).

Hryhorówki.

4.) IŁ. (t. V, 146), wś nad rzką

Tal, pow. radomyski, gm. i st. poczt. Iwańków
(17 w.), 77 w. od Radomyśla, 85 dm., 427 mk.,

625 dz. włośe.

WŚ należała do dóbr metropoli-

tów kijowskich, następnie dzieliła losy wsi Ko-

Lentynie, okolica, pow. rossieński, gm. Koł- leńce. 5.) IL, kol., pow. łueki, gm. Szezuryn,
5 dm., 36 mk. 6.) Ł., wś, pow. owrucki, gm.
tyniany (11 w.).
Leonardówka al. Hołubijówka, wś, pow. Łuhiny, par. praw. Kołekie (2 w.), 60 w. od

berdyczowski, gm. Czerniatyu Mały, st. poczt. Owrucza, 51 dm., 308 mk. 7.) L., kol., pow.
Samhorodek (10 w.), st. dr. żel. Holendry (1 w.), rówieński, gm. Derażne, 11 dm., 112 mk, 8.) IL.,
44 w. od Berdyczowa, 53 dm, 286 mk., cer- słoboda, tamże, gm. Tuczyn, 23 dm., 213 mk.
9.) Ł., chutor, pow. włodzimierski, gm. Kisielin,
kiew, szkółka cerk., młyn parowy, 3 wiatraki.

Leonardowo, dwa majątki, pow. poniewie- 5 dm, 133 mk.
Leonowo adwanicze, dobra, pow. brze- .
283 i 267 dz.
ski gub. grodz., gm. Radwanicze, 25 w. od BrzeLeonardyszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksan- ścia, spadkob. Kwapiszewskich, 707 dz.
drowski, gm. Rakiszki (14 w.). 2.) Ł., dwór,
Leonowszczyzna 1.) al. Kruszyniany, fol.
pow. rossieński, gm. Rossienie (6 w.).
należący do Krzegowszczyzny, pow. grodzieńLeoneńki, wś u źródeł rzki Krywki, lewy ski. 2.) IL., urocz. należące do Omelinki, powiat
dopł. Dźwiny, pow. wieliski, na pograniczu po- kobryński. 3.) Ł., fol., pow. lepelski, własność ©
rzeckiego, gm. Czeple.
Oskierków, 74 dz.
Leonia, kol., pow. włodzimierski, gm. WerLeonpol 1.) os., pow. grodzieński, gm. Łunba, 29 dm., 152 mk.
na, 63 dz. 2.) LL, dobra, pow. nowoaleksanLeoniszcze al. Nowżki, wś, pow. dryzieński, drowski, gm. i par. Widze (6 w.) Dawniej atpar. Oświej.
tyn. Antodola, Jana Wawrzeckiego, marszałka
Leoniszki 1.) dwa zaśc., pow. nowoaleksan- nowoaleksandrowskiego, obecnie Zanderów, 561
drowski, gm. Oknista (6 w.)i Widze (11 w.). dz 3.) LL, dwa majątki, pow. wiłkomierski, gm.
2.) L., wś, pow. poniewieski, gm. Girsudy (2 w.).
Konstantynowo (5 w.). 4.) IL., fol., pow. czauski,

ski, gm. Krakinów (7 w.), własność Bitowtów,

3.) L., dwa majątki, tamże, gm. Krakinów (719 od
r. 1870 Dworeckich, 276 dz.

5.) ., pow.

wiorst). Jeden z nich, 263 dz., należy do Selen- dzisieński, Niegdyś ks. Masalskich, od nich do

sów; drugi, 350 dz., do Sztejnów. 4.) L., dwór
Wołosieckich, dalej Rudominów, ks. Światopełk
i fol., tamże, gm. Pompiany (9 w.). 5.) L, wś,
Mirskich, Jerzego i Anny z Mirskich Przysiecpow. rossieński, gm Botoki (16 w.). 6.) Ł., wś,
kich, wraca znów do Mirskich, z których Mipow. wiłkomierski, gm. Rogowo (7 w.). Kaplica
,

chał, Władysław

katol. ementarna par. Troupie.

Leonorowo, fol., pow. ihumeński, Dąbrow-

Kazimierz i Ludwik sprzedają

r. 1667 za 210,000 złp., ks. Mikołajowi Zgierskiemu, prałatowi wileńskiemu, który r. 1701

skich 260 dz.
sprzedaje Danielowi i
Leonowicze 1.) wś, pow. słonimski, gmina howskim, cześnikom
Kozłowszczyzna, z os. Szemiakowo 173 dzies.
córce swej Racheli
2.)L, wś, pow. wołkowyski, gm. Juszkowy
ststa dorsuniski, w r.
Gród, 47 w.od Wołkowyska, 530 dz.

Teresie
zSokolińskich Wy-

kijowskim, ci przekazują
Ogińskiej. Syn jej Józef,
1742 sprzedaje za 240 ty-

3.) L., sięcy złp., Stanisławowi Kleczkowskiemu, mar-

wś i fol., tamże, gm. Krzemienica, 12 w. od
Wołkowyska. WŚ ma 129 dz. włośe. i 75 prywatnej; fol. należy do Pomerańskich. 149 dz.
Leonowicze, wś, tamże, gm. Werejki, 96
dzies.
Leonówka 1.) pow. bobrujski, część Dury-

szałkowi orszańskiemu, od którego nabywa roku
1745 za 4500 tal. bitych, Mikołaj Łopaciński.
Pod L. w pobliżu Dzisny, nasyp w kształcie wału, otoczonego rowem,
Leonpole, wś i dobra, pow. klimowieki, gme

niez, 60 dz. 2.) LL, wś, pow. horecki, gm. Ma- Rodnia, 39 dm, 264 mk., folusz, Dobra, Patsłaki, 40 dm., 219 mk. 3.) L., wś, pow. dzi- kowskich 663 dz. (444 lasu), młyn.

Leontiewo, wś i folw. nad rz. Świerzenką,
sieński, gm. Łużki (7 w), należała do dóbr Herpow. homelski, gm. Wylewo (8 w.), 76 dm., 441
manowicze.
|
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mk., dom modl. starow., wiatrak.

Fol., dzie- bołockiego, który w r. 1577 sprzedaje ją Ja-

złowieckim za 800 kóp gr. litew. W r. 1583
dzietwo Szaciłłów, 284 dz.
Leontowo, dobra, pow. sieński, od r. 1876 wnosi pobór Paweł Małyszewicz Nowosielecki,
Czyrykowych, z fol. Kosowiee i Teolinowo, 2704 wójt ostrogski, od 10 dym., 8 ogr., 6 kom., 2
dz. (1458 lasu).
i
Leony, zaśc., pow. rossieński, gmina Botoki (6 w.).
Leopoldyszki, dwór, pow. nowoaleksandrowski, gm. Ponedel (3 w.).
'|Leopołaty, zaśćc, pow. wileński, gm. Niemenczyn (9 w.); miał 8 dusz rewiz., należał do
dóbr skarb. Giejany.
Leoszki 1.) wś i dobra, pow. prużański, gm.

kół waln., 1 stępn., 1 popa, 1 dudarza. Obecnie
hr. Chodkiewiczów.

Lepiesy 1.) wś, pow. grodzieński, gm. Brzostowica Wielka, 167 dz. 2.) Ł. i Z. Małe, dwie
wsi i fol., pow. kobryński, gm. Strzygowo, 2 w.
od Kobrynia.

Wś L. ma 314, wś L. Małe 85

dz.; fol. L., Grozuranich, fol. Dubowo 256 dz.

Był tu niegdyś monaster dyzunicki, następnie

bazyliański.
_ Sielec, 35 w, od Prużany. WŚ ma 428 dz.; doLepieszyno, fol. pow. orszański, od r. 1885
bra Jastrzębskich, 270 dz. 2.) Ł., wś, pow. Ryłłów, 215 dz.

nowoaleksandrowski, gim. Słobódka (7 w.).
Lepałaukis, zaśc., pow, wiłkomierski, gmina
Uciana (18 w.).
Lepamgukis, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Uciana (13 w.).
Lepary, dobra, pow. kobryński, gm. Mokrany, 45 w. od Kobrynia.

W części Michniewi-

Lepiki, zaśc., pow. trocki, gm. Jewie (6 w.);
miał 8 dusz rewiz., należał do dóbr Owsianiszki.

Lepkalnie 1.) wś, pow. szawelski, gm. Szawlany (16 w.). 2.) LL., wś, pow. telszewski, gm.
Ginteliszki (9 w.).
Leplewka, wś nad rzką Staw, pow. brzeski

„. ezów 300 dz. i w części włościan ze wsi Borki gub. grodz., gm. Domaczewo, 352 w. od Brześcia,

51 dm., 614 mk., 1617 dz. Pod wsią ementa294 dz.
Leparyszki, fol , pow. poniewieski, gm. Kra- rzysko.
kinów (8 w.).
Lepławkalis, wś, pow. telszewski, gmina
Lepeckie, przedmieście Czeczelnika, powiat Płuugiany (3 w.).
Lepławki, mstko, pow. telszewski, gm. 0lolhopolski.

- Lepel Stary, wś nad jez. Lepelskiem, pow. siady (9 w.).

lepelski, gm. Franopol, 37 dm., 400 mk., cer-

Lepołaty, wś, pow. poniewieski, gm. Birże
(14 w.).
Lepelskie, jezioro. Nałkowski W.: „Jezioro
Lepoławkis, zaśc., pow. nowoaleksandrowLepelskie w systemacie Berezyńskim* (Pam. ski, gm. Bachmaty (6 w.).
Lepówka, fol., pow. dryzieński, attyn. Ry_Fizyogr., t. V).
Lepgirys, dwór, pow. nowoaleksandrowski, zowszczyzny.
gm. Skopiszki (10 w.).
Lepsała, Zepiesała, dwór, pow. poniewieski,
Lepianka, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina gm. Birże (14 w.).
Owanta (14 w.).
Lepsze 1.) wś, pow. poniewieski, gm. PonieLepie, wś, pow. kowieński, gmina Żejmy wież (3 w.). 2.) IL., wś, pow. szawelski, gmina
Szawle (3 w.).
|
(5 w.).
Lerkan, chutor, pow. kamieniecki, gm. Be'_
Lepienie, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
_ gm. Ponedel (3 w.).
reżanka (6 w.).
Lerpol, Zerypol, fol. dóbr Skidel, pow. groLepieryszki, wś, pow. rossieński, gm. Botoki (14 w.).
dzieński,
Lesańce 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
Lepiesówka, Zepieszówka (t. V, 151), wś
nad Horyniem, pow. krzemieniecki, gm. i stacya gm. Rakiszki (8 w.). 2.) IL, zaśc., pow. wiłkoi
poczt. Jampol (!/ę w.), 42 w. od Krzemieńca, mierski, gm. Owanta (8 w.).
Lesanka, folw. dóbr Niziany, pow. wołko181 dm., 1114 mk., cerkiew drewn. wzniesiona
w r. 1889 na miejsce dawnej z r. 1720, nadana wyski.
50 dz. ziemi, przez ks. Wiszniowieckiego roku
Leśce, ob. Zeszcze, w dok. Leszno, wś, pow.
1720 i ks. Janusza Radziwiłła r. 1723. Szkół- nowoaleksandryjski (Puławy). W dok. z r. 1252
kiew.

ka cerk. od 1. 1880.

Cerkiew fil. we wsi Olsza- śród włości klasztoru sieciechowskiego, podano

nica. L. stazowi właściwie przedmieście Jampo- wś „Leszno, w której wydawca domyśla się
la. W r. 1545 sioło zamkowe krzemienieckie, dzisiejszej wsi Leszcze. Należałoby właściwiej
nabyte przez Bonę od Fedora Woryckiego. Było odnieść tę nazwę do miasta Łęczny. W r. 1676
tu 60 ludzi, czynszu na zamek dawali rocznie Floryan Gałęzowski płaci tu pogłówne od 48
11 kóp gr., owsa 19 miarek, siano kosili dwa poddanych, a Daniel Lesiecki od 2 osób z rodzidni w roku; był staw spusny i młyn, 4 sług put- ny, 5 dwor., 9 poddanych.
Leściany, w jednym spisie Zemniany, folw.
nych, służących konno. Wr. 1576 własność
z nadania Zygmunta Augusta, Włodzimierza Za- dóbr Szezytniki, pow. brzeski gub. grodz.
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Lesianka, fol. dóbr Heronimowo, pow. biało- praw. Jasnogród, 57 w. od Żytomierza, 25 dm,,
stoeki,
258 mk, 5.) IL. Słobódka, wś, pow. żytomierski,

Lesiew, r. 1397 Zeszowo, wś, pow. rawski, gm. Januszpol, 52 w. od Żytomierza, 28 dm.,
„Sdelslaus haeres de Lieszowo por- 255 mk.
tulanus castri Ravensis* w dok. z r. 1397 (Kod.
Leśne 1.) folw., pow. bobrujski, Umińskich
maz., 121). W r. 1827 ma 15 dm., 95 mk. Po- 377 dz. 2.) Ł., folw., pow. homelski, Sianożęcdany mylnie po raz drugi p. n. Zastew (t. V, kich 398 dz. 3.) L., wś, pow. mohylewski, gm.
Kruhłe (7 w.), 19 dm., 160 mk. 4.) Ł., dobra,
str. 311).
Lesiki, dwór, pow. szawelski, gm. Łukni- tamże, Szemiotów, 1007 dz. (845 lasu), młyn.
5.) IL , pow. dzisieński. SŚród lasu znajdują się
ki (6 w.).
Lesikiszki, dwór, pow. szawelski, gm. Łu- w wielkiej liczbie kurhany (wołotówki). 6.) LL.
Włóki, dwór, pow. kowieński, gmina Średniki
kniki (3 w.).
Lesiszki 1.) wśi zaśc., pow. nowoaleksan- (6 w.).
Leśnia, rzka, ob. Białka.
drowski, gm. Abele (8 i 12 w.). W r. 1788 Dominika i Ignacego Markiewiczów. 2.) IL, zaśc.,
Leśniaki 1.) wś, pow. wołkowyski, gm. Bitamże, gm. Dusiaty (5 w.). 3.) IL, zaśc., pow. skupice, 238 dz. 2.) IL., wś, tamże, gm, Mści-par. Biała.

bów, 424 dz.

poniewieski, gm. Birże (5 w.).

Leśniaki 1.) wś, pow. kowelski, gm. MacieLeski 1.) Zaski, wś, pow. brzeski gub. grodzieńskiej, gm. Wysokie Litewskie, ze wsią Woł- jów, 30 dm., 352 mk., cerkiew. 2.) IL., wś,
powiat włodzimierski, gmina Luboml, 21 dm.,
kowicze, 390 dz. 2.) IL , ob. Zaskż.
Leśki, wś nad Dnieprem, pow. czerkaski, gm. 195 mk,
Leśnica 1.) w dok. Zescznicza, wś, pow. jęLeśki, st. poczt, Czerkasy (15 w.), 588 dm.,
7110 mk., cerkiew, szkółka cerk., szkoła ludo- drzejowski. Wś książęca, od r. 1306 biskupia.
wa, ambulatoryum, młyn, 31 wiatraków, targi. W dok. z r. 1306, wymieniona jako włość, nale-

Wchodziła w skład ststwa czerkaskiego. Gmina
obejmuje 3 sioła, ma 13,459 mk. (8 rozkoln.,
123 sztundystów) i 12,608 dz. (12,449 dz. ziemi
włośe., 159 cerk.).
Leśkiewicze al. Połonny Grud, os., pow. pru-

żąca do grodu chęcińskiego. W r. 1850 wś króJewska, należąca do Małogoszezy.

Miała 3 pół-

łanki i 3 łany puste. Było 6 sadzawek, młyn,
łąki. Lasy wspólne ze wsiami: Cieśle i Skor-

ków. Trzymał w zastawie z Małagoszczą, Piotr
żański, gmina Noski, własność Leśkiewiczów, Slanka z Rudki. Było też we wsi wójtostwo

z rolami i młynem, eenione 60 grzyw. i klasztor
92 dz.
Leśkowa, wś nad rzką t. n., pow. lipowiec- w Krzyżanowicach miał tu 6 kmieci na półłan-

ki, gm. Sarny, st. poczt. Monastyryszcze (6 w.),
68 w. od Lipowca, 59 dm., 833 mk., cerkiew,
szkoła cerk., wiatrak.
Leskowicze, ob. Zaskowicze.

Leśmierz, wś, pow. łęczycki, ob. /Vieśmierz
(t. VII). Buduje się tu obeenie kościół.
Leśna, w dok. Zesczna, wś, pow. kielecki.
Własność bisk. krak. W r. 1322 wójtowstwo
otrzymuje drogą sukcesyi Helbrand, zięć Viri-

kach.

Oeeniony był dział ten na 60 grzw.

2.)

L., dziś Gosie Leśnica, wś, pow. łomżyński. Scibor z Sąchocina, podkom. zakroczymski, marszałek dworu Janusza ks. mazowieckiego, sprzedaje
swę dziedzictwo Leśnicę pod Łomżą za 60 kóp,
Mikołajowi z Czajek.
:
Leśnica, wś, pow. grodzieński, gm. Hoża,
16 w. od Grodna, 597 dzies.
Lesnica, niem. Zietzen, wś pod miastem Neustadt Eberswalde, w dawnej dyecezyi lubuskiej.

cusa. W r. 1390 Pechna, córka Krzesława
z Końskich, sprzedaje wójtowstwo w Tarczku W dok. z r. 1248, występuje przy boku Henryi sołtystwo w L., Janowi bisk. krak. za 1380 grz. ka i Bolesława, ks. szląskich, Konrad, pleban
„de Lesnie*, Templaryusze mieli tu swój dom.
(Kod. kat. krak., II, 153).
Leśnicze, dobra, pow. orszański, hr. GrabowLeśna 1.) urocz. przy wsi Tylwiea, powiat
białostocki. 2.) IL, okolica szlach., tamże, gm. skich, 5938 dz. (4624 lasu).
Leśniczówka 1.) urocz. należące do dóbr
Zawyki, 115 dz 3.)IL., wś, pow. prużański,
gm. Białowieża, 122 dz. 4.) IL, fol, dóbr Sie- Sielec, pow. prużański. 2.) L.., dwor, pow. pomionówka, pow. wołkowyski, gmina Tarnopol. niewieski, gm. Krakinów (7 w.). 3.) L, Puszal.
5.) L., wś, pow. bychowski, gm. Propojsk (9 w.), giry, fol., tamże, gm. Czypiany (11 w.).
Leśniczówka 1.) fol., pow. dubieński, gmina
41 dm., 172 mk.6.)
Ł ,wś,pow. oszmiański, gm.
Dziewieniszki (4 w.), należała do dóbr Giełoże. Tesłuhów. 2.) L , dwa chutory, pow. włodzimierLeśna 1.) kol, pow. ostrogski, gm. Płużne, ski, gm. Chorów. 3.) IL, chutor, tamże, gmina
26 w. od Ostroga, 52 dm., 322 mk, 2.) IL, kol., Poryck.

pow. owrucki, gm. Worobie Nowe, 38 w, od
Owrucza, 30 dm., 224 mk.

Leśniewicze, wś, pow. grodzieński, gmina

3.) IL., kol., pow, Brzostowica Wielka, 51 w. od Grodna, 246 dz.

żytowierski, gm, Cudnów, par. praw. Didkowee,

45 w. od Żytomierza, 29 dm., 172 mk.

Leśniewka, przys, wsi Braszewicze, pow. ko-

4.) L. bryński.
Leśniewo, wś, pow. ostrowski.
Rudnia, wś, pow. żytomierski, gm. Cudnów, par.

Śród włości
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kościoła płockiego w dok. z w. XIII. W r. 1578

Leszcza wś, pow. horecki,

gm.. Masłaki,

„Golembie Liessniewo*, wieś drobnej szlachty, 30 dm., 142 mk.
Leszczadka, wś, pow. oszmiański, gm. Wow par. Andrzejow., płaci od 81/, łan.
Leśniewo, dobra, pow. orszański, od r. 1851 łożyn; miało 18 dusz rewiz.; należała do dóbr
Czechowszczyzna.
Karpowiezów, 603 dz. (377 lasu).
Leszczana, w dok. Zszczany. wś nad ChomoLeśniewo, wś, pow. gnieźnieński, obecnie

witkowski.

Wspom, w dok. z r. 1136.

W ro- rem, pow. zasławski, gm. Sulżyn, st. poczt.

ku 1239, Władysław, ks. polski, zamienia L. va Wierzbowiee (7 w.), 15 wiorst od Zasławia, 193
dm., 1353 mk., cerkiew drewn., wzniesiona w r.
Wełnę (K. W. n. 7, 595).
Leśniki 1.) wś nad Bugiem, pow. bielski, 1851 przez ks. Sanguszkę, szkółka cerk. (Cergub grodz., w dawnej ziemi drohiekiej, gm. Skó- kiew fil, we wsi Bejzymy. Wś nalaży do Maryi
rzec, par. kat. dawniej Granne, od r. 1892 Pier- z ks, Sanguszków hr. Potockiej, W r. 1583 do
lejewo, 57 w. od Bielska, 107 dz. 2.) Ł., wś. Zasławia (kn. Michała Zasławskiego), płaci od
pow. sokólski, gm. Bagna, 213 dz. 3.) L.. Wś, 18 dym., 1 ogr., 3 ogr., 2 komor.
Leszczany, wś, pow. chełmski, W r. 1564
pow. wołkowyski, gm. Łysków, 148 dz. 4.) L.,

dwie osady leśne, pow. poniewieski, gm. należą do par. rz. kat. w Kumowie. Drohiczański
Krakinów (7 w.). 5.) IL., fol., tamże. gm. I”onie- płaci tu od 10!/, łan., 1 zagr, 11 kom., 3 rzem.,
wież. 6.) IŁ., tamże, ob. Jasnogórka. 7.) L., cerkiew. Hoeroch daje od 1'/, łan., 4 zagr.
wś, pow. mohylewski, cerkiew.

W r. 1578 własność Lanekorońskich.

Leszczany, chutor wsi Kustowieze i fol.,
Leśniki, wś, pow. kijowski, gm. Chotów, st.
Fol. Grodzkich,
poczt. Demijówka (16 w.), 18 w. od Kijowa, 124 pow. kobryński, gm. lłosk.
dz., 736 mk., cerkiew, szkółka, 5 wiatraków, 139 dz.
Leszczany 1.) wś, pow. sokólski, gm. Bagna,
1113 dz. W r. 1628, ks. Karol Korecki, wnosi
zmstka L. z 10 dym., 20 ogr., 1 koła młyń., z urocz. Gajewo, 270 dz. 2.) IL., wś i dobra,
tamże, gm. Ostrów, 28 i 35 w. od Sokółki. Wś
1 popa.
|

Leśniki, wś, pow. brzeżański. Kazimierz W. ma 155 dz.; dobra, von Linhardtów (poprzednio

nadał ją w r. 1368, Stanisławowi, zw. Drewię- Ejsymontów), 309 dz.

Leszcze, wś, pow. łęczycki. Własność kota z Borku. (Kod. mał. III, 224). Ob. Macoszyn.
Leśnikowo, wś, pow. dryzieński, par. Rosi- ścioła św. Krzyża w Łęczycy, oddana drogą zaca, 174 dz.

Należała do dóbr Sarya.

miany z Władysławem, królem polskim, w roku

Jan i Mi- 1299 za Wichrów (Kod. dypl. pol. II, 152).
Leszcze, wś. i dobra, pow. kowieński, gmina
kołaj Leśniowscy, okazali r. 1469, nadanie wieczyste wsi L. i lasu Buszalice, z pieczęcią księ- Ejragoła (10 w.). Mają tu: Romerowie 76 dz.,
Leśniowice, wś, pow. gródecki.

cia Opolskiego.

Leśniszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,

Ryckiewiczowie 211 dz.
Leszczenka, wś, pow. sochaczewski, gmina

Cichinicze, 49 dm., 3538 mk.
gm. Rymszany (8 w.).
Leśno, folw., pow. rzeżycki, bar. Manteufel,
Leszczenko, pow. sieński, ob. Antonowo.

264 dz.
Leszczka Mała i Wielka, dwie okolice
Leśnopol 1.) fol, dóbr Grauże, pow. kowień- szlach., pow. bielski, gub. grodz., w dawnej zie-

ski.

2.) IL, dobra, tamże, gm. Wilkija (9 w.), mi drohiekiej, gm. Skórzec, pow. kat. Pierleje-

27 w. od Kowna.

Hr. Benedykta Tyszkiewicza,

wo,

51 w. od Bielska,

3438 dz.

QOb. Pierlejewo

z attyn. Jagminiszki, Stanisławowo, Wilkija i Ża- (t. VIII).
biszki 2679 dz.
Leszczków, w r. 1395 Lestkow, w r. 1578

Leśny, zaśe. dóbr Kapituła, pow. wileński.
Leszczkow, wś, pow. sandomierski. Pełka z TuLesochino, 0s., pow. wieliski, gm. lIlino
dorowa, sprzedaje Imramowi z Pleszowy w roku
(12 w.), cerkiew.
1395, za 100 grz. łąkę, należącą do wsi WłostoLesopol, kol., pow. rówieński, gm. Kostopol,
wa, która odtąd należeć będzie do wsi „„Lestkow*',
35 w. od Równego, 158 mk.
posiadłośei Imrama, kaszt. zawichoskiego. (Kod.
Lesowicze, al. Zisowicze, wś nad rzką Kotłuj,
kat, krak. II, 196). Wydawca Kod. kat, mylnie

pow. taraszczański, gm. Juszków Roh, st. poczt.

Taraszcza (3 w.), ze słobodą Siedleeką 763 dm.,

nazywa te wieś Łęczków.

Leszezyłowo, dobra skarbowe, pow.dryzień4478 mk., cerkiew, 3 kaplice, szkółka, 4 młyny,
ski, obejmują: 3 wsi i 1 fermę, 963 dz.
6 wiatraków.
Łestków, ob. Zeszczków.

Leszczyn, mstko, pow. żytomierski, gm. Lesz-

'Leszanka, wś, pow. brzeski, gub. grodz. gm. czyn, 16 w. od Żytomierza (st. poczt.), 238 dm ,
1654 mk,, cerkiew drewn., zr. 1730, kaplica,
Turno, o 25 w. od Brześcia, 296 dz.
Leszcz, przedmieście mta Pińska, słynne sta- kościół par. kat. murow., synagoga. W r. 1587,
rożytnym monasterem o którym wiadomość poda- sioło L. należało do Fryd. Tyszkiewicza, wwodzica
je „Historya mińskoj eparchii'', archim. Mikoła- brzeskiego; w r. 1618 występuje jako miastecz-

ja (str. 135—142 i 285).

ko.

W nowszych czasach, Polanowskich.
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Leszczyńce, folw., pow. lucyński, Piotrow- zagrodn., karczmy, wiatraka, 3 rzemieśl., szynskich, 62 dz.
karza.
Leszczyńce, wś nad rzką Samiec, pow. berLeszno, Zeszna, folw. dóbr Żerno, pow. wołdyczowski, gm. Szyrmówka, st. poczt. Samhoro kowyski.
dek (8 w.), 60 w. od Berdyczowa, 170 dm., 1068
Leszno, wś i dobra, pow. orszański, gm. Rudmk., cerkiew, szkółka cerk., 3 młyny. Części nia, 6 dm., 20 mk., cerkiew. Dobra, dziedzictwo
wsi noszą nazwy: Harbuzówka, L, Małe, Chro- Wakarów, 1221 dz,
liwka,
Leszno, niem. Zdssa, miasto, pow. wschowski.
Leszczyniec, wś, pow. włodzimierski, gmina W r. 1579, oppidum Leschnc płaci od 84 dm.,
Luboml, 61 w. od Włodzimierza,
24 dm., 187 mk, 12 łani 3 prętów, 13 kom., 10 kom. bez bydła,
Leszczynka, wś nad rzką Rosawką, pow. 2 pasterzy i 138 owiec, 57 rzem., 11 kom. ubowasylkowski, gm. i par. praw. Wincentówka gich. Do miasta i jego przeszłości odnoszą się
(7 w.), st. poczt. Kahorłyk (10 w.), 70 w.od Wa- następne pisma i opracowania: „Kurzer Berieht
sylkowa, 161 dm., 1076 mk., cerkiew, szkółka, von der Pestilenz aus sonderbaren Ursachen, da
5 wiatraków. Należy do Białocerkiewszczyzny. sich dieselbe in der Polnischen Liessaw witIm Jahr 1631*. _ Coturius, Julius
Leszczynówka, wś, pow. humański, gmina terte.

Leszczynówka, st.hpoczt. Humań (22 w.), 169

Caesar:

„,Demonstrationes

eatholicae

quibus

dm., 1011 mk., eerkiew, szkółka cerk., młyn, ostenditur Lutheranam ecelesiam non esse veram
4 wiatraki. Gmina obejmuje 10 miejscowości apostolicam ecelesiam''. Lesnae Pol. typis Wi(9 siół, 1 wieś), ma 13532 mk. (169 kat,, 26 gandi Funecii, 1641. Pars altera Nissae, 1641.

ewang., 205 żydów); 16402 dz., w tem 8188 Unruh, Ch.: ,„Oratio valedictoria.

Lesnae Polo-

norum*. 1644. Comenius, Amos: „„Excidium
Leszczyny, wś, pow. kielecki, Dawna wła- Lissae'', 1656. Casander: „Die unglueckliche
sność bisk. krakow, w kluezn kieleckim. W roku Wittwe, aber nun giuecklich vermaehlte Cron
Pohlen nebst ihren Competenten*.
Polnisch1540 ma 2 łany km.i 2 wójt.
Leszczyny, wś, pow. bielski, gub. grodz., gm. [Lissa, 1697. Arnold, $Ś.: „Amieum certamen
artium liberalium in eastris Palladis sceilicet
Kleniki, 122 dz.
większej własności, 7452 włośc., 313 cerk.

Leszczyny, w r. 1565 Zeszczyna, wś, pow. studio literario Gymnasii Lesnensis in actu pudobromilski.

Wedle lustracyi z r. 1565, wś blieo oratorio repraesentatum'.

w ststwie przemyskiem,
pot. Leszczynką.

Lesnae, 1706.

świeżo osadzona nad Opitz und Fechner: „„Ueber Senior Gelich*. Lis-

Było 10 kmieci na 5 łanach. sa, 1703. „Jaemmerliche Zerstoerung der Koe-

Dochodu zł. 9, gr. 15.
Leszedki, chutor przy mstku Wołkowińcach,
pow. latyczowski, 160 dz.
Leszki, zaśc., pow. wilejski, gm. Chotenczy-

piglichen Erb Stadt Lissa in Grosse Polen den
29. Julii Anno, 1707*, Berlin, J. Lorentz,
1708. „„Lissnische Kleider, Hochzeit, Tauff-

und Rang-Ordnung*. * Gegeben Schloss Reisen,

ce (7 w.); miał 8 dusz rewiz., należał do dóbr d. 15, Dee. An. 1745, A. G. Sułkowski. 10 kart
in folio. Foerster: „Kinige gezammelte NachrichŁukawiee.
Leszkowice, w r. 1330 Zeskowicze, wś, pow. ten von der Erbauung und den Schicksalen der
lubartowski. W dok. z r.1330, śród włości, Stadt Lissa in Gross-Polen*. Lissa gedr. bey
Dzierzka, kan. krak. i Hostasiusza jego brata, Samuel Gottlieb nnd Michael Lorentz Presser
przeniesionych na prawo niemieckie. (Kod. mał. 1756. (Progr. der Evangel Schule zu Lissa,
II, 275). Wr. 1531, Leskowieze w par. Cze- mit einer Gencalogie der Familie Leszczyński
bis auf Sułkowski, 1752). Arnold Physiker
mierniki, płacą od 2 łan. km.
Leszna 1.) wś, pow. brzeski, gub. grodz., zu Lissa nach Jonstons Tede vom 1. 1675 bis

gm. Turna, 372 dz. 2.) IL, ob. Zeszno.
Lesznia 1.) wś, pow. dryzieński, par. Zabiały. 2.) Ł., ob. Zeszno.
Leszniki, wś skarb., pow. dzisieński, gm. Zalesie (6 w.); miała 9 dusz rew.

1775.
Warschau", 1821.
„Das Wicehtigste und Merkwuerdigste aus der Geschichte der
Stadt Lissa von ihrer Entstehung bis zum Brande 1790. (Posener Prov BIl. von Czwalina,

1846). Pflug: „Einiges aus der Geschichte der
Leszno 1.) pierwotnie Zeszczno, wś, pow. Stadt Lissa*, Lissa und Gnesen 1846. Ziegler:
błoński,. Wzniesiono tu nowy kościół murowa- „Beitraege zur aelteren Geschichte des GymEinladuagssehrift zur
ny, konsekrowany w r. 1902. Parafia istnieje nasiums in Lissa 1855.
tu już w r. 1579. We wsi siedziała wtedy ezę- 300 jahrigen Jubelfeier der ehemaligćn Schule,
ściowa szlachta: Leszczyńscy, Dawidowscy, des nachher. Gymnasiums der reformirten BriiePlichtowie na drobnych działkach. 2.) Ł. roku derunitaet, ietzigen koeniglichen Gymnasiums
1576 Lieschno major, wś, pow. łęczycki, par. zu Lissa, d. 13 Nov. 1855. „Przywilej na szkoStrzegocin. Nadana wraz z Dobrowem cyster- łę Kalwińska w Lesznie, Rafaela Leszczyńskiesom, przez arcyb. Bogumiła w wieku XII. Ob. go, 1626*. (Przyj. ludu, 1846, str. 206).
Dobrowo. W r. 1576, płaci tu Mikołaj Milienski, „Wielkopolskie Leszno w r. 1707. Ustęp z dzie-

burgr. gnieźn. od 15 łan. os., 7 łan, pustych, 12 jów wojennych tegoż roku*.

Zob. Jarochowski
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„Opowiadania i studya historyczne. Konstantynowo (138 w.). 2.) LL, wś, pow. wił1884. Karwowski Stan.: „Kronika komierski, gm, Pogiry (5 w.).

miasta L.*

Poznań, 1877.

Z widokiem miasta

Lewki 1.) wś i dobra, pow. bielski, gub.

z r. 1775.
Leszno, ob. Zeżno.

grodz., gm. Dubiażyn, 3 w. od Rielska. Wś
ma 161 dz.; dobra Dzierzków, z folw. Rajki,

Dryssy, pow. dryzieński.

chopol, 110 dz.

Leszonki, wś przy ujściu rzki Maryniey do 591 dz.

Letas, dwór, pow. rossieński, gm. Szweksznie
(13 w.).
Letce, folw., pow. witebski, gm. Stare Sioło
(7 w.), cerkiew, kaplica katolicka.
Letczany, pow. dubieński, ob. Ziczany.

2.) IL, wś, pow. prużański, gm. Su3) Ł., wś, pow. sokólski, gm.

Bagna, 41 w. od Sokołki, 289 dz. 4.) ., wś
i dobra, pow. horecki, gm. Lubinicze (13 w.);
19 dm., 115 mk., szkoła,

Dobra, od r. 1873

Czaczkowych, z folw. Śmietanka. 2799 dz. (2244
lasu); fabryka drożdży, kafli i 2 krapiarnie.
Lewkiszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowLetenie, wś, pow. telszewski, gm. Tyrkszle
ski,
gm. Antolepty (4 w.), Blumów, z Murliszka
(3 w.).
Letiahy, wś i dobra, pow. czerykowski, gm. mi, 65 dz. 2.) IL., wś, pow. trocki, gm, Wysoki

Dołhe (18 w.), 33 dm., 223 mk., cerkiew.

Do- Dwór; miała 46 dusz rew.

bra, od r. 1867 własność Szklarewiczów, 1600
dz. (1160 lasu).
Letnia r. 1565 Zetkinia, wś, pow. drohobycki. Pierwotnie włość rodziny ruskiej Letyńskich, nadana za czasów książąt i potwierdzona

przez królów.

Lewków, w dok. Zowkowo, mstko nad Teterewem, pow. żytomierski, gm. Lewków, st. poczt.

Kmitow (4 w.), 10 w. od Żytomierza, 536 dm.,

2869 mk., cerkiew drewn. z r. 1862, uposażona

73 dz.

Do par. praw. należą wsi: Bystra i Ko-

Starostowie drohobyccy odebrali szaryszcze.

im te włość i włączyli do ststwa.

Dla wyna- dm., 87 mk.

Kol. Zewkowski Karczunek ma 18

LL, pod nazwą sioło Łowkowo, na-

grodzenia krzywdy, sejm warszawski nadał Lie- leżało do zamkn żytomierskiego. Podług inwentyńskim wieś Krowieę w ststwie lubaczowskiem. tarza z r. 1501 było: 10 danników, dających do

Letnica, dobra, pow, ihumeński, wł. Jefremowych, 922 dz.
Letniki, wś, pow. białostocki, gm. Białostoczek, 12 w. od Białegostoku, 911 dz.

zamku po 3 kłody i 1 wiedrze miodu, 18 rolników, płacących podymszczyznę i 5 łowczych,
zobowiązanych chodzić na polowanie. Przez

ks. Aleksandra nadane Steckowi Woronie, miało
Leuzwienie, wś, pow. wilejski. gm. Choten- w r. 1545 24 ludzi słażebnych. W r. 1581 po-

czyce (4 w.), miała 30 dusz rewiz.; należała do siadają tu: Stanisław Worona 8 osiadł, 8 zagr.,

Mikołaj Worona 4 osiadł., 2 zagrod. i Strybyl
dóbr Zaborze.
Lewacze, słoboda, pow. rówieński, gm. Sie- 6 osiadł., 3 zagr. po 6 gr., 2 po 4 gr., 2 kom.

liszcze, 16 dm , 83 mk.

po 2gr.

W r. 1628, mstko Łowków należy do

Lewbory, wś, pow. kowieński, gm. Kroki potomków Ostafia Strybyla, którzy wznoszą z 14
dym., 8 ogr., 2 kół młyń.
(19 w.).

Lewkowce 1.) przys., pow. krzemieniecki,
Lewejkany, wś, pow. poniewieski, gm. KiPoczajów, 8 dm., 41 mk. 2)L., wś, tamże,
bury (5 w.).
Lewiatyn, wś, pow. krzemieniecki, gm. Ra- 21 dm., 142 mk. 3.) ., wś, pow. starokonstandziwiłłów, par. praw. Oparypsy, 37 w. od Krze- tynowski, gm. Bazalia, st. poczt. Kupiel (5 w.),

mieńca, 39 dm., 212 mk.
Lewice, wś, dziś już nie istniejąca.

62 w. od mta pow., 108 dm., 644 mk., eerkiew

Leżała drewn. z r. 1745, uposażona 30 dz., z nadania
ks. Tekli Wiśniowieckiej w r. 1759, szkółka
płońskim.
pow.
w pobliżu Nowego Miasta, w
eerk. (od r. 1891). Cerkiew fil. we wsi Chvłokoposiadłości
śród
XIII
w.
z
dok.
w
Wspom,
dec. Po Zbaraskich, Wiszniowieckich, wś naleŚcioła płockiego. Wieś królewska, w części
żała
do Zaleskich.
(Kod.
1357
r.
z
dok.
w
bisk, płockich, wspom.
Lewkowicze, wś, pow. rohaczewski, gm. CiMaz. 71). W r. 1576, wś krółewska należąca
chinicze, 56 dm., 416 mk.
"do ststwa nowomiejskiego, ma 6 łan.
Lewkowicze 1) wś nad Wereśnią, pow. ra-

Lewickie, właściwie Niewodnica Lewickie. domyski, gm., par. praw. i dobra Kresiatycze,

pow. białostocki. W dok. z XVI w., wieś Nie- st. poczt. Radomyśl (83 w.), 50 dm,, 374 mk.,
wodnica jest własnością Lewickich. (Kapica, młyn, wiatrak, 676 dz. włośc. 2.) L., wś nad
Herbarz 238).
R
rzką Jasieniec, pow. owrucki, gm. Pokalew
Lewie Łankasz, zaśc., pow. rossieński, gm. (8 w.), 23 w. od Owrucza (st. poczt.), 234 dm.,
Konstantynowo (13 w.).
1180 mk., cerkiew drewn. z r. 1815. Do par.
Lewinekiszki, wś, pow. rossieński, gm. Kro- praw. należą wsi: Łuczanki, Białka, Werpa,
Wożźnicze i chutor Maśki. Był tu monaster męże (3 w.).
ski
p. w. św. Mikołaja. Wś jest gniazdem Lewgm.
kowieński,
pow.
wś,
Zdwinty,
Lewinty,
kowskich, nadana przodkowi Łaryonowi WaRumszyszki (12 w.).
Lewiszki 1.) wśi zaśc., pow. rossieński, gm. lewskiemu, przez kn, Olelka Włodzimierzowicza
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w r. 1450. Potwierdzenia praw otrzymali Lew-| Później spotykamy tu działy szlacheckie.

W r.

kowscy od wojew. kijowskiego Marcina Gasztol- 1362 nastąpiła zamiana pól i działów areybiskuda, w. ks. Kazimierza i Aleksandra, oraz Zyg- pich w obu Leźnicach, na Krzepocino, własność
munta Augusta w r. 1569i 1571. W r. 1571, Bernarda i braci jego. (K. W. n. 7, 1471). Na

z sioła Lewkowiez wniosło pobór (po 12 gr.) początku w. XVI siedzą tu Leźnicey. L. wielka
6 szlachty, a w r. 1581, 3 bojarów Lewkowskich ma kościół par. p. w. św. Jakóba. łany km,
(po 15 gr.). Wr. 1628, Lewkowsey płacą od dawały dziesięcinę kolegiacie łęczyckiej, a ple7 ogr., oraz Stan, Wielimont (z części) od 1 ogr. banowi tylko kolędę po groszu z łanu.

L. mała

Lewkówka 1.) wś nad Desna, pow. berdy- ma kościół par. p. w. św. Maryi Magdaleny, któczowski, gm. Spiczyńce, st. poczt. Bród Bosy ry istniał tu już zapewne na początku w. XV.
(12 w.), 59 w. od Berdyczowa, 126 dm., 845 W r. 1445, po śmierci plebana, toczy slę
mk,, cerkiew, szkółka cerk., 2 młyny, 2 wiatraki. w Gnieźnie spór o prawo patronatu. łany km.
2.) L. tamże, wś nad Siniuchą, pow. humański, dawały dziesięcinę kościołowi w Zgierzu, a plegm. Podwysokie, st. poczt. Nowoarchangielsk banowi swemu kolędę.
Leżnica, chutor, pow. owrueki, gm. Noryńsk.
(4 w.), 44 w. od Humania, 208 dm,, 1190 mk.,
Leżnie, folw., pow. połocki. Mają to Chmiecerkiew, szkółka, młyn.
Lewkowo 1.) wśi dobra nad Narewką, pow. lewscy, 66 dz.
wołkowyski, gm. Tarnopol, 63 w. od Wołkowy-

Leżniewicze, wś, pow. oszmiański, wchodzi-

Wś ma 22 dm,, 221 mk., cerkiew, zarząd ła w skład sstwa dudzkiego.
Leźnik, wśi kol., pow. żytomierski, gmina
gminny, 259 dz. włość,i 59 cerk.; dobra Kamieńskich, 1348 dz. Młyn, folwark. Par. praw., Chwasowa, par. praw. Toporyszcze (3 w.),
dek. (błagoczynia) wołkowyskiego, 1537 dusz. 39 w. od Żytomierza, Wś ma 43 dm,, 284 mk.,
2) Ł., folw., pow. sieński, gm. Rasna (8 w.), kol. 6 dm., 48 mk.
Leżno, w dok. Zeaschno, wś, pow. brodnieki.
Boguszewskich, 1002 dz, (600 lasu).
Lewkowo, wś, pow. odolanowski. Kościół Zapewne do tej wsi odnosi się nazwa „Lieschno*,
par. p. w. św. Zofii wdowy, istnial tu zapewne jaką spotysamy w akcie uposażenia klasztoru
już w poezątkach w. XIV, Pleban Marek r. 1413 w Mogilnie. (K. W. n.3, 33).
Leżachów, kol., pow. włodzimierski, gm. Now sądzie kons. gnieźn., powołuje się na „dawne*
ska.

prawa kościoła swego. Dziedzicami wsi na po- wy Dwór, 30 w. od Włodzimierza, 46 dm.,
:
czątku w. XVI są Lewkowscy, w w. XVII Koź- 272 mk.
Leżajki 1.) os, pow. prużański, gm. Rewiamińscy. Adam Koźmiński, kaszt. rogoziński,
wzniósł nowy kościół z drzewa r, 1710. Salo- tycze, 21 dz. 2.) IL... w dok. Zeżajsko, okolica,
mea Lipska dziedziczka, rozpoczęła r. 1844 bu- tamże, gm. Wielkie Sioło, 12 w. od Prużany,
dowę kościoła murowanego, ukończoną r. 1846. 706 dz. Należała do wójtowstwa JakowczyckieJózef Lipski, syn, upiększył kościół i dobudował go w ekonomii kobryńskiej. Podług rewizyi
D. Sapiechy z r. 1563, wś miała 28 włók. Pokaplicę z grobami rodzinnymi.
Lewkowszczyzna 1.) 0s., pow. brzeski, winni płacić z włóki po 97 gr. Dochód czynił

gub. grodz., gm. Ratajczyce, 32 dz.
folw. dóbr Kraśniea, pow. czauski.
Lewmiany, ob. Zowmiany.
Lewonie, wś, pow. białostocki, gm. Krypno,
25 w.od Białegostoku, 347 dz. Na zchd od wsi,
w pobliżu rzki Nereśli, ślady osady przedhisto2.)

L.,

45 kóp, 16 gr.

Leżajsk. r. 1469 Zazensko, 1509 Zyazeysko,

miasto, pow. łańcueki. Wedle Kochanowskiego
(„Dryas zamechska*), założycielem L. był Iwan
Kustra z Krzeszowa, żyjący w w.XJV. Wr.

1469 ukazali panowie „de Jaroslaw* listy króla
Władysława Warneńczyka, na różne sumy za-

rycznej.

Lewontyszki, wś, pow. wiłkomierski, gmina bezpieczone im na tem mieście. W r. 1515, do
grodu w L. należą, między innemi: Zamch, Psza,
Owanta (21 w.).
Lewosze al. Zewoszki, wś, pow. brzeski, Babica, Łukowa, nadane r. 1508 Pileekim. Wedłag lustracyi z r. 1565 „Lezaisko Zigmuntowe*
gub. grodz., gm. Rogacze, 64 dz.
Lewsza, w spisie Zewicze, wś, pow. biało- na górze, bez wody leżące, było wolne od czynszu z domów. Płacono tylko z ról od 8'!/, łan.,
stocki, gm. Gródek, 77 dz.
Lewszowszczyzna, dobra, pow. wołkowy- oprócz tego z obszarów, nowowykopanych łaski, gm. Świsłocz (9 w.), 28 w. od Wołkowyska, zów, ogrodów. Piekarzów 26, szewców 10,

Żywotowskich, 690 dz. i 79 cerk.

W okolicy rzeźn. 5, palących gorzałkę 6 (dają arendy zł.
wiele ementarzysk, przeważnie zarosłych lasem. 40, kamień pieprzu, albo zł. 22i6 lisów, albo

Par. praw., dekan. (błagoczynia) wołkowyskiego, 1537 dusz.
Leżnica wielka i mała, r. 1136 Lestniz, 1362
Lesznicia major et minor dwie wsi, pow. łęczyeki. W dok. z r. 1136 wymieniono tu aż 16 osadników, stanowiących własność arcyb. gnieźn.
Słownik Geograficzny.

T. XV.—Zeszyt 179.

po grzywnie za każdego), żydów gospodarzy 5,

kom. 2, rybitwów 2, bartników 3 (oddawali miód

ćwiercią mającą 3 sestniki, dawali też kuny i sokoły). Ogółem było zł. 185, gr. 28, den, 3.
Później utworzono oddzielne ststwo zamechskie.
W r. 1589 L. daje szosu fl. 32, od rzem. fi. 49,
15
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od 16 kom. po gr.6, hidraulus 1, łan, miej. prócz jednego stały pustką; dawały one dziesię113/,, kuźnica żelaza. Ogółem A. 100, gr. 17. cinę arcyb. gnieźn., a plebanowi meszne w zboLeżejki, Ziżejki, wś, pow. słoninski, gmina żu. Patronat należał do drobnych częściowych

Dworzec.

dziedziców: Goleńskich, Zaleskich, Wolskich.

Lężenice, w dok. z r. 1435 Zanzenicze, wś,
Lgota. Ob. Schulte Wilh. J.: „Ujazd und
pow. kozienicki. Jan Głowacz z L., wojewoda Lgota. Ein Beitrag zur schlesischen Ortsnamenmazowiecki, w dok. z r. 1435 (Kod. maz., 183). forschung* (Z. d. Ver. f. Gesch. u. Altherth.
W r. 1576 „Liezennicze*, w par. Głowaczewo. Schlesiens, 1891, t. 25).

Anzelm Gostomski płaci od 81/, łan. Widocznie

Libartowo, fol., pow. wiłkomierski, gmina

istniejąca tu parafia została zniesiona i włączona Wieprze, 228 dz.
do Głowaczowa przed r. 1576.
Libarty, wś, pow. rossieński, gm. Konstan-

Leżnica, wś, pow. włodzimierski, gm. Cho- tynów (5 w.).
tiaczów.
Libawa, r. 1252 Zyva, miasto w Kurlandyi.

Leżniewka, wśi dobra, pow. mohylewski, A. Wegner: „Geschichte der Stadt Libau*, Li-

gm. Wendoroż (18 w.), 34 dm., 110 mk. Dobra, bawa, r. 1898, str. 154.

Pierwsza wzmianka

własność rodziny Żołtek, 602 dz.
Leżynie, pow. wiłkomierski, ob. Ziżynie.

o mieście w dokum. z r. 1252 wspominającym:

Leżytkowicze, wś, pow. kobryński, gmina
Drohiczyn, 62 w. od Kobrynia, ze wsią Zaplesie
581 dz. włośc. i 91 prywatnej.
Lędziny, r. 1242 Ziziny, wś, pow. pszezyński. Włość biskupów krakowskich, nabyta od

mk. Stanął tu nowy kościół katolicki. Kąpiele
morskie ściągają tu w lecie gości, dla których
prócz willi i hoteli na wybrzeżu znajdują się
w mieście liczne mieszkania.
Liberadz, Zuberadz, r. 1567 Luboradz, wś,

„Lyva portus*. W r. 1897 miało miasto 64,500

klasztoru sieciechowskiego, drogą zamiany, przez pow. mławski. Podany pod tą nazwą (t. V, 202)

biskupa Iwona,

Dziesięciny z L. wraz z istnie- opis dóbr odnosi się do wsi Luberadz w powiecie

jacym tu kościołem św. Klemensa, Prandota ciechanowskim. W r. 1578 istniały: Luboradz
bisk. krakow., oddał r. 1241 drogą zamiany, magna, L. Podborny i Luboradz. Siedziała tu
klasztorowi w Staniątkach (Kod. mał., II, 64), częściowa szlachta.

R. 1260 Władysław ks. opolski, pozwala klaszLibertów, wś, pow. wielicki. W dok. zr.
torowi w Staniątkach, osadzić tę wieś na prawie 1322 występują Stanisław i Wawrzyniec dzie-

niemieckiem (Kod. mał., II, XL). R. 1295 Fran- dzice L., w sporze z kapitułą krakowską o wieś
ciszek przełożony klasztoru, sprzedaje sołtystwo Bawół.
we wsi L. niejakim „Stracho et Zeube* za 50
Libertpol, fol. dóbr Mohylowee, pow. wołko-.
grz., z wyłączeniem lasu Krassów (Kod. mał., wyski.

t. II, 198). Położone w księstwie pszezyńskiem
Liberyszki, dwa majątki, pow. poniewieski,
L., miały już w połowie XV w. kościół parafialny gm. Nowemiasto (2 w.) i Pokroje (7 w.). Od r.
drewniany p. w. św. Klemensa, 201/, łan. km., 1879 bar. Elsina, ma 182 dz.
karczmę z rolą, folwark, 3 zagr. Dziesięcinę
Libgiry, wś, os. młyn. i karcz., pow. telszewwartości do 30 grz. pobierał pleban (Dług.,
L. B.,
ski, gm. Koreiany (11 w.).
t. II, 226),
Libia, Zamłyńszczyzna al. Nikołajówka, pow.
Lęgliszewo, właściwie Zęgniszewo, r. 1282
Legenisco, wś, pow. wągrowiecki. W r. 1282 da- prużański, ob. Zamłyniszcze (t. XIV, 372).
Libiąż, r. 1238 Zubens, wś, pow. chrzanowJą dziesięciny klasztorowi w Łeknie. W r. 1353
sąd ziemski kaliski, przyznaje klasztorowi prawo ski. R. 1238 nadana z innymi przez komesa
posiadania wsi „Legnisshovo*, przeciw preten- Klemensa, klasztorowi w Staniątkach (Kod. dypl.
syom Strasza z Laskowniecy. Może był tu i dział pol., III, 34). Przed r. 1270 klasztor w Staniąt-

szlachecki, bo w dok. z r. 1357, przy boku opa- kach zamienił swą posiadłość L., na karczmę
ta łekneńskiego, występuje Bodzanta zŁ. (K.W., i dział we wsi „Satkoyice* z Budziwojem i jego
n. 505, 1319, 1365). W r. 1579 podane w par. braćmi (Kod, dypl. pol., III, 91). Możnaby się
Panigródz.
tu domyślać wsi Czatkowice, w której klasztor
Lgiń, r. 1311 Ylegin, wś, pow. wschowski. zwierzyniecki jest głównym posiadaczem,
Bawi tu r. 1311 Henryk II ks, szląski (K. W.,
Libichowa, w dok. Zubichowa, wś, pow. bon. 940). W r. 1566 podane jako włość grodu cheński, par. Trzejana. W wątpliwym dokum.
w Przemęcie. R. 1579 płaci od 71/, łan., 13 z r. 1250 tyczącym się klasztoru reguły
św.

zagr., 4 rybak. 3 rzem., 8 kom., 6 kom. bez Augustyna braci „de Poenitentia Beatorum Marbydła, pasterz i 150 owiec.

tyrum*, powiedziano, iż ponieważ w Lubichowie
Lgota Wielka, wś, pow. noworadomski. Ko- buduje się klasztor i kościół p. w. św. Małgo-

ściół par. p. w. św. Klemensa, wspominany rzaty, staraniem Visona, kanon. krak. i brata
w dok. z r. 1465. Obecny drewniany z r. 1767. jego komesa Dzierżykraja, fandatorowie ci dają

Do par. należy zdawna kościół niegdyś parafial- braciom wieś Lubiczhowę
łąkami, wodam
i użyti
ny w Krępie. Na początku XVI w, łany kmiece kami. Bolesław ks. krakow. i sandom. potwier-

Lid

Lib
dza to nadanie w Koprzywnicy (Kod. kat. krak.,
t. I, 86, 88). Ob. Trzciana.
Libiedzie 1.) wś, pow. poniewieski, gmina
Naciuny (12 w.). 2.) L., ob. Zebiedzie.
Libiszki 1.) wś, pow. rossieński, gm. Botoki
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ściół ten „dawnym*. Na początku XVI w. kościół ten p. w. św. Doroty, zostawał pod patronatem dziedziców miasta Lichnowskich, miał dwa

łany ziemi i dwie łąki na bagnie. R. 1579 miasto płaci szosu fi. 2 gr. 12. 0d 4 rzem., 1 śle(12 w.). 2.) IL., wś i fol., tamże, gm. Skawdwile pej komorn., 2'/, łan. os., 1 komorn., 1 szynka(10 w.). 3.) ŁŁ', dwór, tamże, gmina Tauro- rza wódki. Ogółem fi. 7 gr. 17.
Lichinicze 1.) wś i dobra, pow. wołkowyski,
gi (7 w.).
Libiszów, wś, pow. opoczyński. Kościół par. gm. Pieski, 23 w. od Wołkowyska. WŚ ma 295
p. w. św. Mikołaja, św. Małgorzaty i św. Kata- dz.; dobra Chodakowskich, z chutorem Poluchy
rzyny istniał tu zapewne już w XIV w. W roku i Kwaczuki 433 dz. 2.) IL, wś i dobra, powiat
1442 po śmierci plebana Wawrzyńca, wynika mohylewski, gm. Kruhłe (2 w.). Dobra, od r.
spór o patronat między dziedzieami L. i Sobo- 1880 Kranzów, z fol. Aleksandrowo 1100 dz.
wina. Wieś jest gniazdem rodu Libiszowskich (635 lasu), młyni folusz.

h. Wieniawa, którzy tu siedzą do końca XVII w.

Lichosielce 1.) wś, pow. prużański, gmina

Obeeny kościół drewniany pochodzi z r. 1522, Wielkie Sioło, 12 w. od Prużany, 54 dm., 469.
Łany kmiece dawały dziesięcinę profesorom aka- mk., 1318 dz. 2.) IL., wś, pow. wołkowyski,
demii krakowskiej (doktorom teologii), a dwor- gm. Swisłocz, 302 dz.

skie i dwu kmieci plebanowi.

W reg. pob. z r.

Lichosiółka, wś, pow. żytomierski, gmina

1577 podano L. przez pomyłkę zapewne w par. Krasnopol, par. praw. Mołoezki (3 w.), 72 w. od
Gnojno. Libiszowscy mieli tu w ezterech dzia- Żytomierza, 82 dm., 555 mk.

łach 5 łan., '/ą pust., 10 zagr. z rolą.

Lichoszyno, Zichoszeno, wś, pow. sieński,

Libusza, r. 1348 Zaibusz,r. 1581 Zibuza, wś, gm. Ostrowno, 27 dm., 158 mk.
Liciany, wś, pow. poniewieski, gm. Girsupow. gorlicki. R. 1348 król Kazimierz, poleca

pewnemu Jakóbowi założyć wieś nad rz. Libusz dy (6 w.).
Lickowszczyzna, chutor w dobrach UłaJakób,
rektor kościoła w L., występuje w dok. zr.1361 szczyzna, pow. wołkowyski.
(Kod. dypl. pol., III, 224 i 273). Spytko wwda
Liczany, Zetczanie, w dokum. Zedczany, wś,
krakow. i ststa biecki, uwzględniająe nieuro- pow. dubieński, gm. Ołyka, par. praw. Mytelno,
na prawie niemieckiem, o 120 łanach.

dzajność gleby w tej świeżo osadzonej wsi, po 35 w. od Dubna, 53 dm., 422 mk, W r. 1577
zamiast 11 łan., od któ- należy do włości zamku ołyckiego, kn. Michała
rych wedle oceny miała płacić, każe r. 1383 Czartoryskiego, płaci od 23 dym. na włókach,
upływie lat wolnych,

liczyć tylko ośm łanów do opłaty czynszu i da- 5 dym. na półwł., 2 podsus. po 4 gr.
Liczyce, wś i chutor, pow. wołkowyski, gm.
nin (Kod. mał., III, 351). W r. 1581 wieś kościelna. Kasztelan radomski płaci tu od 9'/, łan. Biskupice, 3 w. od Wołkowyska. Wś ma 289
km., 4 zagr., 6 kom. Prepozyt biecki od 2 łan. dz.; chutor, własność Bajraszewskich, 25 dz.
Liczyn, Zyczyny, w dok, Zeczin, wś nad rzką
km., 8 zagr., 2 rzem.
Lichacze 1.) wś, pow. grodzieński, gm. So- Turyą, pow. kowelski, gm. Soszyczno, 28 w. od
bolany, 2148 dz. 2.) L., wś, pow. prużański, Kowla, 180 dm., 1226 mk., cerkiew, szkoła, 2
młyny, wiatrak. W r. 1570 z części wnosi pogm. Kotra, 12 w. od Prużany, 241 dz.
Lichaczówka, wś, pow. dubieński, gm. Ja- bór Iwan Lieczinski od 12 dym , 16 ogr. po 2
rosławicze, par. praw. Targowiea, 31 w. od Du- gr., a wr. 1577 z części płaci Jan Kałusowski
bna, 29 dm., 169 mk. W r. 1577 do Targowi- od 9 dworz. i 8 ogr.
Liczynka, wś, pow. mohylewski, gm. Tołcy, ks. Koreckiej, która wnosi od 6 dym. po 4
gr., l ogr. 2 gr., 1 ryboł. 8 gr., a wr. 1581 od pienicze (4 w.), 53 dm., 350 mk.
Liczyszkany, wś, pow. trocki, gm. Jezno
5 ogr.
Lichaczycha, wś nad Torezą, pow. tara- (2 w.); miała 81 dusz rewiz.
Lida, miasto. Wandalin Szukiewiez: „Poszuszezański, gm. Krzywiec, par. praw. Matwieicha,
st. poczt. Wołodarka (7 w.), 39 w. od Taraszczy, kiwania archeol. w powiecie lidzkim i trockim*
89 dm., 569 mk., szkółka. Wś należała do Uła- („Swiatowit*, t. III, r. 1901). Tenże: „Kurhaszynów.

ny kamienne w pow. lidzkim* („Swiatowit*, tom

Lichawa, wś, pow. sieradzki. Własność bisk. IV, 1902 r.).

Tenże: „Niektóre zabytki przed-

kujawskich, w dok. z r. 1289 (Ulanow. Dokum,, historyczne w pow. lidzkim* (Księga pamiątko-

wa setnej rocznicy A. Miekiewicza, Warszawa,
225, 50). Ob. Czarnocin i Ojrzanowo.
Licheń Stary, r. 1232 Zigheni, r. 1520 Zy- t. II, str. 214 i nast.).
chyn oppidum, wś, pow. koniński. W dokum. z r.
Lidaki, wś, pow. szawelski, gmina Ligumy
1232 wydanym przez Władysława Odonicza (16 w.).
Lidawa, w dok. Zidow, Ledąwa, wś, pow.
klasztorowi sulejowskiemu, występuje jako świadek: „Egidius capellanus de Ligheni* (K. W,, ostrogski, gm.i par. praw. Zdołbica (3 w.), 26
n. 138). W aktach z r. 1430 zwany jest ko- w.od Ostroga, 21 dm., 178 mk. Obecnie Me-

ka

BRE
dyńskich.
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W r. 1570 ks. Konst, Ostrogskiego. |Jawia się Ieco, wojewoda legnicki (K. W., n. 21,

W r. 1583 do Berezdowa, płaci od 4, dym., 64, 378).
4 ogr.
Ligołówka 1.) wś, pow. nowoaleksandrow
Lidawka 1.) kol., pow. łueki, gm. Poddubee, ski, gm. Antuzów (6 w.). 2.) IL., wś, pow. świę12 dm., 50 mk. 2.) IL., urocz., pow. ostrogski, ciański, gm. Kukuciszki (8 w.); miała 10 dusz

gm. Annopol. 3.) IL., nrocz., tamże, gm. Dołżek. rewiz., należała do dóbr Koszejki, 3.) ., zaśc.,
Lideksna, dobra, pow. lucyński, dawniej pow. wileński, gm. Giedrojcie (15 w.), należał do
Karniekich, 581 dz.

Obecnie mają tu: Timo- dóbr Johanowo.

szenkowie i Strogonowowie 400 dz., TołstopiaLigudyszki, zaśc., pow. szawelski, gmina
towie 144 dz.
Gruździe (6 w.).
Lideniszki, zaśc., pow. wileński, gm. NieLigumy 1.) (ob. t. V, 229 Ziguny), wśi domenczyn (6 w.); miał 12 dusz rewiz., należał do bra, pow. nowoaleksandrowski, gm. Dukszty
dóbr skarb, Jęczmieniszki.
8 w.), par. Sołoki, 29 w. od mta pow. W roku
Lidimas, zaścć., pow. wileński, gm. Pod- 1794 Jana Burego, przeszło do Aleksandrowi
ezów, od których nabył Jerzy Mejer; od r. 1880
brzezie (7 w.), należał do dóbr Glinciszki.
"_
lLidiopoł, folw. dóbr Antopol, pow. kobryń- Wawrzyńca Golejowskiego, obeenie Budźkowskich 800 dz.

2.) I.., mstko, pow. szawelski,
Gmina
Szemiotta, ststę połockiego, czytaj ststę botoc- obejmuje 54 miejscowości, 419 dm, włośe. (obok
kiego i zamiast Stanisław Kużko, ezyt. Stanisław 13 innych), 6011 mk, włościan, uwłaszczonych
na 14,525 dz. Zarząd gminny we wsi Serejki
Kiszka.
ski, 28 w. od Kobrynia,

Lidowiany, pow. rossieński.

Zamiast Jana gm. Ligumy, 25 w. od Szawel, 300 mk.

Lidówka 1.) kol., pow. nowogradwołyński, (6 w.). Dobra należą do von Rennenkampfów,
gm. Smołdyrew, 21 dm., 121 mk. 2.) Iu., przed- 900 dz. (516 lasu). 3.) L, przys, pow. święmieście Nowogrodu wołyńskiego.

ciański, gm. Święciany (4 w.).

Lidymie, wś, pow. wiłkomierski, gm. Ko-

Ligutis, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Uciana (14 w.),
Likołówki, wś, pow. wiłkomierski, gm. KuLidyno 1.) w spisie Zidymy, wś, pow. kobryński, gm. Zbirogi, 30 w. od Kobrynia, ze piszki (10 w.).
wsią Raczki, 405 dz. 2.) IL... fol. dóbr JanczeLikówka, wś i dobra, pow. grodzieński, gm.
wo, pow. siebieski, cerkiew.
Łasza, 18 w. od Grodna. Wś ma 267 dz., doLidyszele, przys., pow. poniewieski, gmina bra, własność Bołotinych, 225 dz.
Mołdoczany (10 w.).
Likpetry, wś, pow. poniewieski, gm. PnieLidze, dwie wsi i zaśc., pow. wiłkomierski, wo (5 w.).
gm. Traszkuny (6 w.).
Liksna, wś, pow. dyneburski, dziś dźwiński.
Lidziany, wś, pow. wołkowyski, gm. Horno- Hr. Jam Zyberk, dziedzie L. odbudował tu około
stajewicze,
27 w. od Wołkowyska, 20 dm., 272 r. 1880 zniszczony przez pożar pałac i rozszewarsk (7 w.).

mk., szkoła, 689 dz.

rzył kościół murowany.

Gmina obejmuje 114

bnow, ob. Lubrza.

10,263 mk. włościan, uwłaszczonych na 9664

Liebenau, pierwotnie Zubrza, później Zu- miejscowości, 125 dm. włośe. (120 innych),

Liebenwalde, w dok, z r. 1308 Zyvenwalde, dz. Zarząd gmiuny we wsi Wajkułany.
Liksnuki, wś, pow. telszewski, gm. Tyrkmiasto
wMarchii brandenburskiej (K, W., n. 865,
szle (8 w.).
958, 990).
Liksudzie, wś, pow. telszewski, gm. Iłłoki
Ligi 1.) wś, pow. telszewski, gm. Ginteliszki
("/, w.). 2.)IL, pow. oszmiański. Kupione r. (6 w.).
Liksze, wś, pow. telszewski, gm. Olsiady
1560 od Sebastyana Góreckiego za 30 kóp gr.,
przez Andrzeja Wolana.
(8 w.).
Likucie, wś, pow. Aowosleksmadrowaki, gm.
- lLigie, wś, dobra i okolica, pow. rossieński,
Słobódka (10 w.).
gm. Skawdwile (15 w.).
Ligłangis, zaśc., pow. poniewieski, gm. No-

Likuńce, wś, pow. wiłkomierski, gm. Usz-

pol (8 w.).
wemiasto (4 w.).
Lilienburg al. Jaowasta, fol. dóbr Albertyn,
Ligławka, Zigoławka, dwór i zaśc., powiat
pow. słonimski.
poniewieski, gm. Birże (5 w.).
Liiiowa, kol., pow. ostrogski, gm. Płużne,
Ligłówka, 5 pow. poniewieski, gm. No21
w. od Ostroga, 24 dm., 141 mk.
wemiasto (3 w.)
Liliszki,
fol., pow. szawelski, gm. Żagory
-_
Ligniea,Risk: Starożytny gród kasztelań(11
w.).
ski, wspomniany w dok. z r. 1175. Powiedziano
Lilusza, pow. kowieński, ob, Zelusza.
tam: „de norvis villis que sunt in potestate LeLimanowa, r. 1581 Zlmanowa, miasto pognicensi*. Stefan kasztelan „de Legnich*, występuje w dwu dok. z r. 1209. W r. 1249 po- wiatowe. W r. 1581 Jordanów al. Ilmanowa
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miasto, daje szosu fi, 8 gr. 15. Od 3 łan, miej., po 20 gr., 11 ogr. po 4gr. W r. 1588 płacą:
21 piekarzów, 8 tkaczów, 8 szewców, 4 garnca- Michajło Liniewski od 11 dym., 4 ogr., '/ą koła
rzy, 1 kowala, 1 ślusarza, 3 krawców, 1 stola- dorocz., Jakim Liniewski od 16 dym., 5 ogr.

rza, 1 bednarza, 6 rzeźników, 2 komor., 2 hulta- i Wojno Liniewski od 7 dym., 6 ogr., "/ą koła

jów. Suma fi. 37 gr. 27. Ob. Bujak Franc. dr.: dorocz.
Liniewicze, Zeniewicze, dobra, pow. brzeski
„Limanowa miasteczko... stan społeczny i gospodarczy*, Kraków, r. 1902, str. VIIi 221. gub. grodz., gm. Dmitrowicze, własność JahołLimany. Ob. Rudzki M.: „O proizhożd. lima- kowskich, z fol. Klukowicze, 439 dz. Nadane
now cherson, gub.* (Zap. Noworos. Obszez. Jest.,

1895, t. 20). Tenże:

przez Kazimierza Jagiellończyka, rodzinie Ko-

„Izmienienia urownia lima- ściuszków.

Liniki, wś, pow. dryzieński, par. Druja.
now*, tamże. Sokołow N.: „O proischożdieniu
Liniówka, Zeniówka, wś nad Stochodem,
limanow jużnoj Rossii* (Trudy Geoł. Kom., 1895,
t. 10). A. Rehman: „Czem są limany i w jaki pow. łucki, gm. Rożyszcze, 35 w. od Łucka, 26
sposób powstały* (Kosmos, r. 1902, zesz. V dm., 119 mk.
Linki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm.
i VI).
Liminis, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, Tauroginie (5 w.).
Linkieliszki 1.) zaśe., pow. nowoaleksangm. Bachmaty (12 w.).
Linajcie, wś, pow. poniewieski, gm. Girsu- drowski, gm. SŚmołwy (13 w.). 2.) I., dwór
i zaścć., pow. poniewieski, gmina Stumbryszki
dy (8 w.).
Linartyszki, zaśc, pow. nowoaleksandrow- (8 w.). 3.) IŁ., zaśe., pow. wiłkomierski, gmina
Uciana (13 w.).
ski, gm. Abele (10 w.).
Linkimos, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
Linciszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Tauroginie (15 w.).
gm. Smołwy (5 w.).
Linkiszki 1.) wś, pow. poniewieski, gmina
Lindorf, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
Podbirże (8 w.). 2.) ., wś, pow. wiłkomierski,
gm. Antuzów (17 w.).
Lindyki 1.) wś, pow. kowieński, gm. Wilkija gm. Pupany (7 w.).
Linków 1.) wś dwór i dobra, pow. kowień(10 w.). 2.) LL, wś, pow. poniewieski, gmina
ski, gm. Krasne (315 w.). Dobra, GotkiewiPodbirże (7 w.).
Lindymy, Zendymy, wś, pow. telszewski, czów, 718 dz. 2)PL., mstko i dobra (6 w.),
pow. poniewieski, gm. Linków, 49 i 56 w. od
gm, Dorbiany (10 w.).
Lindziniszki, wś, pow. wileński, gm. i dobra Poniewieża, 2120 mk. Gmina obejmuje 69 miejscowości, 427 dm. włośe. (obok 212 innych),
Rzesza (3 w.); miała 63 dusz rewiz.
Lingale, folw., pow. szawelski, gmina Łukni- 6996 mk. włościan, uwłaszczonych na 8126 dz,
Około r. 1593 obok kościoła katol., wystawił
ki (5 w.).

Lingi, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. dziedzie Białłozor kaplicę kalwińską, przy której
r. 1669 została utworzona parafia. Około 1689
Rakiszki (16 w.).
Linginie, wś i zaśc., pow. poniewieski, gm. r. Białłozorowie odebrali uposażenie zboru, wsi:
Juliany i Burniszki, a następnie sam zbór zniNowemiasto (6 w.).
Lingiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, szezyli.
Linkowiec 1.) wśi 3 majątki, pow. poniegm. Rakiszki (13 w.).
Linglańce, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. wieski, gm. Krakinów (4i8 w.). Jeden z majątków, 400 dz., należy do Podoleckich, drugi,
Rakiszki (15 w.).
Lingowiszki, wś, pow. rossieński, gm. Kro- 550 dz., do Zakrzewskich, trzeci, 1120 dz., do
Zawiszów. Dawniej w pow. upiekim, około r.
że (8 w.).
Liniany, wśi zaśc., pow. poniewieski, gm. 1628 własność Sołłohubów. 2.) I.., dwa majątki,
tamże, gm. Linków (9 w.), należą do dóbr MikoPniewo (7 w.).
Linie, jezioro, w dobrach Dryświaty, powiat łajuny. 3.) L., wieś, pow. rossieński. Kaplica

tutejsza wystawioną została po 1657 r., przez
nowoaleksandrowski,
Linie, r. 1257 Zini, wś, pow. bukowski. dziedzieów wsi Mikołaja i Helenę z Chrząstow|
W dok. z r. 1257 śród włości klasztoru paradyz- skich, Bardowskich.
Linkowieła, wś, pow. poniewieski, gm. Krakiego (K. W., n. 351, 388).

Liniec, st. poczt., pow. newelski, gm. Hul- kinów (8 w.).
Linogiry, pow. poniewieski, obecnie własność
Liniew, wś, pow. włodzimierski, gm. Świ- hr. Aurep-Elmpt, 1198 dz.
Lin w, wś, pow. kozienieki. Wedle dokum.
niuchy, 46 w. od Włodzimierza, 60 dm., 418
mk. W r. 1545 Wasila Liniewskiego i jego bra- z r. 1191 należał do uposażenia kollegiaty santanków. W r. 1570 wnoszą pobór z części Mi- domierskiej (Kod. mał,, I, 5).
Linowiec, wś, powiat mogilnieki. Kościół
chajło i Wojno Lieniewsey, od 11 włók po 20
gr., 6 ogr. po 4 gr., 6 ogr. po 2 gr., 1 kotła par. p. w. św. Marcina, istniał już w XIV wieku.
gorzałez. i Stanisław Grajewski od 101/, włók Do końca XVII w. nie miał własnych plebanów
taje.
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i stanowił filię Orchowa. Obecny drewniany
wzniósł r. 1749 dziedzic wsi Sebastyan Cząstkowski.
Linówka 1.) dobra, pow. prużański, gmina
Bajki, 10 w. od Prużany, własność Uthofów,
586 dz. Nadto de Ramerowie mają tu 93 dz.

Lip
czyńskich. 2.) L., wś, tamże, gm., st. poczt.
i dr. żel. Dubno (9 w.), par. praw. Mirohoszcza
(2 w.), 120 dm., 1350 mk. 3.) Ł., Stanisławów,
kol., pow. włodzimierski, gm. Nowy Dwór.

Lipa, dziś Zdndau, wś pod miastem Friedlandem, w dawnej dyecezyi lubuskiej, Wspom.

2.) L. (ob. t. V, 240 Zdniewo), wś, dobra i os., w dok. z r. 1249 (K. W., n. 2055).

tamże, gm. Linowo, 8 i 12 w. od Prużany. Wś
Lipajnie, wś, pow. kowieński, gm. Wilkija
L. ze wsią Oranczany ma 487 dz.; dobra, Utho- (6 w.).
fów, 869 dz.; os. należy do Tabolickich, 93 dz.
Lipce, wś, pow. skierniewieki, Dawna właLinowo 1.) Zinowa, wś i dobra, pow. pru- sność arcyb. gnieźn., według dok. z r. 1359
żański, gm. Linowo, 8 w. od Prużany. Wś ma (K. W., n. 1404). Wr. 1579 płaci od 105/,
52 dm., 751 mk., zarząd gm., 898 dz.; dobra, łan. km., 2 wójt., 1 rzem. Kościół par. p. w.
Trębiekich, z chut. Izabelin i urocz. Peretesy, św. Krzyża, istniał zapewne już w XIV wieku.
1970 dz, Gmina obejmuje 19 miejseowości, Wieś należała do klucza słupskiego dóbr łowie203 dm. włośc. (obok 12 innych), 3351 mk. kich. Ostatni drewniany kościół z r. 1741 zowłościan, uwłaszczonych na 2983 dz. Nadto stał rozebrany r. 1861, a na to miejsee r. 1870
w gm. jest 94 dz. cerk. i 4532 większej własno- wzniesiono nowy murowany blachą kryty. W r.
ści. Wś należała do wójtowsta linowskiego, 1876 dobudowano dzwonnicę.
w ekonomii kobryńskiej. Podług rewizyi D. SaLipciewszczyzna, wś, pow. oszmiański, gm.
piehy z r. 1563, wś miała 49 włók. Z tych je- Horodźki (8 w.), należała do dóbr Ławski Bród.
dna wolna na wójtowstwo, Poddani winni wnoLipciszki, pow. wiłkomierski, ob. Zipkiszki,
sić z włóki po 97 gr. Dochód ze wsi 77 kóp
Lipczyki al. Biedryce, wś, pow. lepelski, gm.
36 gr., oraz z naddatków 10 kóp 58 gr., wogóle Nacza.
88 kóp 34 gr. Wójtowstwo składało się ze wsi:
Lipe. wś, pow. kaliski. Kościół par. p. w.
L., Słonimce, Horodniany, Olszanica, Moszczona św. Stanisława, wspomniany już w aktach na

i Obszar. Czyniło 236 kóp 46 gr. 2.) L. Oran- początku XV w. Dziedzicami wsi byli Lipsey
czany, dobra, tamże, Leżeńskich, z urocz. Szysz- h. Grabie. Pleban Stanisław pojawia się roku
kowszczyzna i Wyderka, 898 dz.
1416. QObeeny kościół drewniany wzniosła r.
Lintwary, wś, powiat wiłkomierski, gmina 1753 Eleonora z Małachowskich Lipska (powŻmujdki (8 w.).
tórnie Lubomirska). W r. 1812 przyłączono
Lintynie, dwór, pow. szawelski, gm. Łukni- kościół do par. w Brudzewie.
ki (9 w.).
Lipia, dobra, pow. nowogrodzki, ObuchowiLiole, pow. telszewski, ob, Zowiele.
cezów 1400 dz. W r. 1654 Kazimierza ObuchoLipa 1.) wś, pow. konecki. Kościół par. p. wieza, wwdy smoleńskiego.
w. św, Wawrzyńca i św. Katarzyny, wedle traLipia Góra 1.) r. 1288 Zippa Gora, wieś
dyeyi podawanej w rubrycellach (z r. 1877) dziś nie znana, leżała pod Lądkiem, w dzisiejpowstał r. 1129. W aktach kons. gnieźn. ple- szym pow. konińskim. W r. 1288 Przemyśl II
ban Stanisław występuje r. 1416, Obeeny ko- ks. polski, potwierdza zamianę tej wsi będącej
ściół drewniany z r. 1761. 2.)ILL, wś, pow. własnością komesa Jana ze Sługocina, na wieś
_ pułtuski, Wymieniona w dok. z XIII w. śród klasztoru lądzkiego Myśliborz (K. W., n. 629
włości kościoła płockiego. W r. 1582 ma 5 i Kod. dypl. pol., I, 126). W r. 1579 „Lyppałan., 4 zagr.
gora", w par. Lądek, własność klasztoru lądzLipa, wś, pow. rohaczewski, gm. Dudycze kiego, od 23/, łan., 1 sołtysi, 1 kom. 2.) L.
(3 w.), 71 dm., 395 mk., st. poczt.
Góra, ob. Lipie Góry.
Lipa 1.) wś przy ujściu rzki Lipy do Styru,
Lipianka, wś nad Tołmaczem Gniłym, pow.
pow. dubieński, gm. i par. katol. Beresteczko czehryński, gm. ist. poczt. Złotopol (10 w.),
(8 w.), 64 w. od Dubna, 95 dm., 518 mk., cer- 100 w. od Czehrynia, 688 dm., 3464 mk., cer-

kiew drewn. wzniesiona w r. 1780, przez wła- kiew, szkółka cerk., 38 wiatraków. Leży śród
ściciela wsi Jałowiekiego i uposażona przez nie- jarów opadających ku wodom Tykieza, tworzągo 37 dz., kaplica katolicka. W r. 1450 w. ks. cym tu stawy. (Obszar zajmowany przez wieś
Swidrygajło, nadaje wś L., w pow. peremilskim, wchodził w skład Smilańszezyzny i należał do
słudze swemu Mitee, siostrzeńcowi Niemiry, sta- fol. Masłowiekiego. WŚ osadzona była w połorosty łuckiego, eo potwierdza Kazimierz Jagiel- wie XVIII w. i zaludniła się głównie po r. 1768.
lończyk r. 1452. W r.1545 wś należy do Ja- Osiadali tu zbiegli z humańszczyzny uczestnicy
kubowej Montowtowiczowej. W r. 1577 wnosi buntów. Dziedzie dóbr ks. Lubomirski, utrzypobór Prusinowski od 3 dym., 7 dym., 9 ogr., mywał tu posterunek kozacki. Około r. 1784
10 ogr., a wr. 1583 Jarofiej Hosezki od 13 dym., zbudowano tu cerkiew, przy której ks. Potem8 ogr., 4 ogr., 2 kół waln., 1 fol. W począt- kiu, objąwszy dobra smilańskie, osadził duchowkach XIX w. Omiecińskich, nastepnie hr. Mią- nego prawosławnego. I. należąca do klucza zło-
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topolskiego, została kupioną r. 1808 przez Pio-|. Lipikiszki, wś, pow. kowieński, gm. Wilkitra Sachodolskiego i Ludwika Czachórskiego, ja (5 w.).
Lipin, kol., pow. włodzimierski, gm. Kisielin,
który następnie sprzedał swą część Suchodolskiemu. Po śmierci Suchodolskiego objęli w 36 w. od Włodzimierza, 27 dm., 216 mk.
Lipina, wś, pow. sokólski, gm. Kamionka, 10
spadku L., potomkowie jego sióstr: Jasienieckiej
i Zabłockiej., W r. 1834 było we wsi 796 dusz w. od Sokółki, ze wsią Podlipina 685 dz.
Lipinicze, wś, pow. rohaczewski, gm. Komęz, i 802 żeń., 303 dym. i 4837 dz., w tem
500 dz. lasu. Po uwłaszczeniu nabyli jeszcze szelów (7 w.).
Lipinie al. Dragany, os., pow. poniewieski,
włościanie, z pomocą banku, od dziedziców 800
dz. ziemi. Obecnie Władysław i Prosper Jasie- gm. Smilgie (6 w.).
Lipiniszki, wś, pow. dźwiński, gm. Malinównieccy posiadają tu do 1000 dz.
Lipiany, wś nad Uborcią, pow. mozyrski, ka, 14 dm., 90 mk., cerkiew.
Lipinki, wś, pow. brzeski gub. grodz., gm.
gm. Lelczyce, 39 dm., 239 mk., cerkiew.
Domaczewo, 44 w. od Brześcia, 743 dz.
Lipiany, pow. łucki, ob. Zipłany,
Lipiny 1.) okolica, pow. bielski gub. grodz.,
Lipiczany, dobra, pow. lidzki. Adam Stanisław: „Lipiezany. Sprawy domu szlacheckiego gm. Siemiatycze, 91 dz. 2.) LL, wś, pow. prużański, gm. Masiewo, 79 w. od Prużany, 202
na Litwie", Kraków, 1892 r., str. 23.
Lipiczna, pow. lidzki. Niegdyś Stanisława dz. 3.) L., wś, pow. rossieński, gmina Kiel24
Andrzejewieza, po jego śmierci spadła na króla, my (11 w.).
Lipiny, wś, pow. pilzneński. Mikołaj, nier. 1567 dana wraz z Wołożynem przez Zygm.
Augusta, Mikołajowi Radziwiłłowi, wzamian za gdyś sołtys w L., występuje w dok. zr. 1373
(Kod, mał., I, 375).
Indarę.
Lipka, fol., pow. słaucki, własność Zgórskich,
Lipie 1.) wś, pow. grójecki, Istniał tu jakiś
czas klasztor Brygidek, które przeniosły się na- 78 dz.
Lipkalnie, wś i dobra, pow. telszewski, gm.
stępnie do Warszawy, gdzie za staraniem Krzysztofa Lipskiego kaszt. rawskiego, otrzymały r. Gadonów (6 i 8 w.).
Lipki 1.) urocz., pow. sokólski, gm. Ostrów,
1622 kościołek św. Trójcy przy ul. Długiej
i tam się osiedliły, 2.) L., pow. rawski, ob. z urocz. Podlipki, 72 dz. 2.) LŁ., wś, pow. 08ZzKrzemienica. 3.) L., wś, pow. zamojski, ob. miański, gm. Polany (10 w.); miała w części
skarbowej 27, w części należącej do dóbr HerMokre Lipie (t. VI, 627),
Lipie, wś, pow. inowrocławski. W r. 1294 maniszki 5 dusz rewiz.
Lipki 1.) wś nad Irpeniem, pow. skwirski,
Leszko ks. kujawski, przysądza tę wieś opatowi
byszewskiemu, któremu zagrabił ją bezprawnie gm. Kornin, st. poczt. Chodorków (9 w.), 50 w.
„miles Nasslaus*. Wieś należała do uposażenia od Skwiry, 336 dm., 1806 mk., cerkiew, szkółklasztoru św. Gotarda pod Włoeławkiem (Ulanow. ka cerk., 2 młyny wodne, 8 wiatraków. W r.
Dok., 231, 57).

W r. 1583 Lipie Dolne, w par. 1598 należy do Tyszów Bykowskich, osadzona

Branno, a L. Górne, w par. Gniewków. Płaci
z nich Janusz Grudziński kaszt. krzywiński od
8!/, łan., 6 zagr., 1 kom., 2 rzem.
Lipie Góry, wś, pow. kolski. W r. 1579 wś

na gruncie poczapiekim. Rościli do niej prawa
Obduły Poczapiccy. W r. 1628 Aleksandra
Tyszanka Bykowska, Szczęsna Śleszyńska wnosi
z 6 dym. 2.) Ł., wś nad rzką Zołobkiem, pow.

ta wchodziła w skład ststwa kolskiego, leżała latyczowski,

gm. Derażnia, 67 dm., 442 mk,,

w par. Borysławice i płaciła od 6 zagr.i 10 cerkiew. 3.) L., chutor, pow. olhopolski, gm.
Kamionka (3 w.). 4.) L., wś, pow. rówieński,
komorn.
Lipiec 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Meżyrycz, st. poczt. Hoszeza (9 w.), st. dr.
gm. Jużynty (4 w.). 2.) L., wś, pow. bychow- żel. Równo (40 w.), ma 67 dm, 1066 mk., eerski, gm. Osowiec Cerkiewny (6 w.), 44 dm., kiew drewn. zr. 1841; szkoła ludowa, młyn
wodny, 2 wiatraki. Do par. praw. należy wś
286 mk.
Lipieck, wś, pow. kobryński, gm. Błoty, 13 Wołkoszów. W całej parafii 180 dm., 1450
w. od Kobrynia, 41 dm., 623 mk., zarząd gm., mk. W r.1577, sioło zamku dorohobuskiego
(ks. Konst. Ostrogskiego), płaci od L2 dym. pół
cerkiew, szkoła, 3503 dz.
Lipieliszki, wś, pow. wileński, gm. Janiszki dwor., 8 dym. na ćwier., 5 podsus. z bydłem
(10 w.); miała 12 dusz rewiz., należała do dóbr po 4 gr., 6 rzem. co na ogrod, siedzą, po 2 gr.
zrzemiosła, po 1 gr. z domu, po 1 gr.z ogr.,
skarb. Inturki.
Lipieńska Buda, słoboda, pow. rówieński, z 6 ogr. po 2 gr., a w r. 1583 z 14 dym., 5 ogr.,
5 kom., 1 popa. 5.) L., chutor, pow. zasławski,
gm. Meżyrycz, 19 dm., 188 mk.
Lipieńskie, wś, pow. lecki. Wieś książęca gm. Sudyłków.
Lipkiszki 1.) trzy zaśc., pow. nowoaleksanw dok. z r. 1462. W r. 1579 ma 20 łan. km.,
3 zagr. z rolą, 2 kom., 1 rzem., | rzeźnika, 1 łan drowski, gm. Dryświaty (5 w.) i Widze (5 w.).
2.) L., Zipciszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
wójtowski (Paw. Maz., 197).
Pupany (4 w.).
Lipietnica, rzka, ob. Zepietnica (t. V).
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Łipko, chutor, pow. włodzimierski, gmina dysława r. 1225, widać że L. była wsią książęcą nadaną szpitalowi, choć z aktu biskupa Pa-_
lLipkowiec, kol., dubieński, gm. Werba, wła wnosićby można, iż był tu też dział biskupi.
9 dm, 50 mk..
(K. W. n. 104, 117).
Lipkówki, wś, pow. dryzieński, par. Zabiały.
Lipnice dolne, wś, w hr. orawskiem, W r.
Lipłańszczyzna, wś, pow. owrucki, gm. Na- 1864, było tu 2671 mk., przeważnie polaków.
rodycze, par. praw. Wiazówka (4 w.), 78 dm,,
Lipnie, folw., pow. miński, Sławińskich,
510 mk.
i 375 dz.
Liplany 1.) w spisie Zipiany, wś i os. nad
Lipnik 1.) chutor we wsi Rososze, pow. proStyrem, pow. łucki, gm. Poddubce, 5 w. od Łue- skurowski. 2.) IL, kol., pow. dubieński. gmina
Krymno.

ka. WŚ ma 13 dm., 135 mk., os, 15 dm., 61
mk. Niegdyś biskupstwa łuckiego. W r.1583
Jan Krasiński, władyka łueki i ostrogski, wnosi
z 6 dym., 5ogr.i Teofan, czerniee z archimandryetwa żydyczyńskiego od 2 ogr. W ostatnich

Werba, 10 dm., 73 mk. 3.) Ł, kol,, pow. łucki,
gm. Poddubee, 12 dm., 55 mk, 4.) IL, chutor,

tamże, gm. Torczyn, 8 dm.,, 55 mk.
Lipniki 1.) stare i nowe, wś, pow. pułtuski.
Mają 42 os., 823 morg. Ob. Górki (t. Il). 2.)

czasach należała do Frankowskich. 2.) Ł., al. L., wś, pow. mazowieck
Tu spędzał przeważLiplanie, wś nad rzką Moskwą, pow. owrucki, nie ostatnie lata życiai.Łukasz Górnicki, który

. gm. Tatarnowicze, par. praw. Kaleńskie, 48 w. jako starosta tykocińsk zbudował sobie nowy
i
od Owrucza, 105 dm., 643 mk. Należała do dwór, z łaźnią, ogrodem, sadzawką
. Ob. Gloger
dóbr kolegiam jezuiekiego w Ksawerowie.
Zygm. „Dworzec Łukasza Górniekiego w L*.

Liplas, w r. 1418 Zyples, wś, pow. wielicki. (Bibl. Warsz. 1889, marzec).
Piotr Szafraniec z Łuczyce, podkom. krakowski,
Lipniki 1.) (ob. t. V, 276 Zipniki Litewskie),
uposażając ołtarz w kościele Bożego ciała na wś i chutor, pow. kobryński
, gm. Drohiczyn,
60 w. od Kobrynia. Wś ma 31 dm., 332 mk,,

Kazimierzu, nadaje mu wieś swą L. położoną
przy wsiach Niegowiec i Wiatowice, należących
do Ligęzy z Niewiarowa, wojew. łęczyckiego
(Kod. kat. krak. II, 440). W r. 1581 prepozyt
kościoła Bożego Ciała płaci tu od 8!/, łan.,

cerkiew, 602 dz, włośe. i 103 eerk.; chutor na-

leży do dóbr Józefin Zamaniłów.

Par. praw.,

dek. (błagoczynia) bezdzieckiego, 1407 dasz. 2.)

IL. Misiowce, folw., tamże, Stoszów 48 dz. 3.)
L., wś, pow. dzisieński, gm, Druja (5 w.) miała
Lipiany posiadłość, pow, kowieński, gm. Ja- 7 dusz rewiz. 4.) IL., folw., pow. lepelski, Peswojnie (7 w.). Mają tu Adamowiczowie 25 dz., trażyckich, 81. dz. 5.) IŁ. al. Wiktorynowo,
Ejdrygiewiczowie 14 dz., Ejnikowie 25 dz., Jak- dobra, pow. połoeki, Boguckich, 618 dz.
1 zagr., 1 kom; */, karcz., 1/, młyn.

szewiczowie 23 dz., Montwiłłowie 14 dz.

Lipniki 1.) kol., pow. łueki, gm. Horodziec.

Lipna, wś, pow. brzeski, gub. grodz., gm. 11 dm., 57 mk. 2.) £Ł., wś nad rzką Połczą,
Kamieniec Litewski, 30 w. od Brześcia, 819 dz. pow. owrucki, gm. Noryńsk, par. praw. WieledLipniaki 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, niki (18 w.), 30 w. od Owrueza, 166 dm., 1164
gm. Abele (14 w.). 2.) LL, wś, pow. dryzień- mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1770, dwa młyny,
ski, par. Oświej.
gorzelnia. Własność Młodziewskich. 3.) Ł,
Lipnica, fol., pow. nowogródzki, Jahołkow- chutor, tamże, gm. Sławeeżna, par. praw. Możaskich, 637 dz,
ry (16 w.). 4.) L., słoboda, pow. rówieński, gm.
Lipnica 1.) murowana, mstko, pow. bocheń- Berezne, 61 w. od Równego, 23 dm., 200 mk.

ski, W r. 1581 płaci szosu fl. 38, gr. 12, od 5.) Ł., kol. tamże, gm. Stydyń.
87 półłanków miejs., 16 zagr., 6 kół zakupnych,
Lipniszki 1.) folw., pow. nowoaleksandrow2 rzeźn., 1 kuśnierza, 6 szewców, 1 kowala, ski, gm. Smołwy (10 w.), Kwintów, 93 dz. 2.)
1 ślusarza, 6 garne., 1 płóciennika, 2 piekarzy, L., wś, pow. poniewieski, gm. Krakinów (7 w.).
2 sukien., 1 balwierza wójtow., 3 zagr. wójt., 3.) L., mstko, pow. oszmiański, W r. 1763 r.,

5 kom., 3 kom. na przedmieściu. Suma fi. 103, do L. należały wsi: Żuprany al. Zarucze, Rusaki,
gr. 13. 2.) Ł. górna i dolna, wś, pow. jasielski, Szyłueie, Sudrogi, Sieńkowee, Ogrodniki, ScigaDawna własność klasztoru w Tyńcu, Za Długo- ny, Deresze, Kowale, Pokozie Chrześcijańskie,
sza klasztor miał tu jeden łan kmiecy i dwa soł- Niekrasze, Wirgany, Czobryń, Kładniki,
Naekietysie. (L. B. III, 206). W r. 1581 płaci (z wsi wicze, Kamieńczany i Scierkowo; wsi bojarskie:
całej parafii Brzyska) Krzysztof Pieniążek, od Korewicze, Sontaki, Białańdzie, Jodkowieze, Dzi2 łan. km., 1 zagr., 2 kom.,

1 łan sołtysi.

3.) szewicze, Koniuchy i Andruszki, oraz wsi zie-

L. niemiecka al. wielka wś, pow. nowosądecki. mian pancernych; Pokozie Tatarskie, Zabłocie
W r. 1463 dostaje się drogą działu Janowi Trze- i Sledzki. Grunta miejskie miały 357/, włók,
cieskiemu.

(Paprocki, Herby, 301).

Lipnica, wś, pow. szamotulski. W r. 1218
Paweł biskup nadaje dziesięciny z L. i innych
wsi szpitalowi w Poznaniu. Z potwierdzenia
pierwotnego nadania dla szpitala przez ks, Wła-

dających czynszu 1732 zł. W r. 1792, Stanisław August nadał L. przywilej renovationis,

w którym potwierdził nadane przez Władysława

IV, prawo magdeburskie.

Miasteczko wyjęte

zostało z pod juryzdykcyi grodzkich, ziemskich

„—
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i duchownych i otrzymało herb (Pogoń w cezer- już w XVI w. Według wizyty z r. 1610
wonem polu). Wraz z Gieranonami nadane przez znajdował się niejednokrotnie w ręku heretyków

ces. Katarzynę, ks. Bezborodko, który je zbył i popadł w zupełną ruinę.

Oddano go pod opie-

w r. 1812 Wojciechowi Pusłowskiemu, marszał. kę plebana w Morkowie. W r. 1685, już śladu
słonimskiemu a synowie tegoź sprzedali je w r. kościoła nie bylo,
Lipogórka, fol., pow. kowieński, gm. Żejmy
1849 Wolskim. Na polach dworskich 4 kurhany.

4.) IL... wś skarb., tamże, gm. Polany (12 w.); (8 w.), Budrewiczów, 28 dz, i Lewandowskiel:
30 dz.

miała 32 dusz rewiz.

Lipno w dok. z r. 1349 Lippe, miasto. Wła-

Lipołaty, Zepołaty wś, pow. nowoaleksan
-

Mikołajowi Rudnikowi wójtostwo w L. na 12 ła-

Liponie, chutor, pow. wołkowyski, gm. Świ-

dysław ks. łęczycki i dobrzyński r. 1349, nadaje drowski, gm. Widze (1 w.).
nach, z 5 ogrodami morgowymi w mieście, są- słocz.

downietwem
izwykłymi dochodami dla osadzenia

Liponty, wś, pow. dzisieński, gm. Mikołajów

miasta na prawie chełmińskiem. (Ulanow. Dok. (8 w.).
Lipowa, wś, pow. wadowicki. W dok, z r.
317, 31). Wr. 1564 płaci szosu fl. 64, od 21
szewców, 13 piekarzy, 10 rzeźn, 7 garnearzy, 1242 i 1253 śród włości klasztoru w Staniątkae!:
5 sukienników, 11 kowali, 5 kuśnierzy, 9 kraw-

(Kod, mał. II, 64 i 92).

Lipowicze 1) Małe, wś, pow. sieński, gm.
ców, 1 partacza, 16 towarzyszów, 23 hultajów
i komor., 2 szotów, 4 kół młyń. Czopowe za Zameczek, 17 dm., 109 mk. 2.) Ł. Wźelkie,
rok 67 flL., 20 gr. Od wódki fl. 15. Suma fl. wś, tamże, 26 dm , 149 mk. 3.) L., folw., tam88. Mateusz Kłokocki szlach. od 1 łanu osiadł. że, należy do dóbr Oziereck.
Lipowiec 1.) fol. dóbr Kozłowszczyzna, pow.
131 zagr. fl. 2, gr. 18i2sol. W r. 1890 miasto ma 6046 mk. Sród zapisanych do ksiąg słonimski. 2.) Ł , okolica, pow. lepelski. Mają
stałej ludności jest 36 praw., 493 prot., 2245 tu; Zienkiewiczowie 32 dz,, Kowalewscy 25 dz.,
żydów.
Katolicy stanowili 46,34.
Powiat Koszkowie 69 dz., Łaskowie 40 dz. i Polawsey
lipnowski miał 86,685 (w tem 8,975 w mia- 84 dz.
Lipowiec 1.) wś nad Kahorlikiem Mokrym,
stach). Śród zapisanych do ksiąg stałych było:
92 praw,, 18675 prot., 5455 żydów. Katolicy pow. kijowski, gm. i st. poezt. Kahorlik (8 w.).
98 w. od Kijowa, 240 dm., 1490 mk., eerkiew
stanowili 730/g.
Lipno, wś, pow. konstantynowski. Eichler R drewn., 1072 dz. włośe., 1285 dwor., należącej
„Wiadomość

o

starożytnym

ementarzysku* do Makarewiczów.

W w. XVIII należała do

(Wszechświat 1892, t. 11).
Lipno 1.) wś, pow. sieński, gm. Łatyhowo,
36 dm., 205 mk. 2.) Ł., fol. attyn. Tabołek,
pow. dryzieński. 3.) LL, dobra, pow. lucyński,
własność Joanny Zerri, 4564 dz. Należały do

sstwa bohusławskiego, następnie dzieliła losy
Szubówki. 2.) L., pierwotnie Ajsyn, Hajsyn al.
Ujsyn, msto pow., gub. kijowskiej, 867 dm.,
8359 mk. (3941 praw., 333 kat., 4078 żyd.),
cerkiew, kościół kat., 4 domy modl. żyd, 2 szko-

sstwa maryenhauskiego.

ły, szpital miejski, st. poczt.-tel , 5 młynów, 14

Lipno 1) w dok. Zipnie, wś, pow. łucki, gm. jarmarków rocznie.

W r. 1629 ks. Dominik

Silno, 80 w. od Łucka, 101 dm., 850 mk., cer- Ostrogski wnosi z L. Starego i Nowego od 100
kiew, kaplica, szkoła. W r. 1577 i 1588 sioło dym. Włość Lipowecka miała w;5 wsiach 3818

zamku stepańskiego (ks. Konst. Ostrogskiego), dym. mina obejmuje dziś 15 miejseowości
płaci w r. 1577 od 9 dym. pół dworz., 5 na (1 mstko, 3 sioła, LI wsi), 12718 mk. (3 ewang.,
ćwiere., 7 ogr., a w r. 1583 od 14 dym., 7 ogr. 699 żydów) i 21463 dz. (11274 większej po2.) L, w dok. Zipne, wś, tamże, gm. Włodzi- siadł., 9767 włośc., 370 eerk.), St. dr. żel. humierzec, 15 dm., 130 mk. W r. 1577i 1588, mańskiej L., odl. o 12 w. od msta, ' pomiędzy st.
należy do Czartoryska, płaci w r. 1577 od 1 dym., Pohrebyszeze (30 w.), a Oratowo (15 w.). 3.)
a w r. 15838 od 5 ogr. 3.)lL., wś, pow. nowo- L „kol. nad rz. Woźnią, pow. radomyski, gm.
gradwołyński, gm. Czartorya Nowa, st. poczt. Potyjówka, st. poczt. Radomyśl (30 w.), 16 dm.,
Lubar (8 w.), 75 w. od mta pow., 200 dm., 84 mk 4.) IL. kol., pow. łueki gm. Rożyszeze, 28
1303 mk., cerkiew drewn. z r. 1777, uposażona dm., 148 mk.
Lipowiec 1.) r. 1344 castrum JLypow, wś,
52 dz., z nadania właścicielki Aleksandrowiczowej r. 1825, szkółka cerk. (od r. 1868), gorzel- pow. chrzanowski. Biskupi krakowscy, właścinia, własność Orłowskich. W r. 1585, w liez- ciele wsi, wznieśli tu zamek w którym mieli skłabie wsi danych przez ks. Konst. Ostrogskiego, dy danin w naturze dawanych z dóbr. Wspomisynowicy ks. Zuzannie, żonie Janusza, wwody na o tem dok. bisk. Grota z r. 1345 (Kod. dypl.

Mylnie (t. V, 280) podano L. ja- pol. III, 218). Kasztelania lipowiecka dóbr
bisk. krak. wspomniana w dok. z r. 1391 obok
Lipno, niem. Zeipe, wś, pow. szmigielski, sławkowskiej, (Kod. kat, krak. II, 163), Ob.
par. Morkowo, ma 140 ha, 20 dm., 192 mk. (25 Wł. Łuszczkiewicz: „Zamek DL. i jego turma*
ew.). Kościół par. p. w. św. Jadwigi, istnieje tu (Spraw kom hist. sztuki II, 12). 2.) b. wś,
wołyńskiego,

ko dwie wsi różne.
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pow. cieszanowski. Wieś ta w starostwie luba- bejki (6 w.), Baranowskich, 845 dz. (369 lasu).
czowskiem zasadzoną została około r. 1565, przy 2.) L., wś, pow. mohylewski, gm. Ciecierzyn
wsi Drohbomyślu, w lesie lipowym, przez Tarłę, (1 w.), 44 dm., 280 mk, 3.) IL, folw. skarb.,
Wymierzono lasów do kopania na 11 półłanków. pow. oszmiański, gm, Iwie. Nadany kościołowi
Usypano też staw na pot. Drohomyskim, który w Iwiu r. 1631, przez Mikołaja Kiszkę, wwodę
dał już w roku czwartym zł. 100. Młynik zł. mścisławskiego.
Lipsko, wś, pow. zamojski. Według Pa10. Ogółem zł, 40, gr. 10 rocznie.
Lipówka 1.) zaśc., pow. wiłkomierski, gmina prockiego siedzieli tu potomkowie jednego z syOnikszty (12 w.). 2.)IL, wś, pow. bychowski, nów Iwona z Góraja, którzy od wsi przybrali
gm. Głuche, 58 dm., 331 mk. 3.) L., wś i folw., nazwę Lipskich. (Herby, 681), W r. 1564
pow. klimowieki, gm. Chocimsk, 115 dm., 860 należy do par. rz. kat, w Zdanowie, posiada cermk. Folw. należy do dóbr Chocimsk, 4.) L., kiew. Płaci od 7'/, łan., 4 zagr. z rolą, 1 rzem.
W r. 1591 siedzi tu Lipski z Goraja, dziedzie
wś, pow. dryzieński, par. Rosica.
Lipówka 1.) wś, pow. kijowski, gm. Maka- kilka przyległych włości. Istniała też Wola
rów, st, poczt. Chwasowa (10 w.), 50 w. od Ki- lipska, mająca r. 1564 łan 6, rzem. 1.
Lipsole, os, pow. dźwiński, gm. Warków
jowa, 111 dm., 802 mk.; cerkiew, młyn, 6 wiatraków, 1438 dz. włośe. Własność większa (9 w.), huta szklana.
Lipuszki al. Ziptowa, wś nad jez. Raźno, pow.
(538 dz. ziemi ornej) należy do Straszyńskiej,
która przestrzeń leśną w L. i chut. Jaźwinki rzeżycki, gm. Andrepno.
Liśce, kol., pow. łucki, gm. Trościaniee,
w r. 1883 sprzedała pułk. Onoprienko i po roku
1871 14 włościanom 250 dz. 4.) L., kol., pow. 10 dm., 50 mk.
nowogradwołyński, gm. Czartorya Nowa, 45 w.
Lisewo, r. 1520 Zyszowo, wś, pow. słupecki.
od mta pow., 32 dm., 420 mk.
Istniał tu kościół par. p. w. św. Maryi MagdaleLipowo 1) dobra, pow. kobryński, gm. Bło- ny, nazywany w aktach z początku w. XV
ty, 31 w. od Kobrynia, Tymińskich, z folw. Mi- „dawnym*. Kmiecie dawali plebanowi meszne
kołajów 3440 dz. (2000 łąk i pastwisk). 2.) tylko w ziarnie, a role dworskie i sołtysie dzieL., wś, dobra i urocz., tamże, gm. Horodee, 18 w. sięcinę. W końcu w. XVI, dziedzie wsi Andrzej
od Kobrynia, Wś ma 380 dz.; dobra Onichi- Tomieki wzniósł nowy kościół, który gdy zniszmowskich, 460 dz., os. 129 dz.
czał w w. XVII nie odbudowano go, ale wcielono
Lipowo, al. Zipowe, wś nad Dnieprem, pow. ubogą parafię do Skulska.
czehryński, gm. Podoroźnie, st. poczt. Czechryn
Lisewo w dok. Zyssowo, wś, pow. inowro(34 w.), 448 dm., 2732 mk., cerkiew, szkółka cławski. Wspom. w dok. z r. 1287i 1296, jacerk., 2 szkółki początk., młyn parowy, 6 mły- ko wieś rycerska. Jakób z Radziejowa, pleban
nów wodnych, 13 wiatraków, 2 olejarnie, Weho- w L., otrzymuje r. 1441 altaryę przy kościele

dziła w skład sstwa czehryńskiego.
radziejowskim założoną. (Ulanow. Dok. 278, 98).
Lipowy Most, wś, pow. sokólski, gmina
Lisia góra, u Dług. Zysa gora, r. 1586
Ostrów, 150 dz.
Lissa gora, zapewne Łysa góra, wś, pow. tarLipowy Róg, wś, pow. kijowski, gm. i st.
nowski, W r. 1536 własność Jana Tarnowpoczt. Rzyszezów, 92 w. od Kijowa, 109 dm.,
skiego
wojew. ruskiego i Doroty Tarnowskiej,
800 mk., cerkiew, szkółka, 6 wiatraków, 494
żony
Jana
Tarły krajezego nadwor., w dzierżadz, włośc., 440 dwor., należącej odr, 1876
do Montrezorów (poprzednio
Istniała już r. 1594.

Józefa

Perro).

Lipowy Ruczaj, wś, pow. klimowieki, gm.
Kościukowicze, 78 dm., 408 mk.
Lipsk mstko, pow. augustowski. Powstało

na obszarze uroczyska zw. „Żabicie* od „Rzabieie*, nad rz. Biebrzą, w wojew. trockiem, pow.
grodzieńskim. Przywilej z r. 1549, pozwala
Adamowi Chreptowiczowi, podkom. nowogrodzkiemu i Annie Komajewskiej—małżonkom—na
uroczysku tem założyć miasto i nazwać od lipowego mostu prowadzącego przez błota — „Lipskiem*. (Akta grod. ziem. sądu XVII, str.
163—4). Nowo utworzonej osadzie, król Stefan
r. 1580, nadał prawo magdeburskie (Akt. Głów.
Litew, Trybunału XIII, str. 38), Bliższe szczegóły dotyczące m. Lipska, patrz wyżej w Słow.
Geogr. (t. V, 294).

Lipsk 1.) dobra, pow. wiłkomierski, gm. Do=!

wie Beaty Tęczyńskiej, kaszt. sądeckiej. (Trzy-

mała w sumie posagowej). Wś miała 36 kmieci na 10 łan. (czynsz. '/ą grzyw. z łanu), sołtystwo, folwark, karczma (2 grzyw.), stawi łąki
obfite.
Lisianka, mstko nad Tykiczem Gniłym, pow.
zwinogródzki, gm. Lisianka, 23 w. od Zwinogródki, 1042 dm , 7350 mk.. 2 cerkwie, kościół
kat., kaplica, synagoga, szkoła lud., st. poczt.tel., ambulatoryum, 3 młyny, 4 wiatraki. Wr.
1612 słoboda nowo osadzona płaci r. 1628 od
9 dym., 13 ogr., i koła młyń., 1 popa. Gmina
obejmuje dziś 9 miejscowości (1 mstko, 4 sioła,
4 wsi), 15546 mk. (162 kat., 5 sztund., 22
ewang., 2200 żydów). 11473 dz. (4812 większej
posiadł., 6298 włośc., 31 skarb., 332 cerk.).
Lisiatycze, wś, pow. stryjski. W r. 1565 wś
w ststwie stryjskiem, miała 157 ludzi osiadłych
na 32'/4 dworzyszezach, pop. miał swoje dwo-

Lis

Lis
rzyszcze; płacono z każdego po zł, 4 i kładzie
owsa. Powołowszczyzny dawali w roku piątym
po dwu wołów z dworzyszeza, prócz tego dań
wieprzową dwudziestego wieprza, która dała
24 wieprzów, dziesięcinę pszezelną (15 pni).
Byli podsadkowie i rzemieślnicy, obowiązani
tylko do posług i robót. Karczmarzy 9 i karczma gościnna, młyn, słodownia dworska. Ogółem

zł. 384, gr. 24. Folwark w L, miał zbioru żyta kóp 300, pszeniey 30, jęczmienia 50, owsa
800 (z tego 1600 mae. pogr. 4), prosa kóp. 10.
Ogólna wartość zbioru zł. 363, gr. 25. Siana
stogów 10 po zł. 10.
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uposażona 20 dz. z nadania łks, Franciszki Jabłonowskiej r. 1782, szkółka od r. 1874. Wr.
1589 należy do włości ostropolskiej, ks. Ostrog-

skich, spustoszona przez Tatarów.

Lisiszki, dwa zaśc., pow. nowoaleksandrow
-

ski, gm. Widze (3 i 7 w.).
Liski 1.) chutor dóbr Kłaginówka, pow. grodzieński. 2.) Ł., wśi fol., pow. rohaczewski,
gm. Łuki (15 w.), 37 dm., 202 mk. Fol., od r.
1869 Klujewych, 217 dz.
Liski 1.) wś, pow. krzemieniecki, gm. Dederkały, par. praw. Siwki (pow. ostrogski). 42 w.

Młyny dwa o 5 kołach, od Krzemieńca, 57 dm., 508 mk., cerkiew filialna

karczmę i myto od ludzi jeźdżących na mosty,
piatniekie arendował żyd.
Lisice 1) urocz. dóbr Czachec, pow. prużański. 2.) L., wś, tamże, gm. Noski.
Lisicze, wś, pow. ostregski, gm. Annopol,
par. praw. Hołowle, 18 w. od Ostroga, 114 dm,,
827 mk.
Lisicznik, wś i folw., pow. bychowski, gm.
Osowiec Cerkiewny (3 w.), 29 dm., 139 mk.
Folwark od r. 1880 Borowskieh, 166 dz.

drewn. z r. 1869, uposażona 19 dz., z nadania
właścicieli wsi Piotra i Feliksa Wkryńskich r.
1776. W ostatnich czasach należała do 'Tłuchow
skiej z Jaworowskich. 2.) ., chutor, powiat
ostrogski, gm. Płużne, 7 dm., 42 mk. 3)L,
chutor, pow. owrueki, gm. Chwośnia Wielka,

par. praw. Moszki (3 w.). Ob. Moszkowski chutor. 4.) IL, kol., pow, włodzimierski, gm. Poryeck. 5.) LL, kol. tamże, gm, Werba, 31 dm,,
191 mk. 6.) Ł., kol. niem., pow. żytomierski,

Lisiczyce, wś, pow. słonimski, gm. Pieski, gm. i par. praw. Horoszki (5 w.), 43 w. od Ży85 w. od Słonima, 492 dz.

tomierza, 28 dm., 213 mk., kaplica ewang,

Lisiczyn, wś i dobra nad rz. Essą, pow. szkoła, wiatrak. 7.) L., chutor, tamże, parafia
sieński, gm. Lisiczyn, 35 dm., 195 mk., zarząd praw. Skołobów (2 w.).
CZK
gminny, cerkiew, szkoła.

Dobra, dziedzietwo

Liski, r. 1578 Ziesky, wś, pow. sokalski.

Chomińskich i Kaweckich, 970 dz. (571 lasu). W r. 1578 podana w par. rz.-katol. Tyszowce.
Gmina obejmuje 61 miejscowości, 794 dm., Przeor klasztoru bełzkiego płaci tu od 4 łan.,
3763 mk. włościan (1332 dusz rewiz.), uwłasz- 6 zagr., 6 kom.
czonych na 7343 dz. W gminie jest 8208 dz.,
Lisko, miasto powiatowe. W r. 1589 daje
lasów większej własności i 752 włośc.
szosu fi. 10, od 5 szewców, 4 kuśnierzy, 3 koLisiczyn, urocz., pow. dubieński, gm. Ołyka, wali, 4 garncarzy, 2 bednarzy, 2 siodlarzy, 3
6 dm., 55 mk.
palących wódkę, I złotnika, 1 rzeźnika, 6 przeLisiec wielki, r. 1520 Zyszyecz maior, wś, kupniów, 4 tkaczy, 10 komor., 10 pomoeników.
pow. koniński. Nadany w wieku XII, przez
Lisków, r. 1293 Zyscouicy, wś, pow. turecki.
Mieszka starego, klasztorowi św. Wawrzyńca Przed r. 1293 synowie Wierzbięty milesa, zapod Kaliszem. W r. 1232 ks, Władysław z sy- mieniają tę wieś z arcyb. gnieźn. Jakóbem na
nami, zamienia tę wieś z klasztorem, dając za Biskupiee. Jakób areyb. gnieźn. nadaje r. 1298
to wsiom klasztornym: Ziemięcin i Upuszczewo wieś tą Lagusowi „homini ecelesie nostre*, dla
te swobody, jakie miała Spiczyna góra. (K. W. osadzenia na prawie średzkiem (Ulanow. Dok.,
n. 35, 189). Zapewne już w w. XIV istniał tu 369, 17). Wymienia ją dok. z r. 1357 śród włokościół par. p. w. św. Jana Chrze., nazywany ści areyb. gnieźn. (K. W.,n. 69811354). W końw aktach z początku w. XV „dawnym*. Wieś cu XVI w. areyb. Stan. Karnkowski, założywszy
była królewską. W r. 1697 stanął tu kościół kollegium jezuiekie w Kaliszu nadał mu tę wieś.
z drzewa.
Kościół par. istniał jaż w początku XV w., bo
Lisie Góry, dwa zaśc., pow. trocki, gm. i do- Tomasz pleban występuje r. 1456. Obecny
bra skarb. Jewie (1 w.); miały 11 dusz rewiz.
drewniany wzniesiony r. 1770, a restaurowany
Lisienory-Jałówka, też Z. Ześne
iPolne, r. 1870. Do par. należy też kościołek filialny
wś, pow. sokólski, gm. Makowlany, 14 w. od w Strzałkowie.
Sokółki, 227 dz.
Liskowate, wś, pow. dobromilski. W r.1565
Lisiewice al. Zisowice, r. 1359 Zyschonicze, wś w ststwie przemyskiem, miała 28 kmieci na
r. 1579 Ziskowice, mylnie Zisienice, wś, pow. 191/, łan. Kniaź (sołtys) dawał za 12 baranów
łowieki. Dawna własność arcyb. gnieźn., we- po gr. 7. Bartników 3, pop. Ogółem zł. 61, gr.
dług dok. z r. 1359, W r. 1579 płacą od 167/, 19, den. 12.
łan., 3 ogr., 2 kom.
Liskowska Słobódka, wś, pow. rohaczew
-

Lisińce, wś, pow. zasławski, gm. Butowee, ski, gm. Cichinicze (10 w.), 30 dm., 212 mk.

par. praw. Łaszki (2 w.), 35 w. od Zasławia,
Lisno al. Zdszno, r. 1827 Lniano, w dokum.
96 dm., 626 mk., cerkiew drewn. z r. 1768, z r. 1336 „Lmysczno, wś, pow. skierniewieki. Daw-

ao
a

*
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mna własność arcyb. gnieźn. Bawi tu r. 1336 671 mk. cerkiew, młyn. W r. 1577 do CzartoJanisław arcyb. i wydaje akt dla kościoła w Bu- ryska, ks. Michała Czartoryskiego, płaci od 3
dziszewicach (Ulanow. Dok , 311, 25 i 314, 28). dym. W r. 1588 kn. Miehałowa Czartoryska
Dyspensa dana r. 1347 przez Jarosława areyb. wnosi od 6 dym. W ostatnich czasach hr. Margnieźn., Ziemowitowi ks. mazow., datowana jest: celego Krasickiego.
Lisowce 1.) Małe, wś, pow. skwirski, gmina
_ „im lszyszczno yYilla ecclesiae nostrae* (Kod.
_ Maz., 50). Wymienione w dok. z r. 1359 śród Pawołocz, st. poczt. Skwira (15 w.), 254 dm.,
włości arcyb. gnieźn. (K. W., n. 1404). Wr. 1447 mk., cerkiew, szkółka cerk. W r. 1628
" 1579 Lniesno, wś arcyb. płaci od 24 łan., 2 łan. w zastawie „pani wileńskiej*, płaci od 3 dym,,
"wójt., 2 rzem., 1 rzeźnika.

Por. Zdsno i Liszno 4 ogr.

2.) Ł. Wielkie, wś nad Unawą, tamże,

gm. i st. poczt. Popielnia (6 w.), 35 w. od
(t. IV).
Lisno, fol. nad rz. Swołną, pow. dryzieński, Skwiry, 153 dm., 1276 mk., eerkiew, szkółka
gm. Juchowicze, cerkiew, kaplica.

cerk., 2 młyny, 3 wiatraki. 3.) l., chutor, pow.

Lisów 1.) r. 1191 Zdssovo, r. 1520 Zissoweł: owrucki, gm. Pokalew, 4 dm., 76 mk.
Lisowczyce 1.) wś, dobra i fol., pow. brzeal. Komorniki, wś, pow. radomski. Wedle dok.
z r. 1191 daje dziesięciny kollegiacie sandomier. ski gub. grodz., gm. Wojska, 51 w. od Brześcia
Do r. 1414 należała do par. Goryń. W tym ro- Wś ma 30 dm., 289 mk., cerkiew filialną, 357
ku dziedziee wsi Lisowscy h. Lis, wznieśli ko- dz.; dobra Gutowskieh, z fol. Ostrów 504 dz.;
ściołek p. w. Wniebowstąp. N.P. Maryi i św. drugi fol., własność Strzemińskiej i TomaszewAgnieszki i uposażyli parafię z oddzielnym ple- skiej, 97 dz. 2.) L. Rusiły, dobra, tamże, Sufbanem. W r. 1569 wś i parafiia nosi nazwę: czyńskich, z fol. Joalin Bazyliany, 932 dz.

Lisowice, wś, pow. doliński. Wieś króLisów
-Komorniki. Lisowsey mają tu w dwu
działach 3 półłanki, 11/, łanu i 2 zagr. 2.) L., lewska wspom. w dok. zr. 1371 (Kod. mał,,
r. 1275 Zyssow, u Dług. Zysszow, kol., powiat: t. III, 254).
Lisowicze 1.) wś, pow. wilejski, gm. Sitee
opatowski, par. Gierczyce. W r. 1827 wś du-

chowna w par. Malice, miała 29 dm., 155 mk.
Dokument wyszczególniający posiadłości klasztoru wąchockiego z r. 1260 podaje: „predium de Lissov quod Markussius abbas de Wachoeko... emit ab Alexandro Albo de Sandomiria

(5 w.); miała 38 dusz rewiz., należała do dóbr

Kijakowo. 2.) lu, ob. Zasowiczei Lesowicze.
Lisówka 1.) wś nad jeziorem, pow. skwirski,
gm. Kornin, st. poczt. Chodorków (14 w.), 70
w. od Skwiry, 103 dm., 247 mk., szkółka cerk.,
pro octuaginta marcis... et iuxta villam ipsam wiatrak. 2.) lL, wś nad Uszycą, pow. latyterra quedam quam... comparavit... pro quadra- czowski, gm. Zińków, 26 dm., 210 mk., ceerginta marcis et quatuor" (Kod. kat, krak., I, 79). kiew.
Lisowski, zaśc., pow. orszański, gm. WysoW dok. z r. 1275 śród włości klasztoru wąchoekiego. Wedle Długosza opat Marcussius nabył kie, 5 dm., 29 mk.
Lisowszczyzna, fol. dóbr Strubnica, pow.
tę wieś za 80 grz. od Aleksandra Albo (Biały?)
ze Sandomierza, a przy wsi tej pewien obszar wołkowyski.
Lisowszczyzna
1.) wś nad rzką Leszlą, pow.
od Kratkona, syna Teodoryka Maczyny h. Rawa za 44 grz. Było we wsi do 15 łan. km., żytomierski, gm. Olszomierz, par. praw. Kro2 karezmy z rolą, zagrodnicy, wyborny folwark piwna (7 w.), 68 w. od Żytomierza, ma 191 dm.,
klasztorny. Dziesięcinę z połowy wsi dawano 1014 mk., cerkiew filialna drewnianą wzniesioną
bisk. krakow., z drugiej połowy plebanowi w Ma- r. 1782 przez właścicielkę Pawszę, st. poczt.
licach (L. B., III, 409). 3.) Ł., wś, pow. stop- Do filii należy wś Johanówka. Wś należała daw-

nieki. Jadwiga królowa, nadaje na prośbę Spyt- niej do ks. Kutuzowa Smoleńskiego. 2.) .,
_ka r. 1385 prawo niemieckie, średzkie, dla jego dwie kol., tamże, 65 w. od Żytomierza, 108 dm.,
wsi L. w ziemi sandomierskiej (Kod. dypl. pol., 774 mk.
Lispol, fol., pow. dzisieński, gm. Jazno, roku
t. III, 335). W r. 1540 Andrzej Nieswojewski
ma 4 kmieci na łanach i 3 na półłankach, karez- 1865 Janowskich.
Listopadowo, wś nad Turyą, pow. czehryńmę (1 grzyw.), młyn, dwa stawy, 2 zagr., dwór,
folwark, łąki, lasy, pasieki. Oceeniona wieś na ski, gm. i st. poczt. Złotopol (1 w.), 91 w. od
Czehrynia, ze wsią Kraśnianką 266 dm, 1529
200 grzyw.
Lisów al. Zisowo, wś włośc. i fol., pow. biel- mk., cerkiew, szkółka cerk., 6 wiatraków.
Listwin 1.) wś nad rucz. Ryzników, pów.
ski gub. grodz , w dawnej ziemi drohiekiej, gm.

Narojki, par. Drohiczyn, 50 w. od Bielska. Wś kaniowski, gm., par. praw. i st. poczt. Korsuń
ma 102 dz.; ludność polska; dobra, dawniej Bie- (2 w.), 58 w. od Kaniowa, 125 dm., 691 mk.,
nieekich, potem Smólskich, obeenie drogą wiana szkółka, młyn wodny. Należy do klucza korsuńskiego. 2.) L., wś, pow. dubieński, gm. WarUszakowa, 678 dz. Grunta dobre, pszenne.
Lisów, w dokum. Zesów, Lesowa, wś, pow. kowieze, par. praw. Moszezanica Mała (3 w.), 18

Jucki, gm. Miedwieże, 70 w. od Łucka, 101 dm.,/ w. od Dubna, 111 dm., 669 mk., cerkiew filialna

PZA ZEATSNPEP
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Lisznia, r. 1565 Zeszna, wś, pow. sanocki,
drewn. z r. 1877. W r. 1583 L. należy do wsi
zamku dubieńskiego, ks. Konst. Ostrogskiego, WŚ w ststwie sanockiem, osadzona w górach, ©
który wnosi od 10 dym., 8 ogr. 3.) L.., wś, pow. na prawie wołoskiem, koło r. 1565 przez Mikoowrucki, gm. Słoweczna, par. praw. Pietrasze łaja Cikowskiego, kaszt. żarnowskiego, ststę sanockiego.
Łisznica, wś, pow, brzeski gub. grodz,, gm.
Lisuny, wś, pow. orszański, gm. Wysokie,
Wielkieryta, 167 dz.
5 dm., 27 mk.
Liszniówkąa, Zeszniówka, Leśniówka, mstko
Liszejki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Trasznad jez. Wepryk, pow. łucki, gm. Horodek, 94
kuny (19 w.).
Liszki, dobra, pow. grodzieński, gm. Krynki, w. od Łucka, 160 dm., 1076 mk., cerkiew,
40 w. od Grodna, własność Wiryonów, 384 dz. szkoła.

(1 w.), 34 w. od Owrucza, 107 dm., 723 mk.

Litąszewo, dobra, pow. lucyński, własność
Liszki, w dok. Lysky, wś, pow. krakowski.
W dok. z r. 1254 śród włości klasztoru zwie- Litaszewskich, 2500 dz.
Litawory, wś, pow. słonimski, gm. Deórzeć,
rzynieckiego podano: „Lysky cum hominibus
aseriptieiis*, Kazimierz król, r. 1363 nadaje 42 w. od Słonima.
Litewniki, dobra skarb., pow. lucyński, obejklasztorowi tynieekiemu sołtystwa królewskie
we wsiach: Liszki, Smierdząca, Kaszów, Nowa mują 35 wsi i 6 zaścianków, mają 5606 dz.

Litewskie, urocz. przy wsi Niekrasze, pow.
wieś i Przeginia (Kod. dypl. pol., III, 284). Według Długosza, pierwotnie własność klasztoru grodzieński.
Litewszczyzna, wś, pow. nowoaleksandrowzwierzynieckiego, drogą zamiany za Wołowice
i sołtystwo w Kolbarku, przeszła do klasztoru ski, gm. Brasław (7 w.).
Litki, wś nad rzką Połonką, pow. owrucki,
w Tyńcu. W połowie XV w. ma kościół par.
p. w. św. Mikołaja, drewniany. Wś miała 12 gm. i par. praw. Łuhiny (2 w.), 48 w. od Owru-

łan. km., 2 łany sołtysie, 1 zagr., 3 karczmy cza, 102 dm., 570 mk. Należała do dóbr mona(2 dawały po 2 kopy, trzecia 1 grzyw. rocznie), steru Pustyńskiego w Kijowie.
Litnicka Góra, chutor, pow. owrueki, gm.
kowal z ogrodu dawał 1 grz. (L. B., III, 186).
Johannes Lindtolde rector in lisky*, występuje Iskorość, 8 dm., 133 mk,
w dok, z r. 1411 (Kod. kat. krak., II, 357). Wr.
Łitniewicze, wś, pow. wilejski, gm. Rabuń
1581 opat tyniecki płaci tu od 7 łan., 2 kom, (11 w.); miała 23 dusz rewiz., należała do dóbr
3 kom. bez bydła, 2 rzem., 1 duda, 1 kijak, 2 skarb. Huby.
piekarzy.
Litohoszcze, w dok. Zuthohoscze, wś, pow.
Liszkuniszki, wś włośe., pow. wileński, gm. kowelski, gm. Wielick, 39 w. od Kowla, 39 dm.,

Ilino (13 w.); miała 31 dusz rewiz., należała do 258 mk.
dóbr skarb. Puzyryszki.

W r. 1570 kn. Iwanowej Czetwertyń-

skiej. W r. 1577 płaci też od 3 dym. i ZahaLisznia 1.) wś, pow. kijowski, gm. Byszów, ryasz Łahodowski od 3 dym. i 1 ogr., a r. 1583
st. poczt. Chwasowa (25 w.), par. praw. Pasz- kn. Ostafiej Czetwertyński od3 dym., 2 ogr.

kówka (6 w.), 43 w. ód Kijowa, 180 dm., 1039 i p. Kamieniecki od 6 ogr., 1 koła wal., 1 popa.
mk., cerkiew, szkółka cerk., młyn, 1318 dz.

włośc., 1318 dwor. (873 dz. lasu).

Od 1874r.

Litowiszcze, w dok. Zelowiszcze, wś, pow.

krzemieniecki, gm. $zumsk, par. praw. Zaleśce

Kohana. 2.) Ł., w dok. Zesna, Leszna, Iyeszna, Szumskie (3 w.), 28 w. od Krzemieńca, 48 dm.,
wś, pow. dubieński, gm. Kniahinin, par. praw.
300 mk. W r. 1583 Walenty Wkryński wnosi
Dublany, 30 w. od Dubna, 28 dm., 332 mk.
od 5 dym., 2 ogr., 2 komor. Własność Maryi
W r. 1570 z Dublanami, Mikołaja Pałuekiego,
z Cieciszowskich Siemiątkowskiej.
r. 1583 Wasila Hrynniekiego i Jarosza, KrzyszLitowiszki, wś, pow. dzisieński, gm, Czercs
tofa i Szczęsnego Gaszyńskich. 3.) Ł., wś nad
rzką Pieszezanką, pow. krzemieniecki, gm. i par. (2 w.); miała 28 dusz rewiz.
Litowiż, wś nad Bugiem, pow. włodzimierski,
praw. Białokrynica (5 w.), 12 w. od Krzemieńca,

40 dm., 369 mk., cerkiew fil. drewn., wzniesiona gm. Hrybowica, 27 w. od Włodzimierza, 240

r. 1764, przez właściciela Bruno Kamińskiego dm., 1543 mk., eerkiew, kościół katol., młyn.

i uposażona przez niego ziemią.

Do filii należy W r. 1545 własność ks. Czartoryskiego. W roku
1570 wnosi pobór kn. Aleks, Czartoryski, wwda

wś Wesołówka. W r. 1545 Andruskich. W r.
1570 mają tu części: Opanas, Fiedor, Siemion
Andruscy i Skymyn Janycz. Na początku XIX
w. Kadłubiekich, w nowszych czasach Woroninych, następnie sukcesorów Wincentego Czo-

wołyński.

W r. 1577 ks. Michał Czartoryski,

płaci od 24 dym. łanow. po 20 gr., od 1 dym.
półłankow. 10 gr., 19 ogr. po 4 gr., 4 luźn. po
12 gr., 20 komorn. po £ gr. W r. 1589 wnio-

snowskiego. 4.) L., w dok. Zesna, wś i kol., sła Michałowa Czartoryska 9 f., 19 gr. 9 den.
pow. włodzimierski, gm. Hrybowica, 21 w. od szosu, od 11 łanów po 30 gr. 1l fi, od popów,
Włodzimierza. Wś ma 59 dm., 415 mk., cer- kół waln., kół doroez., rzemieśln., komorn. 11 fi.
kiew; kol. 30'dm., 195 mk. W r. 1588 wnosi 4 gr., ezopowego per arendam25f., razem 53 fl,
23 gr. 9 den.
pobór Bohusz Łukowiecki.
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Litówka, przys. Rzepiniec, pow. kamieniecLitwinką 1.) wś, pow. grodzieński, gm. Łaki, gm. Orynin.
sza. 2.) L., wś i os. młyn., pow. sokólski, gmina
Litowsk 1.) Wielki i Mały, dwie wsi, pow. Makowlany, 14 w. od Sokółki. Wś ma 165 dz..
kobryński, gm. Wołowiel, 45 w. od Kobrynia, os. młyn. 19 dz.

495 i 181 dz. 2.) L., wś, pow. mohylewski, gm.
Litwinki, wś i dobra nad Muchawcem, pow.
Szkłów (7 w.), 25 dm., 144 mk. 3), dwie kobryński, gm. Pruska, 12 w. od Kobrynia. Wś
wsi tamże, gm. Ciecierzyn (7 w.) i Czarnorucz ma 28 dm., 334 mk., szkołę, 548 dz. włośc.

(9 w.). 4.) ., dobra, tamże, od r. 1881 Kap- i 63 dz. pryw.; dobra Szadurskich, 1421 dz.
telewych, 676 dz.
i
(812 lasu). Należała do wójtowstwa petrykowLitwa. Wydawnictwa dokumentów odnoszą- skiego, w ekonomii kobryńskiej. Podług rewizyi
cych się do przeszłości L., wylicza „Bibliografia D. Sapiehy z r. 1563 było 19 włók gruntu podłego. Poddani winni byli płacić z włóki po 31

historyi polskiej*, L. Finkla, t. I, nr. 946—963.
Prace odnoszące się do etnografii L., n. 12084
do 12243. Specyalną bibliografię prac tyczących się L. opracował Bałtramaitis: „Sbornik
bibliogr. materiałow dla geogr., etnogr. i statist.

Litwy* (Zapiski imp. rus. geogr. obszez., t. XXI,
Petersb., 1891, str. 289). Nowsze opracowa-

gr. oraz robić po 2 dni w tygodniu i 4 dni tłoki
latem. Suma dochodu ze wsi 9 kóp 49 gr.
i z naddatków 2 kopy, razem 11 kóp 49 gr.
Litwinkowo, fol., pow. miński, Nowiekich,
68 dz.
Litwinów, wś, pow. podhajecki. Jan Buczac|ki r. 1469 przedstawia list królewski na wieś
„Lythwyanow*, nadaną prawem feudalnym z o-

nia dziejów L. ogłosili: Barabaszew A., „Lietopisnyje istoczniki dla istorii Litwy w srednije
wieka". Petersburg, 1888. St. Smolka: „Kiej- bowiązkiem służby „secundum exigenciam justut i Jagiełło* (Pam. Ak. Um., t. VII, 1889 r.). sticie*.

A. Lewieki: „Powstanie Swidrygiełły* (Rozpr.
Litwinowa, wś nad Uszaczą, pow. połocki,
hist. fil. Akad. Um., t. XXIX). A. Prochaska: gm. Bonoń, 10 dm., 78 mk., zarząd gminny,
„Codex epistolaris Vitoldi* (wyd. Ak. Um.). szkoła.
Liczne prace Józefa Wolffa, jak: „Ród GeLitwinowicze, ob. Ksawerów,
_ dymina i jnne. P. D. Brianeew:
„Istoria liLitwinowicze 1.) dobra, pow. brzeski gub.
owskago gosudarstwa*. Wilno, 1889 rok, grodz., gm. Rogacze, 49 w. od Brześcia, Gutowstr. 659. Latkowski I.: „Mendog król litewski*, skich, z urocz Stachowicze 562 dz. 2.) L., wś
Kraków, 1892, str. 154. Skirmunt Konstancya: nad rzką Czewenką, pow. horecki, gm. Horody„Z najstarszych czasów plemienia litewskiego*, szcze, 33 w. od Horek, 64 dm., 312 mk., zarząd
Kraków, 1892. Lubowskij Matwiej: „Obłastnoje gm , szkoła, szpital. 3.) L., wś nad rzką Mu-

dielenie i miestnoje uprawlenie litowsko-ruskaho żyk, pow. rohaczewski, gm. Korma (8 w.), 91

gosudarstwa*, Moskwa, 1893 r., str. VIII, 884 dm., 653 mk., cerkiew.

iC. Odnosi się ta praca do XV i XVlw. Por.
Litwinówka 1.) wś, pow. kijowski, gmina
Kwart. Hist., t. IX, 567. Downar
-Zapolskij: Dymer, st. poczt. Borszczahówka (33 w.), 43
„Gosudarstw. chaziajstwo Wielik. kniaź. Litow. w.od Kijowa, 282 dm., 1721 mk., cerkiew fil.
pri Jagiellonach, t. I, Kijów, 1901, str. 929. św. Trójcy z r. 1875, szkółka cerk., młyn, ce-

Łappo I. I.: „Wielikoje kniaż. litowskoje za wre- gielnia, smolarnia, tartak, 1161 dz. włościańsk.
mia ot zaklucz. lublinskoj unii do smerti Stefana Własność większa należy do dóbr Demidów.
Batorija (1569—1586), Petersburg, tom I, 1901, 2.) L., chutor przy wsi Stawki, pow. radomyski.

str. 780. Ocenę tej pracy podał Witold Nowo- 3.)IL., wś, pow. taraszczański, gm. i st. poczt.
dworski (Kwart. hist , r. 1902). J.K. Kocha- Zaszków (3 w.), 48 w. od Taraszczy, 196 dm.,

nowski: „Witold w. ks. litewski*, Lwów, 1900. 921 mk,, cerkiew, szkółka cerk., 4 wiatraki.

Litwa 1.) wś, pow. dubieński, gm. Ołyka, 52 4.) L., wś, pow. owrucki, gm. Bazar, 26 dm.,

w. Od Dubna, 23 dm., 216 mk,

2.)L, wś nad 149 mk.

Sierną, pow. łucki, gm. Torczyn, 27 w. od ŁuLitwinowo 1.) wś i dobra, pow. horecki, gm.
cka, 61 dm., 385 mk., cegielnia. W r. 1577 Chołbnie, 21 dm., 130 mk., 2 cerkwie. Dobra,
sioło zamku torezyńskiego, wwdy połockiego Lidowych 850 dz. (380 lasu). 2.) IL, fol., pow.
(Dorohostajskiego), płaci od 22 dym., 10 ogr. orszański, od r. 1880 Luboszezyńskich, 324 dz.
Litwiaki, wś, pow. sieński, gm. Horodziee
Litwiny 1.) wś, pow. brzeski gub. grodz.,
| Wysoki, 37 dm., 215 mk.
gm. Radwanicze. 2.) Ł., dwór, pow, kowieński
"_
Litwinicze Wielkie, dobra, pow. bobrujski, (nie rossieński), gm. Betygoła (5 w.), Sutkiewiwłasność Walbeków, 620 dz.
czów 30 dz. 3.) IŁ., wś, pow. telszewski, gm.
Litwiniec, wś, pow. kaniowski, gm. Kury- Szkudy (18 w.).
łówka, st. poczt. Kaniów (7 w.), 122 dm., 496
Litwisy, wś i urocz., pow. rówieński, gmina
mk., cerkiew, szkółka cerk,, 10 wiatraków.
Dąbrowiea, par. praw. Zaleszany (3 w.) 136 w.
Litwiniszki, fol., pow. nowoaleksandrowski, od Równego, 36 dm., 223 mk.
gm. Jużynty (4 w.). W r. 1788 własność TyLityn 1.) w dok, Z,eteń, Zietkeń, wś, pow. kozenbauza, w zastawie Tadeusza Kurmina.

welski, gm. Turzysk, 22 w. od Kowla, 62 dm,,

Lit
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Liwotow, w dok. z r. 1279. Jezioro w do438 mk. W r. 1545 własność Jacka Leteńskiego i jego bratanka. W r. 1570 wnosi z części linie Wisły, koło Brzeska Nowego (Kod. kat.
Iwan Liethiński od 11 dym., 9 ogr. po 2 gr., krak., I, 111).
ar. 15838 Michajło Letyński płaci z części od
Liza, wś pow. mazowiecki. Aleksander król
10 dym , 6 ogr., 3 ogr.; z drugiej części Iwan nadaje r. 1505 w Brześciu, Andrzejowi Rytelo-

2.) IL, u Teodo- wi, dobra zw. Liza (Kapica, Herbarz, 363).
Liza, wś, pow. bielski gub. grodz., gm. Malewieze, par. prawosł, Owrucz (2 w.), 10 dm., sze, 26 w. od Bielska, 431 dz. Na płd. od wsi
wzgórze, mające około 2500 saż. kwadr., zwane
40 mk,
Litynia, wś, pow. drohobycki. Wedle lustra- mogiłkami. Później, podług podania, stał tu koKalusowski od 8 dym., 4 ogr.

rowicza Złszyny, wś, pow. owrueki, gm. Hładko-

eyi z r. 1565 wś w ststwie lubaczowskiem, za- ściół, śladem którego są szezątki fundamentów

brana dawniejszym jej dziedzicom Lityńskim z kamienia polnego.
i wcielona do dóbr ststwa drohobyckiego. PóźLizek, kol,, pow. żytomierski, gm. Cudnów,
, 35 mk.
niej dano Litybskim w zamian za to inne włości. 6 dm
Lityszki, wś, pow. rossieński, gm, Pojurze Liziana, wś, pow. rówieński, gm. Berezne,
par. praw. Sielee (3 w.), 70 w. od Równego, 70
(3 w.).
Liw, mstko, pow, węgrowski. Bolesław ks. dm., 517 mk.
mazow. nadaje r. 1436 matce swej Annie, zieLizuny, wś, pow. sieński, gm. Kakowczyn,
mię warszawską i kasztelanię liwską: „Castrum 7 dm., 73 mk.
Liże 1.) wś, pow. poniewieski, gm. Pompiany
nostrum Lyw in Czirnensi distriectu situatum,

eum appendiciis... proventibus, eensibus, terrige- (11 w.). 2.) Ł., fol., pow. rossieński, gm. Annis, nobilibus, oppido Lyw et cumvillis sibi adja- drzejów (2 w.). 3.) L., wś i okolica, tamże,
centibus*. Z powodu spalenia miasta i przy- gm. Taurogi (4 w.). Mają tu Benedyktowiwilejów, r. 14538 ks. Bolesław wydaje przywilej czowie 51 dz., Ejnikowie 10 dz., Jakubowscy
odnawiający prawo chełmińskie, potwierdzający 33 dz.
Liżejki, pow. słonimski, ob. Zeżejki.
łaźnię, postrzygalnię, wagę, nadający słodownię
(Kod. maz., 187, 345). W r. 1568 „oppidum
Liżele, wś, pow. wiłkomierski, gm. AndroLiw Antiqua'* płaci od 54 łan., 21 piekarzy, 18 niszki (5 w.).
palących wódkę, 6 szynkarzy, 21 krawców, 6
Liżynie, Zeżynie, dwór, pow. wiłkomierski,
kuśnierzy, 6 rzeźników, 6 rybaków, 15 przekup- gm. Wieprze (3 w.).
niów zboża i żelaza, 32 komorn., 5 kupców, 5
Loby, wś i zaśe., pow. nowoaleksandrowski,
krobników, 15 solarzy, 19 różnych rzemieślni- gm. Oknista (3 i 5 w.).
ków (śród nich: membranarius, pietor, iglarz,
Lochwiszcze, fol., pow. miński, Holineewifrenarius). Nowy Liw, miasto, płacił od 28 łan., cza 647 dz.
Londyn, dwór, pow. kowieński, gm. Aleksan12 piekarzy, 5 rzeźników, 6 palących wódkę, 2
kołodziejów, 2 bednarzy, 2 kowali, 2 garncarzy, drowska Słoboda (7 w.), własność Kulwieciów, .
10 przekupniów zboża, 4 rybaków, 10 komorn. 124 dz.
Loslaw, ob. Wodzisław.
Z obydwóch miast szosu 16 grzyw. Do ststwa
należały wsi: Czerwonka, Krypy, Grodzisko,
Lossow, wś w dawnej dyecezyi lubuskiej,
Korycka Wola, Zawiszyno, Królowa Wola, Ko- pod Frankfurtem. Jan z L. w r. 1297 jest starytnica, Popowo. Ob. Łuniewski T.: „Brzegi rostą międzyrzeckim (K. W., n. 764).
i dolina rzeki Liwca'* (Pam. Fizyogr., t. I, WarLścin, wś, pow. jędrzejowski. Tu odbywa się
szawa, 1881 r.).

w r. 1551 ślub Stanisława Orzechowskiego, ka-

Liwa, os., pow. siebieski, gm. Czajki (12 w.), nonika przemyskiego, głośnego publicysty i agitatora, z Magdaleną Chełmską. Dziedziecem L.
cerkiew.
Liwczany, wś, pow. dźwiński, parafia Kra- był stryj panny Remigiusz Chełmski.
sław.
Lszen (u Dług.) ob. Zdzań.
Lubachin, kol., pow. nowogradwołyński, gm.
Liwejki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Uciana
(16 w.).
Rohaczew, 9 w. od mta pow., 87 dm., 443 mk.
Lubachy, w dok. Zubachów, wś, pow. łueki,
Liwenhof, mstko nad Dubną, pow. dźwiński,
gm. Liwenhof, 56 w. od Dźwińska, 1140 mk,, gm. Włodzimierzec, 97 w. od Łucka, 96 dm,,
kościół katol., 2 domy modl. żydow., szkoła lu- 340 mk. W r. 1577 do Czartoryjska, ks. Michadowa, szpital, 8 sklepów, 6 targów rocznie. Na ła Czartoryskiego, płaci od 2 dym.
folw. fabryka papieru. Gmina obejmuje 27
Lubaczów, miasto, pow. cieszanowski. W r.
miejscowości, 498 dm. włośe. (275 innych), 1564 daje szosu fl. 6 gr. 6, od 473/, łan. miej.
5907 mk, włościan, uwłaszczonych na 10,290 po fl. 1, od 3!/, wójt. po 7/4 gr., od 20 komor.
dzies.
po 6 gr., od 60 rzem. i przemysł. (od 15 gr. do
Liwiniszki, = pow. rossieński, gm. Kro- 2 fl. każdy), od 12 żydów pofi. 1, protopop fl. 4.
że (7 w.).
W r. 1578 czopowe przyniosło fi. 340 gr. 28.
W r. 1565 centr ststwa t. n., nad rzką HodLiwinty, ob.Zańśy,
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wisznią i Baszenką, miał 72'/ą dworzyszcz.

Na 1277 dm., 11,976 mk., 4 cerkwie par. drewo.,
całych dworzyszczach siedziało 14 gospodarzy, 2 szkółki cerk. od r. 1854 i 1883, zarząd okr.

a na połowach 83.
i płacili czynsz.

Ci mieli domy w mieście police. i zarząd gm.

Za czasów Rzpltej L. nale-

Inni mieli domy na swych ro- żał do pow. krzemienieckiego, część zaś na pr.

lack na 49 łan., było 8 ogrodów, żydów 2 go- brzegu Słuczy, później zasiedlona, zwana dziś
spodarzy i 1 komorn. Pobierano paszne od 100 Nowem Miastem, zaliczała się do woj. kijowskiewołów 1 funt pieprzu, dzierżawił to z targowem go. W r. 1704 stał obozem pod Lubarem hetżyd za zł. 30. Ogółem dochodu zł. 112 gr. 8 man Mazepa. W r. 1589 ks. Konst. Ostrogski
den. 10.
wnosi 18 fl. szosu, od 10 łan. po 30 gr. 10 fi.,
Lubań 1.) fol., pow. ihumeński, Hejdukiewi- z ogrodów, rzemieślników, komorn., przekupczów 33 dz. 2.) IL., wś nad rzką Rzawką, pow. niów, od popa, słodowników, dudarza 21 f. 1 gr.,
rohaczewski, gm. Horodziec (9 w.), 19 dm., 152 czopowego per arendam 150 f., wogóle 199 A.
mk., cerkiew. 3) L., pow. wilejski. Śród lasu, 1gr. W r. 1628 Stan. Lubomirski, wwda runa brzegu rz. Uzły, znajduje się przeszło 100 ski, płaci od 36 dym. ulicznych, 20 ubogich, 20
kurhanów, z których kilka rozkopywał Kirkor. nędznych.
4.) L., folw., pow. horodecki, gm. Wyszedki.
Lubarka 1.) wś, pow. kowelski, gm. PoIstniał tu podobno kościół.
wursk, 8 dm., 58 mk. 2.) L.. Zuborka, wś nad
Lubań Wielki, szczyt 1023 metr., we wsi rzką Łoźnieą, pow. owrucki, gm. Bazar, st. poczSkomielny Białej, w pow. myślenickim, stanowi towa Owrucz (38 w.), 118 dm., 704 mk,, cernarożnik pasemka długiego do 7 klm., imponują- kiew drewn, z r. 1874, szkółka cerk. Do par.
cego swą wyniosłością nad sasiednie doliny. praw. należą wsi: Annówka, Kleszczewska Buda
Zwłaszcza nad doliną Raby wznosi się ściana i Łoźniea. W całej par. było 162 dm., 1302
lasem szpilkowym okryta. Z niego na dół roz- mk. Wś należała do Jezuitów w Owruczu.
legły widok na przyległe wsi i miasteczko. KieLubarska, rzka, w pow. kowelskim, lewy

runek grzbietu rownoleżnikowy, na 37939'/4' dopł. Stochodu, przepływa pod Lubarką,
półn. szer. a 37940" wsch. dług. Grzbiet ten
Lubarska Rudnia, wś, pow. owrucki, gm.
nazwany być może grzbietem Lubonia, bo i na Bazar, 12 dm., 93 mk.

*

zachodzie drugi szczyt zwany jest także Luboniem, a dla tego, że niżej od Wielkiego się wznosi
na 870 metr., Małym jest nazwany. Grzbiet poczyna się stokami nad doliną lew. brz. Raby
i ciągnie się na zachód do potoku Napławki, na
półn. do Raby i do lew. jej dopływu Krzeczówki,
na mapach zazwyczaj nie nazwanej. Stoki grzbietu wszechstronnie dobrze rozwinięte, południowe

LŁabartów, miasto. W r. 1900 ma 6388 mk.,

powiat zaś 104,562. W r. 1890 miasto miało
5183 mk. Śród zapisanych do ksiąg stałej ludności było 16 praw., 29 prot., 3004 żydów,
katoliey stanowili 43,2%, żydzi 56%. Powiat
miał 87,139 mk,, a śród 82,675 zapisanych do

ksiąg stałej ludności było 1731 praw. (gm. Ludwin głównie), 5345 prot. (gm. Ludwin 1457,
jego odnogi wysuwają się pomiędzy Rabą i Ska- Firlej 1566, Luszowa 753) i 9890 żyd. Katolicy
wą aż na źródliska Orawy (Arwy). Dla tego, stanowili 79,5%. M. Tołwiński: „Rozwój fizyczże jest na Podkarpaciu najwyższą w tych stro- ny ludności powiatu lubartowskiego** („„W spranach górą wobec dalej na północ wysuniętych wach Łaszych'* wydawn, zbiorowe, t. III, War-

odnóg Beskidu, przeto wiatry półn.-zachodnie
wprost na niego uderzają, tu się oziębiają
i tworzą obfite opady.

szawa, 1902 r.).

Lubsrtów, folw., pow. orszański, Rostkow-

Ztąd owe liczne potoki, skich, 288 dz.

które stoki grzbietu mocno poszczerbiły. Obok

Lubaski, wś, pow. brzeski gub. grodz , gm.

Babiej góry w tych stronach, jest L. najokazal- Wojska, 47 w. od Brześcia, 833 dz. włośc.i 69
szą górą (Mapa woj., 7, XXII).
:
cerk. Pod wsią jest knrhan, około którego

Lubania, wś, pow. rawski,

W r. 1579 po- znajdowano kawałki mieczów i kopii,
Lubaśno, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
Lubanie, wś, pow. nieszawski. W r. 1258
Lubasz, pow. czarnkowski. Ob. „Urny wywobee ks, Bolesława, Ludmiła wdowa po Bogu- kopane w L** (Przyj. ludu, 1836, str. 319),
szy wojew. łęczyckim, stwierdza, iż mąż jej na- „Kościół w L. pod Czarakowem* (Przyj. ludu,
dał kościołowi włocławskiemu: L., Mikanowo 1836 r., str. 61). L.. przez Emila Kierskiego
i Kuee (Kod. mał., II, 110).
(Tyg. illustr., VII, 1863, str. 347).
Lubar, fol. w pow. lidzkim leżący. R. 1802
Lubasza 1.) Mała, wś, pow. rówieński, gm.
własność podpułkownikowej Fermasowej, posia- Tuczyn, st. poczt. Klewań (24 w.), st. dr. żel.
dał 49 dm.i 170 dusz płci męzkiej i 157 żeń- Równo (42 w.), ma 31 dm., 248 mk., cerkiew
skiej, oraz browar (Kurjer Litewski z r. 1802, drewn. z r. 1777, młyn wodny. Do par. praw.
nr. 22).
|
należy mstko Kostopol (5 w.) i wś Borszczówka.
siada kościół par., 8 łan., 7 zagr.,.3 rzem.

Lubar, w dok. także Zubartow, mstko, pow. W całej par. było 121 dm., 946 mk. Cerkiew

nowogradwołyński, gm. i st. poczt. Lubar, st filialna we wsi Sieliszcze Małe. 2.) L. Wielka,
dr. żel. Pieczanówka (22 w.), 90 w. od mta pow., wś nad stawem, pow. rówieński, gm. Kostopol

"us

ao

2

(6 w.), st. poczt. Klewań (50 w.), st. dr. żel. syn Dziwisza z Lubczy, sprzedał klasztorowi
Wołcza (10 w.), 47 w. od Równego, 106 dm., w Jędrzejowie swój dział w Skoruszkowicach za
699 mk., cerkiew drewn. z r. 1742, uposażona 20 grz. (Kod, mał, I, 23). Ob. Strzeszkowice
57 dz., z nadania ks. Janusza Sanguszki r. 1762, (t. XI). (W dokum. z r. 1348 występuje Adam
szkoła ludowa, odlewnia żelaza. Do par. praw. „rector eeclesie de Lubcza* (Kod. dypl. pol.,
należy wś Podłużne. W całej par. było 165 t. III, 228). Kościół par. istnieje w r. 1581. Do
dm., 1328 mk. praw., 76 kat., 400 ewang., 86 parafii należą: TLubeza, Wola Lubecka i Stępożyd. Cerkiew fil. we wsi Kosmaczów. W r. 1577 ciee. Zapewne dla ubóstwa funduszów nastąpii 1588 sioło zamku stepańskiego, ks. Konstant. ło później wcielenie parafii do Nawarzye.
Ostrogskiego, płaci w r. 1577 od 11 dym. półLubcza, r. 1586 Zubcza superior i inferior,
dworz. i 19 na ćwiere., a w r. 1583 od 22 dym., wś, pow. pilzneński. Kościół par. drewn. istniał
8 ogr., 1 koła waln., 3 rzem., 3 towarz. rudn. tu jaż w XV w. (Dług. L. B., II, 259). W roku
W nowszych czasach ks. Radziwiłłów, obecnie 1536 wś królewska w dzierżawie Seweryna Boapanaży (Udiełow).
nara, ma 82 kmieci, 8 zagr., karezmę, młyn.

Lubaszkowo 1.) os., pow. witebski, gmina Płacą 42 grzyw. 36 gr. Dwór i folwark ocenio-

Sieluty (7 w.), cerkiew.

2.) IL

Wielkie, folw., ne na 1600 grz.

Sołtystwo z fol. na 2 łan,,

tamże, 8 w. od Sielut, cerkiew, młyn.
karezmą (4 grz.), młynem (31/, grz.
), 6 sadzawLubaszówka, wś nad Siniuchą (Sinicą), pow. kami i 1 zagr. ocenione na 130 grz.
humański, gm. Posuchówka, st. poezt. TernówLubcza, wś nad rz. Torhan, pow. taraszczańka (7 w.), 20 w. od Humania, 64 dm., 665 mk.

ski, gm. Krzywiec, st, poczt. Wołodarka (14 w.),

Lubaszyszki, dobra, pow. telszewski, gmina 31 w. od Taraszczy, 256 dm., 1354 mk,, cerWornie (14 w.).
kiew z r. 1752, szkółka, młyn, 3 wiatraki. Na
Lubatowszczyzna, wś, pow. borysowski, polach wsi do 20 mogił. Należała do Sobaczkiedawniej Korzybskich.
wiczów, następnie Piątkowskiego, który wzniósł
Lubawa, miasto. Lieck Gust. „Die Stadt tu cerkiew. Od niego nabył Dembowski, od teLoebau mit Beruecksichtigung des Landes Is0e- go zaś Wojnarowski, potem córki jego Montre-bau*. Marienwerder 1890—93, str. 640.
zorowej. Przed r. 1865 posiadali tu: Smoleńscy

Lubawicze 1.) wś i fol. nad rzką Wielnian- 654 dz. i 153 dusz rewiz., Pelagia z Wojnarowką, pow. mśeisławski, gm. Lupawicze, 8 dm,, skich Różycka 484 dz. i 101 dusz i Wincentyna
44 mk., cerkiew, zarząd gm., szkółka. Gmina z Wojnarowskich Zurawlewiczowa 368 dz. i 85
obejmuje 59 miejscowości, 766 dm., 4869 mk. dusz.
włościan (1596 dusz rewiz.), uwłaszczonych na
Lubcze, w dokum. Zubeckie, wś, pow. łueki,
8206 dz. W gminie jest 3252 dz. lasów wię- gm. Szezuryn, 30 w. od Łucka, 84 dm, 586
kszej własności i 407 dz. włośćc. Fol, od roku mk., cerkiew, wiatrak. 'W r. 1545 kn. Bohdana,
1876 własność Tomaszewskich, 210 dz. (120 dz. Iwana i Dymitra Lubeckich. W r. 1570 Miko-

lasu).

2.) ., mstko i dobra nad rzką Berezyną, łaja Charlińskiego. W ostatnich czasach France.

pow. orszański, gm. Lubawicze, 55 w. od Orszy,
383 dm., 2040 mk, (750 praw., I katol., 1289
żyd.), 2 cerkwie (1 murow.), 3 domy modl. żyd.,
zarząd gminny, szpital wiejski, zarząd okr. pol.
Dobra Woroninych i Firsanowych, z fol. Woronowo i Czernysze 14,344 dz. (9400 dz. lasu), 3
młyny wodne, folusz. Gmina obejmuje 115
miejscowości, 1831 dm., 9548 mk. włościan

Markmillera.

Lubczyn, r. 1360 Zabczyna, wś, pow. ostrzeszowski. Według dok. zr. 1360 własność bisk.
wrocławskich, stała wtedy pustką.

Lubeck, wś, pow. bielski gab. grodz., gmina
Siemiatycze.

Lubejki 1.) wś i dobra, pow. białostocki, gm.
Juchnowiec, 12 w. od Białegostoku,

Wś ma 95

(2997 dusz rewiz.), uwłaszczonych na 16,901 dz.; dobra Gąsowskich, 117 dz. 2.) IL, okolica,
dz. W gm. jest 9511 dz. lasów większej wła- pow. bielski gub. grodz., gmina Siemiatycze,

sności
i 541 włośc.

Lubcz, wś, pow. wilejski, gm. Chotenczyce

187 dz.
Lubenia, r. 1515 Zyubinia, wś, pow. rzeszowski. R. 1589 należy do Tyczyna, dóbr Pi-

(15 w.).
Lubcez, r. 1330 Zupcze, r. 1520 Zubcza, wś, leekich. W r. 1515 płacą tu od 23 łan., 20 łan.
pow. mogilnieki. Wieś i jezioro t. n., dawna pust., młyn gr. 6, karczma 1 ferton: R. 1589
własność arcyb. gnieźn. (K. W. n. 1192i 1354). płacą od 25 łan., karczmy, młyna, 7 zagr., 10
Nadana r. 1555 dla kolegium mansyonarzy przy komorn. z bydłem, 18 komorn. ubogich, kowala,
katedrze gnieźn. Kościół par. p. w. św. Mateu- szewca, 5 komorn. „tellam laborantes*.
sza już w akcie z r. 1414 nazwany jest dawnym.
Luberadz, wś nad Łydynią, pow. ciechanow-

Obeeny kościół drewniany pochodzący podobno
z XVI w., został r. 1760 odnowiony i rozszerzony.
Lubcza, wś, pow. jędrzejowski. Teodor wojewoda krak. poświadcza r. 1234, iż Wincenty
Słownik Geograficzny,

ski. W dok. z XIII w. śród włości kościoła płockiego.

W r. 1576 Luboradz major i minor (Lu-

beradzyk), w par. Malużyno miały 12 łan. km,,
1 zagr., 8 rzem., rybaka. Opis dóbr L. mylnie
został podany pod nazwą Liberadz (t. V, 202).

T. XV. — Zeszyt 180.
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część monaster
Lubertowo, dobra, pow. wiłkomierski, gm. Puszcz, 111—113). Posiadał tu
piński (ob. Hist. Mińsk. Eparchii, str. 136).

Żmujdki (11 w.), Makarskich 297 dz.

- |Luberty, wś, pow. poniewieski, gm. Remigoła (7 w.).
Lubiąż, niem. Zeubus, mstko nad Odrą, pow.
wołowski. Bolesław ks. szląski, zakładające tu
r. 1175 klasztor cystersów, osadza sprowadzo-

Lubień 1.) r. 1302 Zubyno, wś, pow. łęczyeki. Należała do dóbr stołowych arcyb. gnieźn.

Przed r. 1302 Władysław ks. łęczycki, odebrał
ja areybiskupom i nadał prawo niemieckie. W r.

1302 za rządów Wacława, otrzymali w zamian

e (K. W.,
nych z Saksonii zakonników, w obrębie starego za to areybiskupi wieś Miehałowic
grodu, gdzie już przedtem przebywało kilkubenedyktynów, których przyjęto do nowego klasztoru. Przy grodzie istniało targowisko, kościół
p. w. św. Jana, przewóz i bród na Odrze. Wszystko to przeszło na własność klasztoru, którego
pierwszym opatem został Florencyusz. Akt wy-

licza dalej liczne nadania księcia i różnych in-

nych osób. Klasztor ten dał początek klasztorowi w Henrykowie. W r. 1225 Władysław syn
Odona, ks. polski, nadaje klasztorowi w L. i jego filii rozległy obszar kasztelanii nakielskiej,

nr. 859). W r. 1576 włość królewska, w dzierżawie wdowy po Nagórskim, ma 14 łan., 2 zagr.,

karezmę. Należy do ststwa łęczyckiego. 2.) IL.,

kol., pow. piotrkowski, W r. 1308 włość klasztoru sulejowskiego (Kod mał., II, 213).

Wr.

1552 „Lyubieny*, w par. Mierzyn, włość królewska ma 19 os,, 9'/, łan., młyn. 3.) IL., mstko,
pow. włocławski. W r. 1566 płaci czopowego
w dwu ratach fl. 28 gr. 6. Łukasz Lubieński
płaci ze wsi L. od od 12!/, łan., 2 komorn., 18
rzem. W miasteczku istniał kościół parafialny.
Lubieńsey posiadali w tej parafii i Piórowej Woli

dla osadzenia kolonistami, którzy mają się rządzić prawem niemieekiem. Wincenty arcyb. kilka wsi.
Lubień, wś, pow. myślenicki. Kazimierz król
gnieźn. nadaje klasztorowi prawo pobierania
z Uścia, ladziesięcin z osad, jakie powstaną w tej „pusty- nadał r. 1360 niejakiemu Mikołajowi
dla
Skworbią,
Kasiną,
Rabą
rzekami:
nad
sy
klasztorowi
nadaje
ni*. Tenże książę r. 1228
niemiecprawie
na
Lubień,
n.
3000 łanów, w jednej całości, w obrębie kaszte- osadzenia wsi p.
polować,
lanii wieleńskiej, dla osadzenia na prawie nie- kiem, na 70 łanach. Sołtys ma prawo
obszarach
na
pasieki,
zakładać
i
ryby
łowić
trzy
tu
założyć
prawo
ma
mieckiem, Klasztor
węgierską.
miasta. Ludność ma być wolną od opłaty ceł królewskich w górach aż po granicę
mał.,
(Kod.
łany
dwa
o
wyzpaczon
kościół
Na
prawo
nadaje
ten
na lat 12. W r. 1233 książę
300).
I,
t.
kaw
osadników
dla
swobody
różne
i
niemieckie
Lubienia, wś, pow. iłżecki. W r. 1363 Bosztelanii nakielskiej. Klasztor lubieski zwany
„de Sadki*
był w stosunkach zakonnych „Domus Yallis dzanta bisk. krak. nadaje Andrzejów
Lubienią, dla zasaneti Georgii*. Filią jego był też dom zakon- las w pow. iłżeckim, nad rzką

otrzyny przy szpitalu św. Gotarda, naprzeciwWło- łożenia wsi na prawie sredzkiem. Sołtys
z bardrzew
30
i
karezmę
młyn,
łany,
dwa
muje
klasztopomiędzy
Z
Szpital.
wieś
cławka, dziś
dawać
wolności
latach
20
po
Osadniey
rów cysterskich L. najwięcej się przyczynił do ciami.
kat. krakow.,
rozszerzenia kolonizacyi niemieckiej na ziemiach mają po fertonie czynszu (Kod.
296).
I,
t.
151
147,
121,
118,
116,
21,
n.
W.,
(K.
polskich
Łubienica, ob. Zubienica.
i dalsze).
gm.
Lubienica, fol., pow. borysowski, ma w częponiewieski,
pow.
fol.,
Lubicz 1.) dobra i
Krakinów (6 w.), Sobolewskich 458 dz.

2.) L., ści Wańkowiczów 77 dz., Draczów i Wankiewiczów 102 dz.

dwór, pow. wiłkomierski, gm. Kowarsk (4 w.).
Lubicze al. Dworzyszćze, folw., pow. połocki,
gm. Michałowszczyzna, zarząd gm., kaplica, Sokołowskich 60 dz.
Lubiczko, wś, pow. dąbrowski. Wspomniane
w dok. z r. 1244 (Kod. mał., Il, 72). W r. 1579
płaci tu Stan. Ligęza od 10 osadn., 5 łan., 4

Lubiezna, kol., pow. łucki, gm. Szezuryn,
8 dm., 44 mk.
Lubikowicze, wś i fol. nad Słuczą, pow. ró-

wieński, gm. Lubikowicze, st. poczt. i dr. żel.

Dąbrowica (7 w.), 122 w. od Równego, ma 189

dm., 1242 mk., cerkiew drewn. z r. 1877, za-

zagrodn., 1 komorn. Wś leży w pow. wiślickim, rząd gminny, gorzelnia.

par. Gręboszów.
Lubidwa, pow. radomyski, ob. Ubiedź (tom
XII, 732).
Lubiejerowizna, Zubieniorowszczyzna, folw.,
pow. bielski gub. grodz., gm. Pasynki, Pieńkowskich 82 dz.
Lubiel, wś, pow. piński, na Zahorodziu, gm.
Pińkowicze, 9 w. od Pińska. Władali tu z nadania kn. pińskiego Fedora Jarosławowicza,
Wojna Hryczynowicz i Hryćko Lubelski, majętność graniczyła ze wsią Kupiatycze (ob. Rewiz.

wś Maryanówka (2 w.).
144 dm., 1101 mk.

Do par. praw. należy
W całej parafii było

Własność Kaszowskich.

WŚ L. pod nazwą sioła Lubiehowicze, we włości
Dąbrowiekiej, pow. pińskiego, jako własność
Maryi Jurjewny Kurbskiej, z domu ks. Holszańskiej, wymieniona w akcie dzielezym z r. 1580,

mocą którego nadaną została synowi jej z pierw-

szego małżeństwa, Andrzejowi Montoltowi. Gm.

obejmuje dziś 14 miejscowości, 1097 dm. wło-

ściańskich (obok 65 innych), 8128 mk. włościan,
uwłaszczonych na 15,380 dz.

Lub
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Lubin, wś, pow. lipnowski. W r. 1564 Jan w poprzek, Granice podane w Rewizyi puszcz
Orłowski płaci tu od 19 łan. km., 1 zagr., karcz- (str. 16—17).
marza, a z Lubinka od 4 zagr. Razem fl. 11
Lubiszewice, wś, pow. turecki. Dawnawłagr. 8.
sność arcyb. gnieźn. (K. W., n. 1354).
Lubiń 1.) wś, pow. kościański. Do dziejów
Lubiszewo, też Zubieszów, wś, pow. staroklasztoru odnoszą się następne dokumenty: „Li- grodzki. (Ob. Kudelka Ferd.: „Bitwa pod Luber fraternitatis Lubinensis* (XII — XIV w.); bieszowem w d. 17 kwietnia 1577 r.*,
Kraków,
„Liber mortuorum monasterii Lubinensis*. Ogło- 1883 r.

szone zostały po raz pierwszy przez Fr. Papće,
drugi przez W. Kętrzyńskiego (Mon. Pol. hist.,
t. V). Rozbiór krytyczny pomieścił St. Łaguna
w „Kwart, hist.* (t. I, 483 i nast.). Opracowania odnoszące się do L. są: Sokołowski M.: „Kościoły romańskie
w Gieczu, Krobi, I. i Kotłowie*,
Kraków, 1886 r. „Kościół Benedyktynów w L.*
(Przyj. ludu, 1836, str. 34). „O starożytności
klasztoru Benedyktynów w L. słów kilka*. E.

Lubiszki, dwa zaśc., pow, nowoaleksandrow-

ski, gm. Rakiszki (22 w.) i Widze (5 w.).
Lubitów, wś, pow. kowelski, gm. Lubitów,
12 w. od Kowla, 132 dm., 878 mk., cerkiew,

szkoła. Gmina obejmuje 22 miejscowości, 1166
dm. włośc. (obok 209 innych), 8253 mk. wło-

ścian, uwłaszczonych na 17,049 dz, W r. 1545

Wańki Białostockiego. W r. 1570 wnoszą pobór Wańko Białostocki i Kazimier Liedwiezki.
Callier: „Szkice geogr. hist.*, Poznań, 1886 r., W r. 1577 Michałowa Drozdzieńska płaci
od 3

str. 38. „Wiadomości niektóre o klasztorze Be- dym., 3 ogr., 3 ogr.; Tathian Biełostoeki
od 1
nedyktynów w W. Ks. Poznańskiem
*, przez X. dym. 20 gr., 2 ogr. po 2 gr.; Iwan Sielecki od

Sulezewskiego w I Roczniku Archiwum Teolog., 1 dym. 20 gr., i ogr. 2 gr.; Olechin od 1 dym,,

ks. Jabczyńskiego, str. 184—187.

pow. mogilnicki,

2.)L., wś, 1ogr. W r. 1583 wnoszą Tymofiej Rzyszczow-

Według dok. zr. 1147 wła- ski od 1 dym, 3 ogr. i Iwan Sielecki od 2 dym.,
sność klasztoru w Trzemesznie, wraz z jeziorem 5 ogr., '/$ popa.
(„Luben cum lacu*). R. 1348 klasztor sprzedaje
Lubiż, wś i fol. nad rz. Zołotuchą, pow. honiejakiemu Grzegorzowi sołtystwo na trzech ła- recki, gm. Horodyszcze (10 w.), 49 dm., 314
nach w L. za 8 grzyw., dla osadzenia wsi na mk., cerkiew. Fol. należy do dóbr Szedy.
prawie średzkiem. Dziesięciny L. dawał do r.
Lubki, pow. święciański, gm. Wojstom, Pod
1358 klasztorowi w Mogilnie, a odtąd do Trze- wsią na wybrzeżu rzeki Naroczy do 20 kur-

meszna (K. W., nr. 15, 38, 1279, 1390).

hanów.

Lubin, r. 1302 Zubyn, miasto powiatowe na
Lubki, urocz., pow. żytomierski, gm. Lewków,
Szląsku. W dok. z r. 1310 występuje tutejszy 5 dm., 33 mk.
wójt i dawny wójt, tudzież mieszczanie. WidoczLubla, wś, pow. jasielski. W dok, z r. 1277
nie prawo miejskie zdawna już było nadane. śród włości klasztoru koprzywniekiego, nadana
W dok. z r. 1312 wymieniony: „Lubin cum suo przez komesa Mikołaja z Bogoryi (Kod. mał.,
distrietu* (K. W., n. 936, 952).
t.II, 144), Za Dłagosza (L. B., III, 381), pnLubinia, ob. Zużenia,
siadała kościół par., 12 łan. km. dających czynLubinicze, wś, pow. horecki, gm. Lubinicze, szu po 25 gr., 2 łany sołtysie i kmieć sołtysi na
50 w. od Horek, 70 dm., 331 mk., zarząd gm., łanie, karezma i młyn sołtysa. W r. 1536 włacerkiew, szkoła, Gmina obejmuje 46 miejseowo- sność klasztoru pokrzywnickiego, ma kościół
ści, 1090 dm., 5332 mk. włościan (2054 dusz par., 40 kmieci (12 grzyw. czynszu), wójtowrewiz.), uwłaszczonych na 9020 dz. W gminie stwo na 2 łan., karczmę, młyn.
Jest 14,885 dz. lasów większej własności i 2806
Lublin, miasto, wznies. 194 mt. n. p. morza.
dz. włośc.
Założenie tego miasta Kadłubek przypisuje Julii
Lubinisko, ob. Merzdory.
siostrze Juliusza Cezara a żonie Liestka. Wnosić
ztąd można, że w końcu XII w., L. był już tak
Lubionka, ob. Zubianka (t. V).
Lubiszańce, Zibiszańce, fol., pow. wiłkomier- starożytną osadą, iż początek jego pokryła mgła
ski, gm. Siesiki (8 w.), Januszewskich, 114 dz. niepamięći. Miejseowe tradycye odnoszące założenie kościołka p. w. św. Mikołaja do czasów
Lubiszcze, Zubieszcze, wś, pow. bielski gub. Mieszkai pierwszych chwil wprowadzenia chrzegrodz., gm. Grodzisk, 27 w. od Bielska, 238 dz. ściaństwa, stwierdzają odległa przeszłość istnie-

Lubiszczyce, Cerkiewne, Poduchowne i Za- jącego tu grodu kresowego i skupiającej się

rzeczne, trzy wsi, pow. słonimski, gm. Borki, 42
w. od Słonima. L. Cerkiewne mają 1338 dz.
włośe, i 83 cerk.; L. Poduchowne 80 a L. Zarzeczne 1295 dz. DL. Cerkiewne i Zarzeczne
mają 109 dm., 1394 mk., cerkiew par., cerkiew
cmentarną, szkołę. Par. praw., dek. (błagoczynia) byteńskiego, 1785 dusz. Puszcza królew-

przy nim osady. W chwili śmierei Krzywoustego, jest już L. centrem odrębnej ziemi, która
wraz z sandomierską dostaje się ks, Henrykowi
a po jego śmierci Kazimierzowi Sprawiedliwemu.
Już w latach 1224 i 1228 występują przy boku
księcia (na wiecu w Korytnicy) „Woychec* ka-

sztelan i „Blasius* archidyakon lubelski. Przez
ska Lubijska miała 1554 r. 5 mil wzdłuż a 4 eały wiek XIII, L. wystawiony jest na ciągłe
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napady Rusinów, Lilwinów, Jadźwingów. Dopie' ro z początkiem XIV w. zaczyna się pomyślniejsza epoka w rozwoju zrujnowanej i wyludnionej
zapewne osady. Władysław „dziedzie królestwa

cin, z tego pod uprawą 753,645 dz.,łąk 148,382
dz., nieużytki i wody 100,090 dz.

Na obszarze

gubernii jest 2980 osad (prócz miast), z tych

1193 ma dwory i folwarki, oddzielnych folwari kolonii 584, Duża własność składa się
ków
wójtowi
polskiego*, oddaje r. 1317 Mateuszowi

z Opatowca, wójtowstwo w Lublinie.

Miasto z 1886 jednostek gospodarczych, mała własność

otrzymuje 100 łan. magdeb., osadnicy 20 lat ma 120,209 osad.

Ludność bezrolaa tworzy

- wolności i wolność od ceł i opłat w całem pań- 119/, ogółu zaludnienia.

Niżej 3 morgów ma

od 10—30
stwie. Urządzenia według prawa magdebur- 6213 osad, od 3—10 morg. 20,000,
od 300
133,
morg.
100—300
od
59,611,
morg.
Kaziskiego (Kod. mał., II, 237). W r. 1342
268.
morg.
00
1000—30
od
295,
morg.
1000
do
Mode
„civi
Franczconowi
sprzedaje
mierz król
Zaordynacyi
dóbr
obszar
stoi
normą
tą
guncia* wójtowstwo lubelskie za 140 grz. Do Po nad

wójtowstwa należą wsi: Bronowice i Konopnica
(Kod. mał., III, 46). Piotr kasztelan i starosta
lubelski zobowiązuje się aktem dnia 16 wrześn.
1379 r. wydanym w Krakowie, wynagrodzić
mieszczanom lubelskim wyrządzone im krzywdy
wedle oceny, którą mają dokonać na miejseu
Jan z Tarnowa kaszt. sandomierski i Dobiesław
wojew. krakowski (Kod. mał., III, 328).

mojskich.

W r. 1899 uprawa żyta zajmowała

350,000 morg., zebrano 2,151,300 korey, owies
200,000 morg., zebrano 2,123,000 kor., pszenicy zebrano 1,125,000 kor., jęczmienia 974,200
kor., gryki 211,000 kor., strąkowych roślin
412,000 kor., buraków cukrowych na 15,000

morg. 1,520,000 kor., kartofli na 100,000 morg.

Szereg około 7 milionów korey.

W 43 gorzelniach wy-

znanych najdawniejszych kasztelanów tworzą: robiono (1899—1900) w jednej kampanii zimorubli
Woychec 1224—1229, Signeus 1252, Nicolaus wej 984,250 wiader spirytusu wartości

o eukru
1255, Petrus 1258, Jacobus 1271, Joannes 1284,. 2,666,836. W 12 eukrowniach wyrobion
na 500
chmielu
a
Produkcy
rb.
milionów
8
za
1358,
Pelea
1333,
Johannes
1286,
85, Florianus
W roku
pudów.
tysięcy
15
około
Eustachius 1358, Abraham 1362, 63, Groth morg. wydała
produkrobotn.,
8445
fabryk,
1715
było
1900
reWedle
'1364—1371, Petrus 1375 — 1382.
1900 gubergestru pogłównego z r. 1676, miasto zapłaciło cya wynosiła 12,888,959 rb. W r.
męż.
(628,697
mk.
3
1,266,29
miała
lubelska
nia
od rajców, ławników, burmistrza, wójta, kupców
miast):
(bez
było
h
powiatac
W
kob.).
637,596
i
przedi
murów
obrębie
w
trzech klas, mieszczan
hrubiemieszczan fi. 4584 i od 328 osób w dworach biłgorajski 109,272, chełmski 151,457,

szlacheckich, Prócz tego: Drohojowskiego fundus od 21 osób, Gorayskiego fundus od 28 osób,
Białkowska góra 49 osób, Słomiany Rynek, Stanisław Trębiński od siebie, 11 ludzi w papierni

szowski

115,488, janowski

128,211, krasno-

stawski 107,332, lubartowski 104,562, lubelski
125,109, nowoaleksandryjski 114,626, tomaszowski 104,000, zamojski 122,505. W r. 1890
wynosiła
i 42 komorników. Czwartek od 338 osób i św. ludność ogólna (bez nieobeenych)
Sród
kob.).
512,107
męż.,
(484,444
996,551
Mikołaja fundus od 50 osób, Sierakowskiego
bystałej
ludności
ksiąg
do
h
zapisanyc
989,666
in
„fundus
Jezuitów
QOjeów
osób.
fundus 125

Bursa jezuicka od 125 ło: 202,729 praw. (9434 w miastach), 26,325
(58,848
osób. Zakonnie św. Brygity, od 106 osób. Pod prot. (465 w miastach)i 135,554 żydów
ogółu
63,1%/,
stanowili
Katolicy
.
miastach)
w
(Karmelicj,
yzna
Kotarbszcz
osób.
131
zamkiem
odgubernii
obszaru
i
L.
miasta
Do
ludności.
kościoła paraf. i kościoła greckiego, część szlaopracoi
twa
wydawnie
ce
następują
się
noszą
od
lubelscy
Żydzi
checka 99 osób, 2 szlach.).

Canalibus* od 53 osób.

opraWr. 1900 miasto miało 56,108 mk. wania: „Kodeks dyplomatyczny lubelski*
i
Łopacińsk
H.
wał
przygoto
druku
do
i
cował
było
(25,932 męż. i 29,176 kob.). W r. 1891
50 osób.

śród ludności 3743 praw. Zakładów fabrycznych (w rękopisie).

Tenże badacz wydał z objaśnie-

wyjęty
miał L. 59, z produkcyą roczną na 1,358,482 niami: „Najdawniejszy widok Lublina*
folio,
in
Mundi*,
m
„Theatru
Brauna,
dzieła
z
zostae
przeniesion
rb. Archiwum akt dawnych

ło przed kilkunastu laty z L. do Wilna. W roku Warszawa, 1901 r. Ulanowski B.: „Wyjątki
”,
1890 powiat lubelski miał 139,941 mk. (z mia- z najdawniejszej księgi miejskiej lubelskiej
ściągająsię
L.
do
prace
Inne
r.
1885
Kraków,
ksiąg
do
zapisanych
26,340
liczbie
stami), w tej

„Lublin podług ustaw
niestałej ludności, 13,009 zapisanych do ksiąz ce są: A. Berganzoni:
1782. „Statystyka
Lublin,
,
uważany”
medyki
48,475,
mieszkało
a nieobecnych, W miastach
Ignacew gminach wiejskich 91,466. Śród zapisanych województwa lubelskiego ułożona przez
.
Wojewódz
Komisyi
prezesa
kiego
Lubowiec
go
do ksiąg stałej ludności było 1280 prawosł.
„Lublin
L.R.:
70.
str.
1824,
Lublin,
Lubel.*,
wsiach),
i
osadach
w
558
(722 w miastach,
m* (Gaz. Lubelska,
1997 prot. (362 w miastach) i 26.833 żydów i Lubelskie przed półwiekie

Kobierzyeki Al(16,848 w miastach) Katolicy stanowili 76,2*/ n. 34—51, rok 1885). Pomian
Lublin, 1901 r.,
Lublina",
fia
„Monogra
fred:
powiecie
w
było
1891
r.
W
ludności.
ogółu
R.
193 fabryk z produkcyą na 3,881,046 rubli. str. 112.

Jestto bezkrytyczna kompilacya.

L.* część
Gubernia lubelska obejmuje 1,503,834 dziesię- M. A.: „lłustrowany przewodnik po

Lub

Lub

Ii II, Lublin, 1901 r., str. 236, z planem
irycinami. Do obszaru gubernii odnoszą się: Trejdosiewicz I., „Mapa geolog. gub. lubelskiej”
(2 części, „Pam. Fizyogr.*, t. XIIIi XIV). Tenże: „O występowaniu piętra sarmackiego
i górnego śródziemnego formacyi mijocenicznej w gubernii lubelskiej” (Pam, Fizyogr., t. I). Tenże:
„O utworach trzeciorzędowych gub. lubelskiej*

ma królewska i łany wójtowskie. W połowie
XVI w. trzyma wieś Piotr Dunin, wojew. brzesko-kujawski (r. 1562).
Lubocza, wś, pow. rawski. W r. 1576 płaci

(Pam. Fizyogr., t. III).

Siemiradzki I.

245.

tu Stan. Puczniewski, dziedzie kilku wsi okolicznych, od 8 łan., 6 zagr., 1 koła młyń., 1 karczmy, 16 osad.

Lubocza, w dok. Zubothca, wś, pow. krakow„Piętro ski. W dokum. z r. 1254 śród włości klasztoru

cenomaneńskie w gub. lubelskiej* (Wszechświat, zwierzynieckiego. W r 1581 należy do par.
Wyliczenie wszystkich nowszych opra- w Pleszowie
P. Radomski płaci tu od 18 łan.
cowań zawierających rezultaty badań geologicz- km., 4 komorn., 1 rzeźnika. Altarzysta „castri
nych obszaru gubernii mieści „Opis gub. lubel.*, eracov.* od 1 łan. km
H. Wiercińskiego (str. 52, 53). Olechnowicz
Lubogoszcz, ob. Zaubegast.
Wł.: „Charakt. antrop. ludności gub. lubelskiej*
Lubomirka 1.) wś, pow. czehryński, gmina
(Wisła, 1892 r., t. 6, 1893 r., t. 7, tudzież Zb, Trylisy, st. poczt. i dr. żel. Funduklejówka
wiad. do antr. kraj., 1893, t. 17). H. Wierciń- (16 w.), 19 w. od Czehrynia, 165 dm., 790 mk,,
ski: „Opis gub. lubelskiej*, Warszawa, 1901 r. cerkiew. szkółka, 6 wiatraków. 2.) L. al. ŚwiPraca bardzo bogata w szczegóły, starannie wy- niarka, wś nad stawem, pow. zwinogródzki, gm.
konana. „Księga pamiątkowa wystaw lubel- Ekaterynopol (Kalnibłoto), par. praw. Kajetaskich*, Warszawa, 1902 r.
nówka, st. poczt. Zwinogródka (25 w.), 69 dm.,
t. IV).

Lubliniec, w dok. Zubliń, wś, pow. kowel- -352 mk., szkółka, młyn, 3 wiatraki. Około 1865
ski, gm. Koszary Stare, 6 w. od Kowla, 27 dm,, r. było 790 dz., należała do Nieporożnych. 3.)
195 mk. Niegdyś wś bojarska, do ststwa kowel- L., wś, pow. nowogradwołyński, gm. Korzec, 10

skiego. W r. 1629 siedzą tu bojarowie: Iwan
Kotywelski z bracią, Iwan Suchorski, Andrzej.
Lubliniec, wś, pow. cieszanowski. Wś ta nad
rzką Tanwią, w ststwie lubaczowskiem, miała
w 1565r.19 dworz. kmiecych, 1 tywona, 1 popa.
Kmieci było 44.

dm., 99 mk. 4.) IL., wś, tamże, gm. Miropol,
st. poczt. Lubar (13 w.), 63 w. od mta pow., 45
dm., 550 mk., cerkiew drewn. z r. 1839, uposażona 59 dz., szkółka ceerk. od r. 1872.

5.) L.

Stara, kol., pow. rówieński, gm. Kostopol, 30 w.

Między daninami w naturze od Równego, 86 dm., 690 mk,

6.) Ł. Nowa,

dawali miodu kunników 73'/,. Było 3 karez- kol., tamże, gm. Kustyń, 20 w. od Równego, 26
marzy, 7 zagr., 13 komorn., 4 dworz. służebne, dm., 223 mk,
na których 11 „obywateli*, 7 bartników. OgóLubomirów, w spisie z r. 1886 Ludomirów,
łem z całej wsi było miodu 991/, kunników, fol., pow. wiłkomierski, gm. Ołoty, Sobolisów, .
wartości zł. 119 gr. 12 i osobno z lasów 8 kun- 70 dz.
ników. Dwudziesty baran przyniósł baranów 45
Luboml, mstko, pow. włodzimierski, gmina
i pieniędzmi gr. 30. Wogóle dochodu zł. 344 Luboml, 60 w. od Włodzimierza, 599 dm., 6811
gr. 20.
mk. Gmina obejmuje 13 miejscowości mających

Lubliniec, miasto na Szląsku.

W r. 1895 1381 dm. włośc. (obok 345 innych), 10,590 mk.

powiat miał 46,259 mk., w tem około 42,000 włościan, uwłaszczonych na 16,754 dz. W roku a |
Polaków. Por. Oleśno.
1564 płaci mstko szosu grz. 8 (f. 25 gr. 18),

Lubna, właśc. Dłubnia, ob, Zmbramowice.
Lubnica, pow. łęczycki, ob. Zubnica.
Lubnica, wś, pow. kościański. R. 1280 dana drogą zamiany, kościołowi poznańskiemu,
przez ks. Przemysława (K. W., n. 619).

Lubny al. Zubień, wśi fol., pow. homelski,
gm. Homel (11 w.), 26 dm., 175 mk. Fol., Sędzikowskich, 255 dz.

Lubochinie, wś nad jeziorem, pow. włodzimierski, gm. Szack, 90 w. od Włodzimierza,
352 dm., 2638 mk, cerkiew.

Lubochnia, r. 1520 Zubochen major i minor,
wś, pow. rawski. Dawniej wieś królewska, miała już na początku XV w. kościół par. p. w.
Wniebow. N. P. M. (Długosz L. B., I, 509).
Nowy drewniany wzniesiono r. 1598. Łany km.
dawały dziesięcinę po 9 gr. złanudoktorom akademii krakow. a plebanowi meszne. Pleban miał
2 łany, sadzawki, łąki i karczmę. Była też karez-

od 2 cerkwi po 2 fi., od 2 przekup. po gr. 4, od
2 palących gorzałkę po gr. 24, od żydów pogłówne fl. 140. W mieście istnieje parafia łacińska.

Należy do ziemi chełmskiej.

Lubomyśj, folw., pow. kowieński, gm. Kroki (10 w.).
Lubonicze, pow. bobrujski. Ststwo posiadali
Łęscy (nie Lescy).
Luborskie, urocz., pow. winnicki, gm. i par. Ostróżek Wielki (9 w.).
i
Luborzyca, wś, pow. miechowski. Data założenia kościoła „podaną została mylnie, bo Iwo

konsekrowany r. 1218 nie mógł być biskupem
1212 r. „Johannes plebapus de Luborichia*
w dok. z r. 1258. WŚ należy do bisk. krakow,
Ob. Rynerzowice. R. 1262, umiera Jan kapelan
tutejszy (Mon. Pol, hist., II, 807).

Hanco do

L. pleban i podskarbi biskupi, w dok. z r. 1338
(Kod. kat. krak., I, 211). Wedle Długosza (L.B.,
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t. Il, 153), wś należała do bisk. krakow., Za8 28. Posiada kościół par., młyn.

Przy mieście
trzy
części
szlacheckie
płacą
od
77/, wł.i 2
unimagistrów
i
rektora
do
patronat kościoła
©
wersytetu. Ówczesny kościół murowany wzniósł rzem. (Paw. Maz.,, 551 125).
Lubówka 1.) buda, pow. owrucki, gm. Chrypleban Mikołaj Rinczowiez, magister i kanonik
stynówka,
5 dm., 33 mk. 2.) Ł., chutor, pow.
4
zagrod.,
5
km.,
łan.
14
miała
Wieś
krakow.
karczmy z rolą, folwark biskupi, trzy młyny. zasławski, gm. Chrolin.

Dziesięcinę, wartości do 20 grzyw. pobierał pleban miejscowy. Przy wsi była Wola Luborzycka mająca 12 łan, km. i karezmę.
Lubosz, wś, pow. międzychodzki. Kościół
par. p. w. św. Bartłomieja istniał tu już w XV
wieku. Wspomina go Lib. Ben. z r. 1510. Wedle wizyty zr. 1641 był murowany. Wedle

wizyty z r. 1785 kościół w połowie drewniany,
pokryty gontami był w złym stanie. Dziedzicem

wsi był Stan. Bniński, szambelan król. Księgi
kościelne sięgają r. 1699. W r. 1580 Strzelecki
Jan płaci tu od 10 łan., 5 zagr. 1 osad, 2 łan.
pustych, 1 kowala, 1 łan. karcz. pusty. Do te-

_goż Strzeleckiego należały wsi parafialne:

Cha-

rzewo i Chudopsice.

Lubostroń, poprzednio Pilatowo, wś, pow.

Lubowla, ob. Gniazdo.
Lubowsze, wś. pow. wilejski, gm. Iża (6 w.);
miała 21 dusz rewiz. Na polach wsi, w pobliżu
rz. Uźlanki, do 30 kurhanów.

Lubraniec, r. 1493 Zudbrancz, mstko, pow.
włocławski. Na dok. z r. 1493 i 1494 podpisany Grzegorz „de Ludbranez* podkanelerzy (Kod.
dypl. pol., III, 468, 470). W r. 1566 miasto L.
płaci szosu in duplo 2 grzyw., czopowego fi. 41
gr. 26, od 3 bań gorzałez. fl. 2gr. 12, od 3
karczem fi. 1 gr. 6, od wyszynku wódki gr. 6,
od 7 komorn. fi. 1 gr. 4, od 30 półłan. fi. 10.
Lubna al. Zubnow, niem. Liebenaw, miasto
w okolicy Świebodzina i Paradyżu, na zach. pograniczu Wielkopolski. Pierwotnie gród przy
którym istniało targowisko i wieś. Przed rokiem 1246 Bozata, syn komesa Janusza nadaje

szubiński (Przyj. ludu, 1836 r., str. 305).
Lubotyń, w XIII w. Zubotiny, wś, pow. łom- L. klasztorowi w Paradyzie. Okolo r. 1276 nakożyński. Dawna włość bisk. płockich, należąca stępuje nowa lokacya miasta przez Alberta
zbąszyńskiego.
kasztelana
Lubenow*,
„de
opiw
mesa
powołano
Mylnie
Zuzoli.
do kościoła w
sie tej wsi (V, 448) akt podany w Kod. dypl. Dok. z r. 1309 wspomina „oppidum et castrum

pol., gdyż takowy się odnosi do L. w powiecie Lubenow* (K. W. n. 252, 461, 880). Por. Paradyz (t. VII).
kolskim.
Lubsdorf wś, ob. Zubowice,
Lubowice, r. 1228 Zupzesko, r. 1389 ZuLubsin r. 1354 Zubzino, r. 1557 Lupsino wś,
besdorp, r. 1579 Lubstorp, dziś Lubsdorf, WŚ,

pow. wałecki.

Starożytna osada w kasztelanii pow. nieszawski. W r. 1557 mają tu Lupsińscy

wieleńskiej, wspom. w dok. z r. 1228, jako centr trzy działy. Por. Piotrkowo.
Lubsk, pow. ihumeński, ob. Buda.
zDacznego pustego obszaru nadanego klasztoro-

Lubstów, r. 1520 Lyupszthowo minor WŚ,
wi w Lubiążu. Przy wsi jezioro „Lupzeseo*.
kolski. Kościół par. p. w. św. Jadwigi zaosiadłych,
pow.
łan.
11
tu
Według dok. zr. 1389 było
dających dziesięcinę bisk. poznańskiemu. W r. łożyli tu, co najpóźniej w początku w. XV, dzie1579 Stan. Tuczyński płaci tu od 8 półłan., 1 dzice wsi Lubstowscy. W miejsce zrujnowanego
zagr., karezmarza, kowala i pastucha (K. W., wzniósł nowy r. 1534 Jan Lubstowski, chorąży

n. 121, 147, 1284).
Lnbowicz, wś w pobliżu rzki Nurca, pow.
mazowiecki. Wymieniona w liczbie włości kościoła płockiego, w dok. z XIII w.
Lubowicze, okolica, pow. bielski gub. grodz.,
w dawnej ziemi drohickiej, gm. Narojki, par.

katol. Ostrożany, 45 w. od Bielska, 131 dz.

Gniazdo Lubowiekich.

Wspom. w dok. z roku

1509 i następnych, jako włość ziemi drohiekiej

(Kapica, Herbarz 240),

Lubowicze, wś nad Ryźnią, pow. radomyski,

gm. Malin, par. praw. Zarudzie (6 w.), st. poczt.

kaliski z bratem Bartłomiejem, podkom. inowroeławskim. Rafał Radojewski dziedzic, odrestaurował i ozdobił kościół r. 1759. On też założył
szpital na 5 ubogich. Istniała tu kaplica św.
Michała, która zgorzała r. 1766
Lubstówek, r. 1520 Zyupsthowko minor i major, wś, pow. kolski. Kościół par. p. w. św. Mateusza, fundacyi dziedzieów, istniał już na peezątku w. XV, we wsi L. mały. Nowy z drzewa
wzniósł r. 1639 Aleksander Głęboeki archidyakon gnieźn., dziekan poznański.
Lubszany, wś, pow. oszmiański. Wchodziła

Radomyśl (24 w.), 150 dm., 888 mk., gorzelnia, w skład sstwa trabskiego.

smolarnia, 861 dz, włośc., 2074 dwor. (1000 dz.
lasu), Morozowych. W r. 1569 Hornostajów.

Lubowidz, wś nad Wkrą, pow. mławski. Bolesław ks. mazow. nadaje r. 1349 „fidelibus

nostris: Alberto et Nieolao dietis Nagórka* wś

tę wraz z obu brzegami rzki Wkry (Kod. maz.,
str. 56). Według reg. pob. z r. 1578 „oppidum
Lubowidz* płaci szosu fi. 3, ezopowego fi. 2 gr.

Lubusz, dziś Zeubus, miasto nad Odrą,
w Brandenburgii. W r. 1194 Pomorzanie pustoszą ziemię lubucką. R 1224 otrzymuje ją Ludwik langraf turyngski. Starożytny gród lubuski jest na początku w. XIII przedmiotem układu między Władysławem ks, Polski, a Henrykiem ks. Szląska. Układ ten przesłano do zatwierdzenia papieżowi. W r. 1249, Henryk ks.
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szląski, połowę ziemi lubuskiej oddaje Wilbran- W dok. z r. 1375 występuje Andrzej, pleban tudowi areyb. magdeburskiemu, a drugą połowę tejszy. W r. 1536 Piotr Ligenza, dziedzie
od niego przyjmuje w lenno, Jednocześnie Bo- Bobrka, jest właścicielem L. Ma 4 km., 2 zagr.,
lesław syn Henryka, ks, szląski, daje „Lubus folwark, dwór i 4 sadzawki.

Karezma plebana

castrum nobile et firmum* arcyb. magdeburskie- płaci 1'/ą grz. czynszu. Wszystkie wsi składamu, w zamian za pomoce przeciw bratu Henryko
- jące parafię należały do tegoż Ligienzy.
wi, ks. wrocławskiemu (Mon. Pol. III 7, 8, 15).
Lucenka, chutor przy Bolesławczyku, pow.
Wreszcie przechodzi ta ziemia pod władzę mar- bałeki.
grabiów brandeburskich, którzy w dziale z roku
Luchcze, wś nad Słuczą, pow. łucki, gmina
1346 wymieniają jako własność Ottona. Kasz- Horodziec, par. praw. Sarny, 38 w. od Łucka,
telan lubuski Przybysław, występuje r. 1236 17 dm., 125 mk, eerkiew filialna, młyn,, Właprzy boku Henryka, ks. szląskiego. Biskupstwo sność Wasiutyńskich i Miecznikowskich.
lubuskie utworzone zostało prawdopodobnie
Lucie, Zucy, wś, pow. żytomierski, gm. i par,
współcześnie z włocławskim, w latach 1123 do praw, Cudnów (8 w.), 48 w. od Żytomierza, 67
1135, podczas pobytu legata Idziego w Polsce. dm., 388 mk.
Podlegało ono metropolii gnieźnieńskiej a biskuLuciejów, r. 1357 Zuceyow wś, pow. łaski.
pi posiadali część swego uposażenia w Małopol- Dawna własność arcyb. gnieżn. (K. W. n. 1354).
sce (koło Opatowa). W liezbie biskupstw pol- W r. 1552 płaci od 19 osad, na 10 łanach.
skich wymienia je bulla Innocentego II z r. 1133.
Lucieniszki, wś, pow. trocki, gm. Wysoki
Jednym z pierwszych biskupów był Arnold, po- Dwór, miała 21 dusz rew.
przednio opat w Mogilnie, wspomniany w dok.
Luciuny, wś, pow. wiłkomierski, gm. Kurkle
Mieszka ks. polskiego, potwierdzającym nadanie (6 w.)

Salomei ks. polskiej, dla klasztoru w Mogilnie.

Lućwiny, chutor przy wsi Nackowo, pow.

W r. 1209 przy boku Władysława ks. kaliskie- słonimski.
go, pojawia się Laurentius biskup lubuski. Roku
Lucyanówka, kol., pow. żytomierski, gmina

1248 Nankerus, 1262 Wilhelm, 1284 Konrad, Horoszki, 43 w. od Żytomierza, 25 dm., 161 mk.
1308 Fredrieus, 13825 Stefan, 1345 Apeczco (?).
Lucyanowo, folw., pow. brzeski, gub. groOpracowania odnoszące się do dziejów biskup- dzieńska, gm. Łyszczyce. Wisłockich, 262 dz.
stwa i ziemi są: WohlIbrueck: „Geschichte des
Lucyn, folw., pow. bychowski, Jasienieckich-

ehemaligen Bisthums Lebus und des Landes die- Wojnów, 595 dz. (378 lasu).
|
ses Namens* Berlin 1829 — 32, w 3 tomach.
Lucynów, kol., pow. rówieński, gm. Tuczyn,
Maroński: „O założeniu biskupstwa lubuskiego* 32 w. od Równego, 22 dm., 205 mk.
(Bibl. Warsz. 1888, t. 2), Kętrzyński: „BiskupLaczmin r. 1325 Zucime wś, pow. bydgoski.
stwa i klasztory polskie w X i XI w. (Przegląd W dok. z r. 1325 w liezbie dawnych włości
powsz. r. 1889, z września). Breitenbach dr, klasztoru w Byszewie. Komes Jan z Wałdowa
„Das Land Lebus unter den Piasten*. Fuer- zrzeka się r. 1345 praw do L. i innych włości

stenwald nad Sprewą — 1890, str. 136.

Lubuż 1.) dobra, pow. mohylewski, od roku

na rzecz klasztoru.

(K. W. n. 1049, 1240).

Luczuny, wś, pow. kowieński, gm. Wilkija

1866 Bartołomejów, z folw. Bryle 2765- dz. 18 w.). Mają tu Krukowscy 21 dz.
(2000 lasu); 2 młyny. 2.) Ł. Mała al. TaranoLuczyn w dokum, Zudczyn, Lutczyn, wś nad
wa, dobra, tamże, Zienkowiczów, 577 dz.; dwa rzka Wilszką, pow. ostrogski, gm. Kuniów, par.
młyny.
praw. Meżyryez (2 w.), 6 w. od Ostroga, 75
Lubwiszki, zaśc. dóbr Mussa, pow. wileński. dm., 387 mk, eerkiew fil. drewn. z r. 1877.
Lubycza r. 1565 Zubicza wstko, pow. Rawa Do filii należy wś Zawidów. W r. 1577 sioło

ruska,

W r. 1565 wś w ststwie bełzkiem, mia- ziemian ostrogskich, płaci od 6 dym., pół dworz.,

ła 19 kmieci na całych dworzyszczach, na pra- 6 dym. na ćwiere., 3 ogr., a w r. 1583 ks.
wie wołoskiem, 4 karczmarzów, 15 gontarzów kaszt. Ostrogski z 8 dym., 1 ogr., 5 podsus.,
dających po 10 kóp gontów każdy (kopa 1 gr.), 1 koła dorocz.
!
kniastwo (wójtowstwo) na którem siedziało siedLudenica, kol., pow. włodzimierski. gm. Kimiu właścicieli, mieli siedm stawów i młyn. Był sielin.
i pop. Dochód wynosił zł, 102, gr. 18, den. 3.
Ludgardówka, kol. czeska, pow. dubieński,
Do wsi należały lasy rozległe na kilka mil gm. Dubno (6 w.), 18 dm,. 154 mk,
wzdłuż, obfite w dąbrowy.
Ludgardzin, kol.. pow. nowogradwołyński,
Lubziną, r. 1277 ZLubszyna wś, pow. rop- gm. Rohaczew, 14 w. od mta pow., 70 dm.,
czyeki, W dok. z r. 1277 śród włości klasztoru 480 mk.
koprzywniekiego (Kod. mał. I, 109 i Il 144).
Ludkowo, folw., pow. bychowski, gm. Bycz
Nadał ją klasztorowi komes Mikołaj z Bogoryi. (19 w.), od r. 1874 Bobylewych, 2632 dz.
Odpadła następnie od klasztoru drogą zamiany (1885 lasu).
za Ciszycę r. 1382, W połowie w. XV, posiaLudkowo r. 1357 Zuthcovo wś, pow. mogilda kościół par. drewniany. (L. B. III, 380). nieki. Wdok. z r. 1357 śród włości arcyb.
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gnieźn., Jarosław arcyb. daje L. Albertowi, wo- sylów, st. poczt. Hermanówka, 35 w. od Wasyl-

jew. kujawskieme w zamian za Dobrzelewice. kowa, 47 dm., 513 mk., cerkiew, szkółka, 3 wia-

Ze wsią L. łączyło się prawo patronatu nad kościołem w Pakosci (K. W. n. 1354, 1371, 1375,
1466).
Ludmilin, folw. dóbr Iwie, pow. oszmiański.
Ludmiłówka, kol., pow. łueki, gmina Szczuryn.
Ludmirpol, kol., pow. włodzimierski, gmina

traki. 6.) L., wś, pow. owrucki, gm. Hładkowieze, par. praw. Wystapowicze (7 w.), 35 w.
od Owrucza, 38 dm., 289 mk., wiatrak, smolarnia.
Ludwinowo 1.) folw. dóbr Brzostowica
Wielka, pow. grodzieński. 2.) Ł., folw. dóbr
Antopol, pow. kobryński. 8.) 1., folw., tamże,

Werba, 10 w. od Włodzimierza, 42 dm,, 330 mk. gm. Zalesie, Gąsiewskieh, 181 dz. 4.) L..
> Ludoki, zaśc., pow. poniewieski, gm. Kraki- urocz., pow. wołkowyski, gm. Bojary, 40 dz.
5.) Ł , dwór, pow. kowieński, gm. Bobty (10 w.).
nów (11 w.).
6.) LL, dwór, tamże, gm. Eleonorów (6 w,),
Magm.
sokólski,
Ludomirowo, folw., pow.
Ukrynów, 140 dz. 7.) Ł., dobra i zaśc., pow.
kowlany, Gąsowskich, 80 dz.
nowoaleksandrowski, gm. Dryświaty (12120 w.),
Ludwigslust ob. Fmilienkeim.

Ludwików 1.) Zudwikowo,
dźwiński, Al. Krauze.

566 dz.

dobra,

pow. Hłuszaninów, 80 dz.

2.) I. dobra, Sołoki (4 w.).

8.) I., folw., tamże, gm.

9.) Ł., folw,, pow. wiłkomierski,

gm. Szaty (16 w.), Muśnickich, 45 dz. 10.) Ł.,
przy Machnówee, zaśe., tamże, gm. Uciana (1 w.). 11.) Ł. al.

tamże, Sebalda Sawickiego, 692 dz.

Ludwików 1.)
pow. berdyczowski.

chutor

2.) ., kol., pow. łueki, Pralnia, dobra, pow. mohylewski, od r. 1866

gm. Czaruków, 9 dm., 75 mk. 3.) l., kol., tam- Kazanowiczów, 248 dz.
LŁudwipol, mstko nad Słuczą, pow, rówieńże, gm. Torczyn, 18 dm., 97 mk.
Ludwikówka 1.) pow. radomyski, ob. /Mo- ski, gm. Sieliszcze, par. praw. Hubków (2 w.),
rohówka. 2.) Ł., przys. Zielonej, pow. prosku- 65 w. od Równego, 142 dm., 1581 mk., cerkiew
rowski, gm. Tretelniki (5 w.), 26 dm. 3.) Ł, fil. drewn. z r. 1755.
Ludwiszcze, wś nad dopł. rz. Wilii, powiat
kol., pow. nowogradwołyński, gm. Romanówka,
57 dm., 210 mk. 4.) Ł. kol., pow. żytomierski, krzemieniecki, gm. i par. praw. Borki (7 w.), 15
w. od Krzemieńca, 148 dm., 1129 mk. Była tu
:
gm. Barasze, 12 dm. 77 mk.
cerkiew
fil. drewn., wzniesiona r. 1864, spłonęponiewieski,
pow.
Ludwikowo 1.) dobra,
ła 1879. W r. 1545 własność Paszka Ludwińgm. Remigoła (1 w.), Sopoćków, 242 dz. 2.)
dobra, pow. telszewski, gm. Gadonów (24 w.), skiego (Ludziskiego). W r. 1583 posiadają tu
Wojtkiewiezów, 117 dz. 3.) ., folw. pow. dry- części: Hrehory Andruski 2 dym., 3 ogr.; Iwan

1 koło waln.:
Fiedor
Ludwiski
4
łan.,
4
ogr
;
Piotr
KochanowPułjanowo,
folw.
z
lucyński, Benisławskich,
ski 2 dym., 4 ogr.; Jerzy Borowieki 2 dym., 4
5318 dz.
Ludwikowszczyzna, wś, pow. oszmiański, ogr.; Awdotia Rosołowska 2 dym., 4 ogr.; Anzieński, Reuttów, 40 dz.

4.) Ł., dobra, pow. Ludwiski 12 dym., 3 ogr., 2 ogr.,

gm. Graużyszki (6 w.); miała 57 dusz rew.

drzej Owsianik 2 dym., 1 ogr., 1 kom., 1 koło

Ludwinin, folw., pow. dźwiński, par. Kra- waln., 1 bojar. W r. 1764 Łukasza Dobrzańskiego, skarbn. dobrzyńskiego, w dzierżawie Michasław.
ła
Baranowskiego. W r. 1846 Michała AndryZudwinopol.
Usnarz
ob.
Ludwinopol,
Ludwinów 1.) folw., pow. bielski, gub. jewskiego. Następnie Jana Mogilniekiego, Stagrodz., gm. Aleksandrówka (Radziłówka), 193 nisława Kamieńskiego i Juliusza Kozłowskiego.
Ludwiszyn, kol., pow. łucki, gm. Torezyn,
dz. Wchodził w skład dóbr Siemiatycze, roku

1893 rozparcelowany. 2.) ., dobra, pow. ko- 16 dm., 145 mk.
Ludwityszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowbryński, gm. Osowce, 70 w. od Kobrynia, Kon| ski, gm. Abele (12 w.).
torowych, z urocz. Buda 1218 dz.
Ludy, wś, pow. oszmiański, gm. Graużyszki
Ludwinów, folw., pow. łucki, gm. Poddubcee.

Ludwinówka 1.) wś nad rzką Fasowoczką, (4 w.); miała 27 dusz rewiz., należała do dóbr

zna.
pow. kijowski, gm. Makarów, par. praw. ist. Romaszkowszczy
Ludynia,
dwór
i fol., pow. poniewieski, gm.
52
Kijowa,
od
w.
50
w.),
poczt. Chwasowa (4
dm., 682 mk., wiatrak, 434 dz. Własność więk- Poniewież (6 w.).

sza należy do Chwasowy. Wś stanowiła niegdyś część Chwasowej, którą oddzielił i nazwał
Ludwik Szymanowski. 2.) Ł., chutor, tamże,
właściwie: Rak. 3.) Ł. al. Berkówka, wś nad
Uszą, pow. radomyski, gmina i parafia praw.
Chabne (6 w.), st. poczt. Radomyśl (92 w.),
27 dm., 130 mk., 242 dz. 4.) Ł., wś nad rzką

Ludynie al. Zudyń, wś, pow. rówieński, gm.
Wysock, par. praw. Dąbrowica (12 w.), 146 w.
od Równego, 70 dm., 445 mk.
Ludyszki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Onikszty (3 w.).
Ludzin al. Zudźa, w dok. Ładin, wś w pobli-

żu rz, Bugu, pow. włodzimierski, gm. Chotiaczów,

Koszarą, tamże, gm. Rozważów, 18 dm., 58 mk. 19 w. od Włodzimierza, 72 dm., 675 mk., cer-

5) Ł,,

wś,

powiat wasylkowski, gmina Wa- kiew. W r. 1545 Michała, Andrzeja i Szezęsne-

Lud
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Lulukajnie, dwór, pow. kowieński, gm. Wilgo Kotowiezów. W r. 1570 z Uściługiem należy do Hieronima Krupskiego. W r. 1577 wnosi kija (8 w.).
Lunabol, zaśc. dóbr Bołbiany, pow. trocki.
Mikołaj Pałucki od 19 dym. półłan., 7 ogr. po
Laniewka, kol. i fol.. pow. włodzimierski,
2 gr. W r. 1588 z części płaci Mikołaj Grabia.
Ludziska, r. 1238 Zudisch, wś, pow. inowro- gm. Brany. Kol. ma 13 dm., 77 mk.; fol. 5 dm.,
eławski. R. 1238 „comes Simon filius quondam 95 mk.
Luniszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
Simonis de Ludisch* ma sprawę z opatem strze]neńskim (Dok. Kuj. Ulanow.,

123, 10iK. W.,

gm. Tauroginie (8 w.).

Luny 1.) Słusznie, wśi zaśe., pow. telszewn. 211).
Ludźmirz, r. 1239 Zudimir, wś, pow. sądec- ski, gm. Gadonów (21 w.). 2.) L., wś, pow.
ki. R. 1239 wdowa po komesie Marku wojew. wiłkomierski, gm. Wojtkuszki (8 w.).
Lupiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
krakow. nadaje klasztorowi w L. wś Droginią
(Kod. mał., II, 61). Spustoszony przez Tata- gm. Oknista (3 w.).

Luplany al. Montwiłów, okolica, pow. kowieńrów r. 1260 (Kod. mał., II, 112). R. 1338
Dionysius opat szczyrzycki nadaje Mikołajowi ski, gm. Jaswojnie (7 w.). Mają tu Żebrowsey
zw. Kuznich, las nad rzką Lepietnieą, aby tamże 225 dz.

Lupniszki, dwór, pow. poniewieski, gmina
osadził wś L. na prawie niemieckiem, na 16 łanach, osadniey mają dawać kościołowi p. w. P. Stumbryszki (7 w.).
Maryi w L. istniejącemu po 8 miar żyta, tyleż
Lurneta, dwór, pow. kowieński, gm. Kroki
(16 w.)..
owsa i drzewo (Kod. mał., I, 230).
Lugejlis, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Ucia-

na (8 w.).
Lugnie, dwór, pow. rossieński, gm. Pojurze
(9 w.).
Luhowo, wś, pow. dryzieński, par. Rosica.

Lusowo, wś, pow. poznański.

Współczesna

zapiska powiada, iż ks. Mieszko po zwycięztwie,
w Poznaniu nadał tę wieś z 13 osadnikami, kościołowi, a biskup Bogufał ogłosił o tem w kościele z przed ołtarza, rzucając klątwę natych,

Luizenhof, wś i dobra, pow. telszewski, gm. coby się temu sprzeciwiali lub szkodzili osadnikom. Jan bisk. pozn. r. 1288 włącza do kościoSzkudy (6 i 8 w.), Kopyłowych 317 dz.
Luka Stawidlańska, chutor przy wsi Krym- ła w L, ośm wsi i nadaje mu dziesięciny (K. W.,
n. 8, 628).
ki, pow. czehryński.
ż
Luszawa, wś, pow. lubartowski, Według
Lukiany 1.) wś i fol., pow. poniewieski, gm.
Podbirże (15 w.). 2.) L., dwór, tamże, gmina Długosza, wś ta, własność bisk. płoekieh, w par.
3.) IL., dwie wsi, tamże, gm. Remi- Kock, miała 4 łany km., 2 łany sołtysie, młyn.
Dziesięcinę do 4 grzw. pobierał biskup krakow.
Lukie, wś, pow. rossieński, gm. Aleksan- (L. B., II, 567).

Poniewież.

goła (9 w.).
©

drowsk (Nowe Miasto, 8 w.).

Luszew (t. V, 833 Zuszów), wś i dobra, pow.

Lukpietry, wś, pow. poniewieski, gm. Girsu- rohaczewski, gm. Rudnia Stara (14 w.), 30 dm.,
200 mk., kościół katol. p. w. Narodzenia N.M.P.,
dy (2 w.).
Lule, wś, pow. rossieński, gmina Szydłów wzniesiony r. 1687 przez parafian. Par. ma 513
dusz. Filia w Wiktorynie. Dobra, Pereświet(10 w.), Korewów 105 dz.

Lulin, wś, pow. obornieki. Przemyśl ks. pol- Sołtanów, 1413 dz. (888 lasu), 2 młyny deptaki,
ski nadaje r. 1284 komesowi Zegocie wojew. krupiarnia.
Luszewska Słobódka, dobra, pow. rohakrakow. wsi: L., Nieczajno i Wierzbiczany (K.
czewski. Mają tu: Górski Jan 196 dz. (108 dz.
W., n. 536).
Lulińce 1.) wś nad Kotlarką, pow. .berdy- lasu), Górski Ignacy 524 dz. (296 lasu), obaj od
czowski, gm. Szyrmówka, st. poczt. Samhoro- 1860 r. i Nicijewski od 1881 r. 342 dz.(204dz.
dek (11 w.). 60 w. od Berdyczowa, 70 dm., 450 lasu).
Luszki, Zuszki, wś, pow. rówieński, gmina
mk., cerkiew, szkółka cerk., 2 młyny. 2.) .,
tamże, wś przy linii dr. żel. humańskiej, pow. Mańkuny.
Luszniew, fol., pow. oszmiański. Należał
lipowiecki, gm. Andruszówka, st. poczt. Lipowiee (15 w.), 132 dm., 837 mk., cerkiew, szkół- niegdyś do Wołejków, a następnie przez dwa
ka cerk., młyn parowy. 3.) Ł., wś nad rzką wieki do Trzeeiaków. Na połowie L. dziedziczył
Samcem, pow. krzemienieeki, gm. i st. poczt. w r. 1775 Kazimierz Trzeciak, gen. buławy
Wyszhorodek (7 w.), 62 w. od Krzemieńca, 64 wielkiej kor. W ostatnich latach XVIII wieku
dm., 407 mk,, cerkiew drewn. z r. 1711, uposa- sprzedali Trzeciakowie L., Krzywobłockim, od
żona 38 dz. przez dziedziea Józefa Potockiego których nabył r. 1811 Tomasz Umiastowski.

Luszniewo 1.) wś i dobra, pow. słonimski,
r. 1714. Do par. praw. należą wsi: Buhłów
i Ohryzkowce. W ostatnich ezasach należą L. gm. Luszniewo, 33 w, od Słonima. Wś ma 55
dm, 572 mk., zarząd gm., cerkiew, 1022 dz. .
do Wiktora Przybyszewskiego.
Luliszki, fol., pow. nowoaleksandrowski, gm. włośc. i 35 cerk. Do dóbr, Wołłowiczów (2160
Antazów (14 w.).

dz.), należy: fol. Brembanów
i Ustroń, zaśe, Siar-
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Lus

ki i chutor Haniewicze.

Lut

Śród lasu dworskiego Domaradz.

21, w. od wsi, dwa kurhany, odległe od siebie
o 200 saż., oraz 5 kurhanów na polach włośc.
Par. praw., dek. (błagoczynia) zdzięciolskiego,
1674 wiernych. Gmina obejmuje 89 miejscowości, mających 1093 dm. włośc. (obok 242 in-

nych), 6982 mk. włościan, uwłaszczonych na

W r. 1536 władają w L. Stanisław
Domaradzki i Bernard Czepielowski. W roku
1536 Zakobyle nosi nazwę

(inferior).

Domaradz Dolny

Siedzi tu Stanisław Domaradzki. Wś

oceniona na 800 grz., podczas gdy Luteza tylko
600 grz.

Lute, wś, pow. sieński, gm. Obczuha (4 w.)
Nadto w obrębie gminy znajduje się 37 dm., 252 mk.
237 dz. ziemi cerkiewnej i 13,958 większej poLuteń, chutor, pow. kowejski, gm. Kamień
siadłości. 2.) Ł., wś, pow. nowoaleksandrowski, Koszyrski.
gm. Dryświaty (6 w.).
Luteż, wś nad rzką Luteżec, pow. kijowski,
Luszowice 1 ) wś, pow. dąbrowski. W roku gm. Petrowce, st. poczt. Borszczahówka (32 w.),
1536 własność w połowie Jana Tarnowskiego, 26 w. od Kijowa, 161 dm., 912
mk., cerkiew,

9454 dz.

wojew. ruskiego i Doroty Tarnowskiej, żony szkółka cerk., młyn, wiatrak,
1001 dz. włośc.
Jana Tarły, w dzierżawie Beaty Tęczyńskiej. Niegdyś chutor monasteru meżyhorskiego,
obec-

Było 4 kmieci mających małe kawałki roli i od- nie dóbr państwa.

Przez L. szła niegdyś droga

danych bartnietwu. W r. 1581 płaci z Żukowie wyszogrodzka do Czarnobyla.

i L., ks. Ostrogski. Należały do par. Łysagóra.
2.) Ł., wś, pow. chrzanowski. Wedle dok. z r.
1242 włość klasztoru w Staniątkach, nadana
przez Klemensa kaszt. krakow. (Kod. mał., II,
str. 65). W r. 1581 biskup krakow. płaci tu od
17 półłan. km., 8 zagr. z rolą, 1 bez roli, 6 kom.,
'/, karezmy. Gory Luszowskie od 10 zagrod.
z rolą i 6 bez roli.
Luta, wś, pow. brzeski gub. grodz., gm. Ły-

Lutino, wś, pow. horecki, gm. Masłaki, 28

dm., 60 mk.

Lutka, wś, pow. włodzimierski, gm. Krymno,
104 w. od Włodzimierza, 80 dm., 402 mk.
Lutkajcie, fol., pow. rossieński, gm. Botoki
(14 w.).*
Lutknny 1.) wś, pow. kowieński, gm. Janów
(12 w.). 2.) LL, wś, pow. poniewieski, gm. Rozalin (7 w.).
szczyce, 29 w. od Brześcia, 335 dz.
Lutnia 1.) wś, pow. czerykowski, gm. KraLutarka, wś, pow. zasławski, gm. Zasław snopole, 20 dm., 123 mk. 2.) ., fol., powiat

(5w.), par. praw. Michla (3 w.), 51 dm., 435 mścisławski, Chiżyńskich 142 dz,
mk., cerkiew cmentarna z r. 1885.
Lutolek Mokry, wś, dawniej Zutole Suche
Lutarówka, wś, pow. starokonstantynowski, i Mokre, ob. Suchy Lutolek (t. XI). Por Krutle.
gm. Bazalia, st. poczt. Teofipol (18 w.), 52 w.
Lutom, r. 1580 Zutomie, wś, pow. międzyod mta pow., 125 dm., 696 mk., cerkiew drewn. chodzki. W dok. zr. 1262 „comes
Pribislavus
z r. 1880 (na miejscu dawnej z r. 1752), uposa- dietus de Lutome* (K. W., n. 1262).
W r. 1580
żona 42 dz. z nadania właśc.ciela France. Dunin- wś ma kościół par. Siedzą tu Bylęcki
i Bobo-

Borkowskiego, szkółka cerk. odr. 1891. Cerkwie

lecki.

Płacą od 8 łan.,

7 zagr., 3 kom.,

1 ry-

filialne we wsiach: Ordyńce i Wasilówka. Wieś baka, '/ę karezmy. Jest
też Lutomie Małe,
należała do ks. Ostrogskich, wchodziła potem w którym Kłodziński płaci od 9 łan.,
5 zagr., 4
w skład ordynacji, r. 1753 dana z Bazalią, ks. komorn., krawca, 10 owiec i
pasterza.

Ign. Sapieże, wwdzie mścisławskiemu. NastępLutomiersk, r. 1520 Zuthomyrsko, mstko,
nie r. 1836 Duninów-Brzezińskich, poczem An- pow. łaski. Na poezątku XVI w, istnieją
tu dwa

drzeja Łochowskiego, dalej wiano eórki jego kościoły, jeden pierwotny p.
w. św. Bartłomieja
Maryanny Ostrowieckiej, potem jej córek Julii po za miastem, drugi p. w. Wniebow.
N. P. MaCypryanowej Pieszyńskiej i Heleny Edmundowej ryi, wzniesiony zapewne po
założeniu miasta.

Ciehockiej.

Obecnie posiadają tu części: dr. Przeniesiono tu następnie parafię. Dziedzicami

L.
Pieński (żonaty z córką Pieszyńskich), paroch około r. 1520 byli dwaj bracia Czołezyńscy

Zołkiewiez, Cichocey

i

Miereżyński.

Obszar z sąsiedniego Czołczyna.

dworski ma do 720 dz.
Lutary, mylnie Zutery i Lutory (t. V, 488
1490), wś nad Rosią, pow. kaniowski, gmina
dst. poczt. Bohusław (10 w.), 65 w. od Kaniowa, 99 dm., 482 mk., 190 dz. włośc. Na polach
wsi okopisko, otoczone wałem i rowem. WŚ na-

W r. 1563 miasto

płaci od 97 rzem. i szosu fi. 22. Opis bóźniey
w L. podał M. Berson (Spraw. kom. hist. sztuki,
t. VI).

Lutorówka, fol., pow. czerykowski, od r.
1877 ks. Oboleńskiego, 127 dz.

Lutory, r. 1508 Zyutozyr, r. 1515 Lyntożtr,

leżała do klucza bohusławskiego.
wś, pow. rzeszowski. W r. 1515 należy do RzeLuteza, r. 1536 Zudcza, wś, pow. Tzeszow- szowa, płaci od 5 łan., młyn pusty, karczma gr.

ski.

Według Długosza wś ma kościół par. p. 6. W r. 1508 karczma płaci od wyrobu piwa

w. Narodz. N P. Maryi. Dziedzicem był Cze- gr. 18.
pielowski h. Gryf. Do par. należała wś Zakobyle,
Lutosławice, w dok. z r. 1257 Lucosłavic,
w której siedzą Gryfiei (L. B,, II, 259). Część ob. Boryszów.

jedna L. przybrała od jakiegoś Domarata nazwę

Lutostań, wś, pow. łomżyński, R 1473 Jan

PEZET
SE a|MRU ET.
TEE TERE

Lut

Lwe
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ks. mazow. oświadcza, iż z 10 łan. lasu zw. Lu- 159,877 mk., męż. 80,420, kob. 79,457; eudzotostali, badanych przez Jana ks. mazow. pra- ziemców: męż. 692, kob. 860. Podług religii:
dziada jego, trzem dziedzicom z Puchał, a na- rz.-kat. 82,597, gr.-kat. 29,327, orm.-kat. 231,
stępnie obróconych na własność książęcą, 6 łan. starokat. 56, grecko-oryent. 481, orm.-oryent.
chełm. i 20 morg. po obu brzegach rzki Koło- 55, ewang.-augsb. 2507, helw. 326, izraelitów
myi na obszarze zw. Lutostań za Gacią, ośmiu 44,258. Podług języka: Polaków 120,631, Rupotomkom pierwszych dziedziców nadaje na sinów 15,159, Niemeów 20,409, Czechów 701.

wieczność (Kapica, Herbarz, 205, 341). Ob. Koty
(t. IV) i Gierłachy (t. XV).
Lutowice, ob. Klimontów.
Lututów, r. 1520 Zutholthow, mstko, pow.
wieluński. W XIVi XVI w. dziedzietwo rodu
Wieruszów, którzy też r. 1406 założyli parafię
i wznieśli kościół p. w. św. Mateusza. Zapewne
wtedy założone tu zostało miasto. Obecny ko-

Podług stopnia wykształcenia: umieją czytać

i pisać: 58,140 mężczyzn i 51,509 kob., razem
109,649; umieją tylko czytać: 1015 męż. i 2176
kob ; analfabetów jest 21,265 męż, i 25,772 kob.,
razem 47,037. Koni ma L. 4128, bydła rogatego 1307 sztuk. Rozwijające się życie umysłowe
i artystyczne znajduje swój wyraz w całym szeregu instytucyi, stowarzyszeń naukowych i zwiąściół drewniany z 5 ołtarzami i dwoma kaplicami zanych z nimi wydawnietw. Obok uniwersytetu,

wznieśli r. 1765 Michał Madaliński podsędek politechniki, zakładu Ossolińskich, istnieją tu
wieluński i Teodor Niemojowski. Odnowiony odrębne oddziały Komisyi Akad. umiejętności
w latach 1790 i 1866. W r. 1563 miasto płaci krakowskiej, towarzystwo historyczne, literacod 6 rzem. i szosu fi. 6 gr. 12. Później upadło kie im. Miekiewieza, filologiczne, ludoznawcze.
i utraciło urządzenia miejskie przywrócone do- Rusini koncentrują swe życie umysłowe w to-

warzystwie imienia Szewezenki. Teatr w nowo
piero r. 1848.
Luty Uhoł, fol., pow. połocki, własność Hu- wzniesionym gmachu, pod nową dyrekeyą rozwija się pomyślnie, powstała świeżo Filharmonia
towskich, 192 dz.
Lutyszcze, dobra, pow. lepelski, własność służyć ma sprawie rozwoju muzyki, wraz z dawniejszym towarzystwem muzycznem.
OpracoMiładowskich.

i ważniejsze wydawnietwa odnoszące się
Lużźno, fol., pow. ihumeński, własność Petro- wania

wiczów, 75 dz.

Lwociewki, wś, pow. dzisieński, gm. Przebrodź (11 w.): miała 11 dusz rewiz.
Lwów. W ostatnich 20 latach miasto zmieniło się bardzo pod względem udogodnień
i upiększeń. Zasklepienie Pełtwi pozwoliło utworzyć
rozległą promenadę tak zw. „Wały* w samym
środku miasta. Przeprowadzono, wadliwą niestety, kanalizacyę, zbudowano wodociąg sprowadzający z odległości 5 mil wodę źródlaną

do L. a wydane w ostatnich latach są następujące: Czołowski Al.: „Pomniki dziejowe L.* t. I.
„Najstarsza księga miejska*, 1382—89, Lwów,
1893 r. Wyszedł już drugi tom tego wydawnietwa. Tenże: „L. za ruskich czasów* (Kwart.
hist., 1891 r., t. V). Zimorowiez Bartłomiej Jó-

zef: „Pisma do dziejów Iiwowa odnoszące się*
wydał z polecenia reprezentacyi miasta dr. K.
Heck, Lwów, 1899 r., str. 419. Łoziński Wł.:
„Lwów starożytny* t. I, „Złotnietwo lwowskie

z Woli Dobrostańskiej, urządzono wzorową rzeź- 1384—1640*, Lwów 1889 r..t. II, „Patrycyat
nię, nowy cmentarz (na Janowskiem), założono i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku*,
piękny park stryjski (Kilińskiego), zaprowadzono Lwów, 1890 r., str. 305 i 73 rycin. Papće Fryd.:
obok tramwajów konnych, elektryczne, wznosi „Historya miasta L. w zarysie*, Lwów, 1894,
się obecnie dla schodzących się tu kilku linii str. 214. „Wiadomości statyst. o L.* zbiorowe
dróg żelaznych, nowy, okazały dworzec. Miasto wydawnietwo, r. 1893 wyszedł t. II. Obecnie.
przyozdobiły liczne nowo postawione pomniki: wyszedł zeszyt VII obejmujący wyniki spisu

Sobieskiego, Kilińskiego, Fredry, Ujejskiego ludności z 31 grud. 1900 r., opracowane przez
i nieukończona jeszcze kolumna Mickiewicza. K. Ostaszewskiego - Barańskiego. „Miasto L.

Z nowych budowli zaś: wznoszący się kościół św. w okresie samorządu od r. 1870—1895*, Lwów,
Elżbiety, zakład wychowawczy Sereanek, kliniki 1896 r. (Zbiorowo opracowana książka), Skoroi gmachy nowootworzonego wydziału medyczne- widz król. stol. miasta L., Lwów 1899, str. 414,

go, nowa szkoła kadetów i kilka pięknych bu- z planem miasta.
Lwowiszki, w spisie z r. 1892 Lwaszki,
dynków dla szkół średnich. Pałace sprawiedliwości, bank hypoteczny, kasa oszczędności, nowy fol., pow. wiłkomierski, gm. Szaty (6 w.), Kargmach pocztowy, kasyno szlacheckie, dwa oka- powych 120 dz.
Lwówka, wś, pow. wołkowyski, gm. Werejzałe pasaże, wreszcie piękny gmach nowego
Teatru, nowy hotel George'a
imnóstwo pięknych ki, 172 dz.'
Lwowszczyzna 1.) dobra, pow. słonimski,
domów i willi na Kastelówce i Zofiówee, nadały

miastu ozdobny wygląd.

Wzgórza otaczające gm. Derewna, Ż1 w. od Słonima, dawniej Prze-

miasto mają z czasem utworzyć jeden ciąg par- cławskich, potem Łukaszewiezów, obeenie Biełoków spacerowych połączonych przez wielką ale- zierskich, 660 dz. 2.) IL., wś, tamże, ob. Zadwo--

ję promenadową.

L. liczy obeenie z wojskiem rzany. 3.) ., pow. wiłkomierski, ob. Makswiciszki.
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Ła

Łab

£.
Łabanosy, wś, pow. wiłkomierski, gm. Wieprze (2 w.).
Łabardzie 1.) fol., pow. rossieński, gm. Łabardzie, 77 w. od Rossień. Gmina obejmuje 58

także: „Die Segnende Hand im Wappen der
Stadt Labisehin*, von Dr. Paul Hoerner (Jahrb.
des Bromberger hist, Vereins., 1886, str. 75
do 76).

miejscowości, 418 dm. włośc. (obok 9 innych),

Łabno, pow. augustowski. Należało do eko5050 mk, włościan, uwłaszczonych na 12,555 nomii grodzieńskiej. Podług reg. pomiar. z r.
dz. 2.) Ł., okoliea i dobra, tamże, gm. Kołty- 1558 było we dworze król. pod zabudowaniami
niany (6 i 9 w.). Mają tu Śnitkowie 530 dz. 3 mr. 22 pr., sadu 2 mr., wypustu 2 mr. 12 pr.,
i Puzyrewscy 898 dz,
ogrodów 7 mr. 23 pr., pola ornego średniego 24
Łabary, wś i dobra, pow. poniewieski, gmina wł. 13 mr., sianożęci 3 wł. 11 mr., wypustów 2
i par. Linków (7 i 9 w.). Kaplica katol. z drze- wł. Było 24 ogrodników, z których każdy miał
wa wzniesiona w r. 1806 przez właściciela wsi po 6 mr., razem 4 wł. 24 mr. Włość łabeńską
Prejkinta.
składały wójtowstwa: pojatelskie, naumowickie,
Łabaszewczyszki, zaśc., pow. nowoaleksan- łososińskie i namejksowskie.
drowski gm. Antolepty (7 w.).
Łabony, dobra, pow. rzeżycki, dawniej BeniŁabejki, dwie wsi, pow. wiłkomierski, gmina sławskich, obecnie Zemcezużnikowych, 468 dz.
Ołoty (8 w.) i Owanta (17 w.). W drugiej mają
Łabowo, dobra, pow. poniewieski, gmina NoButlerowie 373 dz.
wemiasto (8 w.).
z wś, pow. wiłkomierski, gm. Owanta
Łabucie, Zabuty, wś, pow. dzisieński, gmina
(9 w.).
i
Łuek (16 w.); miała 17 dusz rewiz.
Łabeńciszki, wś, pow. wileński, gm. GieŁabuciszki, zaśc. w dobrach Dryświaty,
drojcie (8 w.); miała 16 dusz rewiz., należała do pow. nowoaleksandrowski.
dóbr Gawejki. Pomiędzy wsią Ł. i zaśc. DekŁabuń, mstko przy ujściu rzki Pohanki do
snie, w miejscowości zwanej Gurany, jest do 40 Chomoru. pow. zasławski, gm. Łabnń, st. poczt.-

kurhanów, w których znajdowano kości i wyroby tel. i dr. żel. Połonne (16 w.), 44 w. od Zasłametalowe.
wia, 650 dm., 4538 mk., 3 cerkwie paraf.: drewŁaberjanowo, fol., pow. wilejski, gm. Wia- niana z r. 1670, św. Jerzego murow. z r. 1822
zyń, r. 1865 Ostrowskich.
iśw. Trójcy drewn. z r. 1883, i 2 cerkwie fil.
Łabędy 1.) pow. mławski, ob. Źmijewo £. drewn. jedna z roku 1661, druga 1726. Ko(t. XIV). W reg. pob, z r. 1578 spotykamy ściół parafialny katolieki i kaplica. Stanisław
„Młodzinino Łabądy* w par. Stopsko. Dziś August r. 1775 nadał 12 jarmarków, W r. 1583
_ jest tylko Młodynin Wielki i Mały. 2.) Ł, pow. Krzysztof Łabuński wnosi od 26 dym. rynk. po
ciechanowski, ob. Bronisław.
6 gr., 20 dym. ulicz,, 12 chałup nędznych, 40
Łabgowo, wś i dobra, pow. rossieński, gm. ról miej., 40 dym. ulicz., 1 kowala, dudarza,
Konstantynowo (4 w.). Mają tu Putkamerowie popa. Wr.1589 wnosi 12 fi. 24 gr. szosu, 20f.
37 dz.
z ról miej., 3 f. 24 gr. z popa, z dudy, kowala,
Łabińce, wś włośc., pow. wileński, gm. By- 60 f. czopowego per arendam, wogóle 96 4.
strzyca (14 w.); miała 20 dusz rewiz., należała 18 gr. R. 1793 Ł. został miastem pow. namiestn.
do dóbr skarb. Ławaryszki.
iziasławskiego. Przebywał w nim pierwszy naŁabinie, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. miestnik gen. Kreczetnikow (1793 r.), oraz na_Smołwy (13 w.).
stępea jego gen. Tutolmin. Istniał tu klasztor
Łabirówka al. Zabyrówka, wś, pow. by- Karmelitów trzewiezkowych (Steeki, Wołyń).
chowski, gm. Bycz (12 w.), 28 dm., 107 mk.
Gmina obejmuje 28 miejscowości, 1279 dm.
_ Łabirowo, wś, pow. dryzieński, par. Za włośc. (359 innych), 10,198 mk. włościan, uwłabiały.
szezonych na 9422 dz.
Łabiszyn, miasto, pow. szubiński. „DesideŁabunie, wś i dobra, pow. zamojski. Pałac
rius comes de Labisin*, w dok. z r. 1247, Lu- tutejszy wystawił Andrzej Zamojski, kanelerz.
derius r. 1311. Bodzanta bisk, krak. przed r. Plany pałacu wykonał architekt budujący pałace
1357 dał za Ł. 150 grz. W dok. z r. 1369 na łązienkowski
w Warszawie. Obecnie właściciel
zwany jest miastem (civitas). W r. 1579 płaci Ł., hr. Jan Tarnowski sprzedał te dobra za sumę
szosn fi. 16. Od 10 rzem., 7 piekarek, 11 garn. około miliona rubli, hr. Aleks. Szeptyckiemu
gorzał., 7 kom., 6 kół waln., 28 rzem. po gr. 15, z Łaszczowa. Istnieje tu obeenie dystylarnia
2 rybaków, 6 szynkarek, 2 budniczek, od żydów parowa
i tartak. W r. 1578 Marcin Oleśnieki,
A 20, Ob. Raczyński: „Wspomn. Wielkop.*, dziedzie Krynfe, Niemirowa, Polanowa, płaci tu
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przez swego wójta od 4'/, łan., 1 karczmy, 13 ,gm.i st. poczt. Czarnobyl (15 w.), 155 w. od
zagr. z rolą, 11 komorn. ubogich. Istnieje też Radomyśla, 130 dm , 730 mk., cerkiew, szkółka

Wola Łabuńska, z której płaci Udryeki od 5:/,! cerk., młyn, 2 wiatraki, 1054 dz. włośc. Włałan., 5 zagr , 2 rzem., 5 komorn. ubogich. W r. "sność większa należy w części (2153 dz., w tem

1890 gmina Ł. miała 4839 mk. zapisanych do, 1115 lasu) od r. 1875 do Leop. Kocha, w druigiej zaś (1058 dz., w tem 346 lasu) od r. 1870
ksiąg stałej ludności i w tej liczbie 333 praw.
do Żylińskich. W r. 1552 wś należy do „nie192 żydów. Katolicy stanowili 919/,.
Łabunów 1.) mstko i dobra, pow. kowieński, dzieli* (włości) czarnobylskiej. W r. 1569 Niegm. Bobty (12 w.). 2.) Ł, wś, pow. szawelski, miryczów.
gm. Chwałojnie (Błagowieszczeńsk, 6 w.).

Ładyżynka, wś nad Jatraniem, pow. humań--

Łabunowiele, okolica, pow. rossieński, gm. ski, gm. Ładyżynka, st. poczt. Dubowa (15 w.),
20 w. od Humania, 193 dm., 359] mk., cerkiew,
Kołtyniany (25 w.).
Łabuńszczyzna, fol., pow. lucyński, Wan- szkółka cerk., 2 domy modl. żydow.

dyczów 118 dz.
Łabuszowce, wś, pow. dzisieński, gm, Jody
(5 w.); miała 12 dusz rewiz.
Łaby, dwa zaśc., pow. wiłkomierski, gmina

Gmina

obejmuje 8 siół, ma 14,921 mk. (47 kat., 4 ew.,
1422 żydów) i 21,040 dz. (7864 większej posia-

dłości, 10781 dz. włośc., 1735 skarb., 360 dz.
cerk.).
Ładzin, r. 1515 Hładzyna, wś, pow. sanocki.
Owanta (4 w.) i Wojtkuszki (4 w.).
W
r. 1515 należy do dóbr Rymanów, ma 10
dokum.
W
bydgoski.
pow.
wś,
1.)
Łachowo

z r. 1345 wspomniane są łąki nad rz. Sępolną łan. i młyn.

W r. 1589 podano nazwę: Zsia-

zw. Łachowo, należące do klasztoru w Byszewie dzin.

(K. W., nr. 1240, 1605, 1606).

2.) Ł. al. Za-

Łaganów, w dokum. Zganow, wś, pow. mie-

chowo, r. 1243 Leccovo, wś, pow. szubiński. Na- chowski. Wspom. w dok. z r. 1250 (Kod. kat.
dana r. 1243 szpitalowi w Gnieźnie (K. W., krak., I, 39). W r. 1581 Laganowa; płaci tu
Łaganowska od 3 łan. km., 3 zagr., 7 komorn.,
n. 238).
Łachwa, mstko, pow. mozyrski. Ob. Rouba 1 ezynsz.

Napol.: „Ł.i jej mieszkańcy* (Wisła, 1895 r.).
Łaczary, zaśc., pow. poniewieski, gm. Birże
(20 w.).
Łacze, dwa dwory, pow. poniewieski, gmina
Birże (14 w.).
Łada, wś, ob. Góraj.
Łady mans, wś, pow. ostrołęcki. W reg.
pob. z r. 1578. podano: „Ladi mancz*, miały
31/, łan.
Ładyczyn, r. 1469 Władiczin, wś, pow. tarnopolski. Mikołaj Biedrzych kaszt. kamieniecki
okazał r. 1469 list na sumę 300 grz. na tej wsi

Łagi, wś, pow. rossieński, gmina Szydłów

(7 w.).

Łagiedzie, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Owanta (11 w.), Laskowskich 139 dz.
Łagiewniki 1.) wś, pow. brzeziński, ob. O/rzanowo. 2.) KŁ, wś, pow. wieluński. Kościół
parafialny patronatu szlacheckiego, istniał tu już
w pierwszej połowie XV w. Jan Brodnieki dziedzie wzniósł r. 1623 nowy. Na początku XIX
w. przyłączony do par. Raczyn. 3.) KŁ, wś,
pow. stopnicki, Bolesław ks. krak, nadaje roku
1257 tę wieś komesowi Mikulonowi. podkom.

zapisaną, lecz wieś samą dawno już trzymał sandom. (Kod. mał., I, 105). Siedzieli tu łagiew-

Odrowąż. W r. 1564 wś ta w pow. trembowelskim, płaci od 28 osadn., popa, 6 zagrodn.,
4 komorn.
)
Ładyga, wś, pow. lidzki, gm. i dobra skarb.
Wasiliszki (2 w.); miała 28 dusz rewiz.
Ładyhy, wś nad stawem uformowanym z rozlewu dopływu Słuczy, pow. starokonstantynowski, gm. Deszniówka, st. poczt. Ostropol (8 w.),

nicy książęcy.

W czasie napadu Tatarów wielu

zginęło, wielu ujęto
w niewolę, pozostałych ksią-

żę przesiedlił do innej wsi i dał im inne dzie
dziny. 4.) KŁ., wś, pow. lubelski. W r. 1676
było tu 16 poddanych.

5.) Ł., wś, pow. płocki.

Ob. Pliszczyn (t. VIII).

Zdaje się, że w dok.

z XIII w. wyliczającym posiadłości bisk. płoc-

kich, są wspomniane te Ł. p. n. „Lagenarii*.

20 w. od mta pow., 233 dm., 1849 mk., cerkiew W r. 1578 płacą tu od 7'/, łan., 3 zagrodn.,
drewn. z r. 1788 uposażona 91 dz., szkoła ludo- 2 rzem.

Łagiewniki 1.) wś, pow. gnieźnieński. W r.
wa od r. 1876. Do 1848 wś należała do pow.
nowogradwołyńskiego. W r. 15938 we włości 1284 Przemyśl II ks. polski, nadaje Gosławowi ©
ostropolskiej, ks. Ostrogskich, spustoszona przez dziekanowi gnieżn. „hereditatem nostrorum la-

Tatarów, wchodziła potem w skład ordynacyi genariarum videlicet Sysonis et filiorum ejus ad

W r. 1753 dana ks. Lubomirskim. nos jure dominii pertinentem* (K, W., n., 534).
Na por. przeszła do Bnińskich, od nich zaś przed 1840 czątku XV w. utworzono tu oddzielną parafię
r. do Szaszkiewiczów, w ręku których do dziś i wzniesiono kościół p. w. Ciała Chrystusowego
i Nawiedz. N. P. M. W połowie XVI w. dziepozostaje.
Ładyżycze al. Zadyżyńce, w dok, Zadyżanie, dzice wsi Latalscy, osadzili przy kościele kaznoŁodyżanłe, wś nad Brahinką, pow. radomyski, dzieję kalwińskiego. Zapewne dopiero w połoostrogskiej.

Około 1820 r. Winniekich, od których około 1830 Pierwotnie należała do par. w Sławnie.
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Łahodówka, przys. Rykań Wielkich, pow.
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Obecny drewniany stanął r. 1741.

2.) Ł., wś, dubieński, gm. Jarosławicze, par. kat. w Niepow. krotoszyński, W dok. zr. 1253 nadają- świezu (14 w.), 37 w. od Dubna,
13 dm., 59
cym wieś Starkowiee, klasztorowi w Henryko- mk. Przed kilkunastu laty założono
fermę na
wie, powiedziano, iż leży ona „iuxta Drozcici 500 morg. cezarnoziemu. Jest
młyn na stawie,
lagenariós nostros*. Wedle dok. z r. 1281 Prze- cegielnia, wyrób dachówki, W drugiej
połowie
myśl ks. polski dał włość „Lagephnici vel XVI w. R. należały do
Siemaszków. Drogą wia-

Drosczice* Jeschkonowi zw. Quelis, w zamian na za Bohdaną, córką Wasila
Siemaszki, prze-

"za jego posiadłość „Iaschoczel* (dziś Jaeschguet- szły do Zacharyasza
Łahodowskiego.

tel). Ob. K. Wiel., 309, 2031.

W końcu

3.) £., r. 1305 XVIII w. Ł. z Rykaniami należy do Raciborow-

Lagewnicze, wś, pow. wrzesiński. Wedle dokum, skich, od których r.
1841 nabył ją Konstanty

z r. 1305 dawały dziesięcinę kościołowi w Win- Żytyński, obeenie syna jego Ludwika.
nogórze (K. W., n. 896).
Łahodowo 1.) folw. dóbr Błoty, pow. koŁagów, mstko, pow. opatowski. Data nada- bryński. 2.) Ł., fol., pow. bychowski,
Osownia kasztelanii łagowskiej biskupom kujawskim, skich 675 dz.
przez Władysława Hermana, mylnie podana (ob.
Łahodyńce, wś nad stawem z rozlewu dopł.
t. V, 574) na r. 1805, zam. 1085. R. 1230 Słuczy, pow. starokonstantynowski,
gm. Kulezyw Gombinie, Bolesław syn Konrada, ks. sandom. ny, st. poczt. Krasiłów (8 w.), 15
w. od mta

zwraca kościołowi P. Maryi w Ł.i jego patrono pow., 196 dm., 2000
mk., cerkiew drewn. z r.
wi bisk, kujaw. Michałowi niejakiego Chyrnę 1798, szkółka cerk. od
r. 1850. W r. 1583 naz braćmi (Kod. mał., II, 45i Kod. dypl. pol., leży do włości konstantynowskiej,
ks. Konst.
t. II, 9). W r. 1334 biskup Mateusz. w akcie Ostrogskiego, który wnosi od
2 dym., 6 ogr.

tu wydanym, mówi o „okręgu (distrietus) łagow- W r. 15y3 spustoszona przez Tatarów.

Dzieli-

skim* i robociznach, które mieszkańcy wsi Pio- ła losy ordynacyi ostrogskiej,
w r. 1753 dana
trowo mają odbywać „in hereditate nostra La- z kluczem kuźmińskim
Karolowi Szydłowskiemu,
gow*. Akt zr. 1341 głosi: „in districtu seu należy obeenie do Wilhelma
Domaniewskiego.
eastellania Lagoviensi*. R. 1356 biskup nadaje
Łahowska Słoboda,

fol., pow. ihumeński,
do osadzenia kmieciowi z Łagowa, Pawłowi, las Olewińskich 424 dz.
zw. Biesiadki nad Michałową rzeką. W r. 1358
Łahowszczyzna, fol., pow. orszański, ed r.
znowu
Paweł sołtys, osadza wś Wszachow w tej- 1877 Bryczów, 114 dz.

że kasztelanii. R. 1375 Elżbieta król. węgier.
Łahuny, wś, pow. homelski, gm. Nosowicze
i polska, pozwala biskupowi Zbilutowi wś Ł. za- (4w.), 125 dm., 642 mk.,
2 wiatraki, gar-

mienić na miasto na prawie niemieckiem ((Kod. barnia.

mał., III, 290). Zakłady żelazne zaprowadzone
Łajbiszki, dwór, pow. nowoaleksandrowski,
tu przez bisk. kujawskich pojawiają się w XVI gm. Skopiszki (2 w.).
w. Czynsz z hut żelaznych wynosił w r. 1598
Łajbuciszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,

f. 97 gr. 18, ze szklanych fi. 46 gr. 12.

gm. Krasnogórka (6 w.).

|

Łagów, ob. Lagow.
Łajbuny, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Łagowiec, wś, pow, międzyrzecki. Kościół Widze (5 w.).
par. istniał tu w XVIw., był on filią kościoła
Łajce, wś, pow. wiłkomierski, gm. Kupiszki
w Bukowcu. Dostał się w ręce protestantów (4 w.).
i dopiero r. 1718 za staraniem dziedziczki wsi
z wś, pow. poniewieski, gm. Rozalin
Szezanieckiej i przeora paradyzkiego, wrócony (5 w.).
został katolikom. Obeenie filialny do Starego
Łajdagole, wś, pow. wileński, gm. i dobra
Dworu.
Rzesza (7 w.); miała 11 dusz rewiz.
Łagowo, wś, pow. kościański. W dok. z r.
Łajgie, fol., pow. rossieński, gm. Andrzejów
1294 zastrzeżono, iż Ł. nie ma prawa połowu
ryb w jeziorze Małpino, należącem do klasztoru (2 w.).
w Lubiniu (K. W., n. 719 i inne).

|_

Łagulsk, wś, pow. nowogradwołyński, gmina
Kurne (14 w.), 21 dm., 121 mk.
Łaguny, wś, pow. słonimski, gm. Rohotna,
68 dz.
Łaguszew, r. 1359 Zagussowo, r. 1579 Laguzow, wś, pow. łowiecki. Wedle dok. z r. 1359
własność areyb. gnieźn. W r. 1579 wś duchow-

na do obsługi zamku łowickiego należąca, płaci
od 15'/, łan.
:
Łahany, chutor, pow. dubieński, gm. Krupiee,
9 dm., 62 mk.

Łajgobol, wś, dobra
i 4 dwory, pow. sokól-

ski, gm. Kruhlany, 27 w. od Sokółki.

Wś ma

141 dz, włośc.; dobra w części Andryanowych

202, Sipowiczów 61 i Szezęsnowiczów 60 dz.
Jeden z dworów (50 dz.) należy do Prokopowiczów, drugi (25 dz.) do Truskolawskich, trzeci
(42 dz.) do Poczobutów, czwarty (29 dz.) do
Steekiewiczów.
Łajkiszki, zaśc., pow. poniewieski, gm. Pnie.
wo (6 w.).
Łajksze, fol., pow. szawelski, gm. Szawkiany (5 w.).

a
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Łampedzie, zaśc., pow. kowieński, gmina
Łajmiszki, dwór, pow. poniewieski, gmina
Krasne (3 w.).
Stumbryszki (9 w.).
Łancewicze, wś, pow. słonimski, gm. KuryŁajnie, wś, pow. szawelski, gm. Kurszany
łowicze, 42 w. od Słonima, 72 dm., 597 mk.,
(13 w.).
Łajpuszki, wś i dwór, pow. poniewieski, gm. ze wsią Milewicze 1142 dz.
Łancichy, wś, pow. oszmiański, gm. Krewo
_ Rozalin (11 w.).
Łajsce, r. 1277 Zaszcze, wś, pow. jasielski. (7 w.); miała 16 dusz rewiz., należała do dóbr
Połowa tej wsi była r. 1277 własnością klaszto- Mały Sielee.

ru koprzywniekiego (Kod. mał., I. 110). Kazimierz W. sprzedaje r. 1354 wsi:

Łubno, Łajsce

i Kopytową za 700 grz., synom Mikołaja z Bogoryi wojew. krakow. (Kod. mał., III, 98). We-

dle Długosza połowę (druga) tej wsi, sprzedał
klasztorowi r. 1388 komes Paweł z Bogoryi

z pięciu innymi wsiami za 800 grz. (L. B, III,
str. 392). Dziesięcinę dawała kościołowi św.

Łańcuchów, wś, pow. chełmski. Za Długosza (II, 547) wś ma kościół par. drewniany p. w.
św. Wojciecha. Dziedzieem wsi jest Jan Kuropatwa h. Szreniawa. Wedle reg. pob. z r.
1531 par. Laczuchow leży w pow. lubelskim.
Wójt płaci tu od 1 łanu.
Łańcut, miasto. Już r. 1381 zostaje w ręku
Pileckich. W r. 1515 daje szosu grzyw. 16,

Floryana w Krakowie.

młyn zerwany.

Z drugiego opisu widać, iż mia-

gm. Ponedel (14 w.).

szosu fi. 37, od rzem. fi. 838, od 61 komor. Ogó-

Ginteliszki (8 w.).

zagr. 6, komorn. 12.

sto miało 2 młyny. Jeden nie nie dał, drugi,
Łajtoki, pow. rossieński, ob. Zatoki.
Łajtyszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, wartości 24 grz. dał 1 grz. W r. 1589 daje Ł.
Łajwie, Zajwy, wś, pow. telszewski, gmina łem f. 159 gr. 17. Przedmieście dało od łan. 24,

Łanczunowo, Zanczanów (ob. t. V, 588),
Łajżany, dobra, pow. rzeżycki, Dłużniewdobra, pow. kowieński, gm. Kiejdany (16 w.),
skich 408 dz.
Łajżew, mstko, pow. szawelski.

Anna z Pa- Kognowiekich 874 dz.

Łanczyńce, ferma przy mstku Iwańka, pow
ców Ważyńska wystawiwszy tu r. 1661 kościół,
zapisała mu 71 włók, poczem biskup Sapieha humański.
Łangiemieniszki, wś włośc., pow. wileński
utworzył parafię.
Łakanowszczyzna, wś, pow. nowoaleksan- gm. Mejszagoła (2 w.); miała 26 dusz rewiz.

należała do dóbr skarb. Sanguniszki.
drowski, gm. Brasław (6 w.).
Łangoki, wś, pow. kowieński, gm. Wilkija
Łakiety, fol., pow. dźwiński, własność We(17 w.).
wernów, 50 dz.
Łanielańce, wś, pow. wileński, gm. Muśniki
Łakino, Zakinie, wś skarb., pow. nowoale(6 w.); miała 9 dusz rewiz., należała do dóbr
ksandrowski, gm. Krasnogórka (6 w.).
Łaknarz, r. 1308 Zanczonycz, r. 1576 Lak- Lewkiszki.
Łaniewicze 1.) wś, pow. grodzieński, gmina
narz, wś, pow. brzeziński. Wydawca Kod, mał.
(II, 213) odnosi do tej wsi nazwę „Lanezyonycz* Indura, 18 w. od Grodna, 355 dz. włośec,

We-

pomieszczoną w spisie posiadłości klasztoru su- dług reg. pom. r. 1548 miała 16 włók gruntu
lejowskiego z r. 1308. W r. 1576 prepozyt Będ- dobrego i należała do dworu kwasowskiego. Wr.
kowski płaci tu od 31/, łan., 2 zagr., 3 osadn. 1561 nadana Piotrowi Mieucie, sędziemu groWieś należy wtedy do parafii w Chorzęcinie. dzieńskiemu. 2.) Ł., okolica szlach., tamże,
W spisie z r. 1827 Łąknarz, w par. Będków, 98 dz.

wieś prywatna ma 10 dm., 71 mk.
Łanięta, w dok. z r. 1444 Danyantka, wś,
Łakno, wś, pow. grodzieński, gm. Jeziory, pow. kutnowski. Należała r. 1444 do par. Bia325 dz.
łotarsk (Kod. maz., 210). W r. 1579 płacono
Łakuciszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow- tu od 19 łan. km., 2 zagr. Istnieje tu już wtedy
ski, gm, Opsa (11 w.).
parafia.
Łakupis, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
Łaniewszczyzna, okolica, pow. wiłkomiergm. Rakiszki (5 w.).
ski, gm. Pupany (3 w.). Mają tu: BernatowiŁakwarcie, Zawkwarcie, dwór, pow. kowień- czowie 49 dz., Dłagoborsey 30 dz, W r. 1788
ski, gm. Betygoła (5 w.).
Jana Durazewicza. 2.) Ł, wś, pow. wilejski,
Łamajkiszki, Zamiakiszki, fol., pow. ko- gm. i dobra Wiazyń (2 w.); miała 38 dusz
rewiz.
Łanin, ob. Zenin.
Łamanie, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,

wieński, gm. Surwiliszki (6 w.).

gm. Tyltyszki (4 w.).
|
Łaninka, wś nad Pronią, pow. horecki, gm.
Łambertowo, pow. kijowski, ob. Nżkoliń- Swatoszyn, 35 dm., 214 mk., 2 cerkwie.
skie,
Łaniszki, wś włośc., pow. wileński, gm. MaŁaminielis, wś, pow. nowoaleksandrowski, laty (9 w.); miała 9 dusz rewiz., należała do
dóbr skarb. Czywile.
gm. Bachmaty (9 w.).

| Łankajcie, wś, pow. szawelski, gm. Żagory i pół). Ogółem dochodu zł. 279 gr. 3 den. 3.
(14w.).
Staw co rok czwarty zł. 400. Młyn o pięciu
Łankalnie, wś, pow. wiłkomierski, gmina kołach.
Łany Wielkie, wś nad rzką Pilicą, powiat
"Traszkuny (18 w.).
Łankiszki, wś, pow. kowieński, gm. Krasne olkuski. Powstała na obszarze Żarnowea Starego i stanowi przedmieście mstka Żarnowiec.
(17 w.).
Łankorojście, dwór, pow. trocki, gm. Nie- W r. 1581 ma kościół parafialny. Należy do
dzingi (4 w.); miał 9 dusz rewiz., należał do zamku w Żarnoweu, płaci od 321/, łan. km,
1 czynsz., | komora. z bydłem, 13 komorn. bez

dóbr Masseliszki.

Łanowce, mstko przy ujścia Buhłówki
i Żer- bydła, 1 hultaja, 2 rzeźn., 3 rzem., 4 przekup.,

dzi do Żyraku. pow. krzemieniecki, gm. Biało- 2 piekarzy.

Łanyszcze, wś, pow. źytomierski, gm. Trozorka, st. poczt. Jampol (17 w.), 40 w. od Krzemieńca, 319 dm., 2376 mk., cerkiew murow. janów, 9 dm., 60 mk.
Łanzutis, dwór, pow. kowieński, gm. Kroz r. 1816, kościół par. katol., kaplica, szkoła
'- ludowa od r. 1874. Wr. 1545 sioło bojarów ki (4 w.),

Łapacie, wś włośc., pow. oszmiański, gmina
kuźmińskich. Później przechodzi do Jałowieekich, W r. 15838 Sawa Jałowieeki wnosi od 15 Soły, należała do dóbr skarbowych Dolskiej Pledym., 5 ogr., 2 kół walu, Obeenie mają tu czę- banii.
Łapatnica, wś, pow. nowoaleksandrowski,
ści: Kiełczewscy, Drużyłowscy i Zienkowiczowie.
Łańska Kobrynka, wś, pow. brzeski gub. gm. Krasnogórka (2 w.).
Łapatyszki, pow. szawelski, ob. Jagminy,
grodz., gm. Ołtusz, 54 w. od Brześcia, 922 dz.
Łapcie, wś, pow. bielski gub. grodz., gmina
(550 łąk i pastw.).
Łany 1.) okolica, pow. kowieński, gm. Kiej- Rajsk, 225 dz.
Łapczyce, wś, pow. bocheński. Kościół tudany (18 w.). Mają tu Niekraszowie 58 dzies.
2.) Ł., wś, pow. wiłkomierski, gm. Towiany tejszy wzniesiony został z muru przez Kazimie(12 w.) Wr. 1788 Przybory, sędz. ziem. mo- rza W. nie zaś Sprawiedliwego i data r. 1178
mylnie została podaną (ob. t. V. 589). Wieś
zyrskiego, w tradycyi Straszewicza.
Łauy 1.) r. 1565 Zani i £. Małe al. Stara miała 30 łan. km. (w tej liczbie 6 sołtysich
Bobrka, wś, pow. bobrecki. Wsi te pierwotnie pierwotnie, potem kmiecych). Długosz jednak
w ststwie łwowskiem, nadane zostały przed r. podaje osobno sołtystwo na 6 łan. Były też 3
1565 przez Zygmunta Augusta wraz z ełem karezmy (dwie po 3 grz., trzecia płaciła kopę
w Bóbrce, Prokopowi Sieniawskiemu, który ed- groszy). Był też młyn sołtysi na Rabie dający
dał w zastaw Chodorowskim. Mimo to na mocj 3 grzyw. Połowa wsi dawała dziesięcinę (do
uchwały sejmu warszawskiego, podlegały te wsi 15 grz) altaryi $w. Krzysztofa w Krakowie,
_ lustracyi. Ł. miały 15 km. na 73/, łan., 3, łan. druga połowa plebanowi swemu (L. B., t. III,
pustych, pop na łanie. Karczmarz na '/, łanu. str. 195).
Dochodu było zł. 16, gr. 24.

Ł. Stare miały 8

Łapczyn, wś, pow. sokólski, gm. Czarna Wieś,

kmieci na 4 łan., półłanek pusty, karezma. Po- z urocz. Chmielnik 203 dz.
Łapiany, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
bierano tu myto od soli, po 50 tołp soli od wozu
małeguv, 100 od dużego. Od wołn płacili polacy Brasław (12 w.).
Łapicze, wś, pow. grodzieński, gm. Krynki,
1 denar, wołosi po 4 den., od mazi pełnej wyziny pół kamienia wyziny. Czyniło to zł. 80 z gó- 56 w. od Grodna, 410 dz,
Łapielis, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
rą, ale dla niepokojów z Wołoszą puszczono za
zł. 60. Prócz tego pustych ról na dziesięć pół- gm. Ponedel (17 w.).
łanków. Uprawiali je mieszezanie z Bobrki na
Łapienie 1.) zaśc., pow. kowieński, gmina
dochód starostwa. Dawały po 100 kóp żyta Krasne (19 w.). 2.) Ł., wś, pow. wiłkomierski,
i tyleż owsa. Staw pod Bobrką co rok czwarty gm Ołoty (12 w.).
dawał zł. 60. Młynek zł. 20. Folwark dał doŁapieniowce, wś, pow. grodzieński, gmina
chodu w zbożu zł. 270 gr. 29. Ogółem zł. 383 Indura, 34 w. od Grodna, 393 dz.
gr. 5. 2.) Ł. Polskie i Niemieckie, r. 1565 Zany,
Łapienki, dawniej też Oleskowice, wś, pow.
dwie wsi, pow. Kamionka Strumiłowa.
Jęstto
grodzieński, gm. Hoża, 4 w. od Grodna, 136 dz.
przedmieście Kamionki, w ststwie kamioneekim.
włośe. i 71 dz. prywat. WŚ należała do GroW r. 1565 wieś ta miała 38 domów płacących

czynszu jako i w mieście po gr. 2 (łaziebne). dna. Podług reg. pomiar. z r. 1561 miała 3
Do tych przedmieszczan należało 13'/4 łana włóki, z których wnoszono 2 kopy.
Łapigramie, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
i pewne obszary, 6 pustych ćwierci. Karczma,
dwie słodownie zamkowe (zł. 22 gr. 12 arendy), Towiany (10 w.).
Łapińce, dobra, pow. poniewieski, gm. Stumpiekarzów 32 po gr. 8, rzeźniczych jatek 9 po
2 kamienie łoju, rybitwów na Bugu 8 (po gr. 24 bryszki (10 w.), własność Antoniego Bragidzli,
"110 węgorzów), bartników 20 (miodu korey 10: 181 dz.

| Ła

Łap
Łapinie, dwór, pow. szawelski, gm. Szawlany (3 w.).
Łapiny, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Krasnogórka (9 w.).
Łapiszki 1). zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Bachmaty (1 w.). 2.) Ł., wś i dobra, pow.
poniewieski, gm. Gulbiny (6 w.), Komarowskich,
z Kirszanami i Dyrwianiszkami 200 dz. 3.) Ł.,
dobra, pow. szawelski, gm. Chwałojnie (4 w.).
Łapicze, okolica, pow. homelski, gm. Rudzieniee (10 w.), 24 dm., 142 mk.
Łapienie, wś, pow. czauski, gm. Czausy,
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Łaputki, wś, pow. radomyski, gm. par. praw.
ist. poczt, Hornostajpol (4 w.), 71 dm., 449
mk., 1342 dz. Własność większa należy do
dóbr medwińskich.
Łapy, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Uciana

(5 w.).

Łary, kol., pow. żytomierski, gm. Chwasowa,
10 dm., 53 mk.
Łaryancowa, wś, pow. trocki, gm. Troki
(1 w.); miała 12 dusz rewiz., należała do dóbr

skarb, Brażoła.
Łaryanów, dobra, pow, mścisławski, dzie-

dzictwo Siestrzeńcewiczów, 178 dz.
30 dm.
Łaryanowo 1.) dobra, pow. połocki, Piotra
Łapieszki, wś, pow. wieliski, gm. Budnica.
W pobliżu wsi kurhan, zw. Witowa góra.
Powalczyna 1274 dz. 2.) Ł. Prychaby, dobra,

Łapiezyno, Zapezyno, wś, pow. dzisieński, tamże, własność Grygoriewych z folw. Korowia

gm, Prozoroki (3 w.); miała 18 dusz rewiz,, na- Stecza 800 dz.
Łaryszcze, wś i fol., pow. homelski, gmina
leżała do dóbr Sanniki.
Łapińce 1.) (ob. t. V, 590 Zapieńce), wś, Homel (18 w.), 70 dm., 361 mk. Fol. odr. 1879
pow. oszmiański, gm. Połoczany (2 w.), parafia Jerochowych, 125 dz.
Łaś Toczyłowo, w dok. Zasch, ob. Zoczykatol. Hruzdów, miała 92 dusz rewiz,, należała

do dóbr Jachimowszczyzna.

2.) Ł., pow. świę- łowo,

Łasangora, w spisie z r. 1886 Zisangora,
os., pow. poniewieski, gm. Remigoła (9 w.).
Łapkajsie, dwór, pow. poniewieski, gm. ReŁąsinka, dobra, pow. połocki, Szaniawskich,
migoła (10w.).
z fol. Kwiele, 530 dz.
Łapkalnis, trzy dwory, pow. poniewieski,
Łask, miasto. Stacya drogi żel. warszaw.gm. Czypiany (9 w.), Krakinów (8) i Nowemia- kaliskiej, 156 w. od Warszawy. W r. 1890 bysto (5 w.).
ło 5677 mk. Śród stałej ludności było 14 praw.,
Łapki 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. 1920 katol., 44 prot., 3696 żydów. Gmina wiejBrasław (5 w.). 2.) Ł., fol. dóbr Błachowicze, ska Łask miała 5844 mk., w tej liczbie 1051
pow. czauski.
prot. i 108 żydów. Powiat miał 97,123 mk.,
Łapki, pow. kowelski, ob. Cerkówka.
z tego w miastach (Ł. i Pabianice) 25,016. Śród
Łapkolnia, fol., pow. poniewieski, gm. Po- stałej ludności było: 59 praw., 81 „463 katol.,
niewież (12 w.),
19,630 prot., 11,612 żydów. Najwięcej prot.
Łapkolnie, fol. pow. kowieński, gm. Bety- było w gminach: Zelow (3594), Widzew (1452),
goła (16 w.).
Wodzierady (1310), Górka: Pabianicka (1808),
Łaplino, wś, pow. dzisieński, gm. Głębokie Dzbanki (1727), Dłutów (1701). Ks. Kołdowski:
(9 w.); miała 62 dusz rewiz.Ń należała do dóbr „Wiadomość o kościele i infułacyi w Łasku*
Wineentowo.
(Pamiętnik rel. mor., r. 1868, t. VI, 494).
Łaskarzew, mstko, pow. garwoliński. Dawna
Łapniki, wś, pow. dzisieński, gm. Postawy
własność bisk. poznańskich, już za Długosza
(3 w.); miała 78 dusz rewiz.
Łapokryta, zaśc., pow. poniewieski, gmina (L. B,II, 560) był miastem i posiadał kościół
parafialny. W r. 1569 w skład parafii wchodzą
Birże (9 w.).
" Łapsurwas, wś pow. rossieński, gm. Botoki włości biskupie: Wola Łaskarzowska (14 łan.)
6 w.).
i Pileczyn (10 łan.). Miasto dało szosu fi. 9 gr.
Łapszów, r. 1363 Zawszow, wś, pow. piń- 18, od 3 kół młyń. f. 1 gr. 6, od 4 garneów
ezowski. Dobiesław „de Lawsszow* w dokum. gorzałcz. f.3 gr. 6. Czopowego za rok fi. 64
zr. 1363, Stanisław r. 1382 (Kod. mał., III, gr. 22. Ludność wynosiła w r. 1791 głów 392.
170, 342). Wr. 1581 mają tu działy: pani
Łaski, wś nad Noryniem, pow. owrucki, gm.
Ossolińska
i Trembecki.
Narodycze, 12 w. od Owrueza (st. poczt.), 175
Łapszynia, fol., pow. poniewieski, gm. Skro- dm., 1235 mk., cerkiew drewn. zr. 1779, wzniebatyszki (7 w.).
siona przez dziedziczkę Trypolską i uposażona
Łapurwis, zaśc., pow. szawelski, gm. Łukni- przez nią r. 1784 ziemią, szkółka. Do par. praw.
ki (6 w.).
należą wsi: Czernihówka Mała i Łotosze. CerŁapuszeniszki, w spisie z r. 1892 Łapute- kiew fil. we wsi Kacowszczyzna. Gniazdo rodu
niszki, zaśce., pow. nowoaleksandrowski, gmina Łasków. W r. 1545 Iwana Olechnowicza: „wyDryświaty (27 w.).
sługa, ośm dymów i służb ośm, dani nie dają,
Łapuszyszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow= tylko tłoki służą*. W r. 1628 wnoszą ztąd:
Michał Łasko, podst. winnieki, od 3 ogr. i Anski, gm. Dusiaty (9 w.).
ciański, gm. Kobylnik.

Pod wsią znajduje się

kurhan.

Słownik Geograficzny.
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drzej Łasko z Adamem Markiewiczem od 4 ogr.
Posiada też część Markowa Łaskowa. W roku
1641 nabywa wś Fedor Trypolski. Część jednak musiała pozostać w ręku Markiewiezów,
gdyż r. 1678 właścicielem jest Stefan Woroniecki-Markiewicz. Wś należy do Trypolskich przez
cały wiek XVIII.
Łasków, Lasków, w dok. Zaskowicze, wś
ifolw. nad rzką Studeńką, pow. włodzimierski,
gm. Chotiaczów, 10 w. od Włodzimierza. WŚ

7

stał na obszarze wsi Domaniż, założony r. 1549

przez Łaszcza.

W r. 1578 burmistrz z rajcami

dają szosu fi. 1 gr. 18, od 3 łan miej. po fi. 1,

od 4rzem. po fi. 1, od 18 komor. ubogich po
gr. 2, od wyszynku wódki gr. 6. W r. 1578
ezopowe przyniosło f. 16 gr. 3.
Łaszczowa, wś nad Tykiczem Uhorskim,

pow. humański, gm. Szaulicha, st. poczt. Talne
(8 w.), 43 w. od Humania, ze wsią Bród Biały

al. Młyny Białe 258 dm., 1440 mk., cerkiew,
ma 52 dm., 497 mk., folw. 3 dm., 31 mk, W ro- szkółka, 2 młyny.

Łasze, folw. dóbr Rakiszki, pow. nowoalekku 1545 Siemiona i Pawła Orańskich. R. 1570
z części L. wnosi pobór Hrehor Orański, z dru- sandrowski.
Łaszewicze 1.) pow. brzeski, ob. Zjaszewicze.
giej Paweł Orański. W r. 1588 część należy
do Hrehorowej Orańskiej, druga do Michała Pa- 2.) Ł., wś, pow. grodzieński, gm. Jeziory, 159
dz. 3.) Ł, wś, pow. wołkowyski, gm. Bojary,
włowicza Orańskiego,
Łastowica, pow. dzisieński. Nie była wła- 22 w.od Wołkowyska, 474 dz.
snością Sulistrowskich, Łopacińskich, Okuszków,
Łaszki 1.) wś nad stawem, pow. starokonlecz Korsaków, nadana przez nich dla Karmeli- stantynowski, gm. Reszniówka, par. praw. Setów głębockich, dziś skarbowa.
meryńce (3 w.), 17w. od mta pow., 105 dm,,
Łastówka, wś i dobra, pow. kobryński, gm. 589 mk., cerkiew fil. drew., na miejscu dawnej
Pruska, 10 w. od Kobrynia. Wś ma 418 dz.; zr. 1732. Do filii należy wś Kantówka (8 w.).

dobra Szudurskich, 664 dz. WŚ należała do Wś wchodziła w skład ordynacyi ostrogskiej,
wójtowstwa hliniańskiego w ekon. kobryńskiej. r. 1753 oddana ks. Ant. Lubomirskiemu, obecnie

Podług rewizyi D. Sapiechy z r. 1563 miała 29 Głębockich. 2,) Ł., tamże, wś nad stawem, pow.

włók, z tego 3 wolne (1 na wójtowstwo i 2 na zasławski, gm.i par. kat. Butowce (3 w.), st.
służkowstwo). Poddani winni płacić z włóki po poczt. Starokonstantynów (15 w.), 35 w. od Za-

*

97 gr. Suma dochodu czyni 42 kóp, 2 gr.
sławia, 51 dm., 346 mk., cerkiew drewn. zr. 1756,
Łastowki, r. 1565 Zastówka wś, pow. droho- szkółka cerkiewna (od 1862 r.). Do par. praw.
byeki. W r. 1565 wś w ststwie samborskiem należy wś Krynica Święta (4 w.). Cerkwie fil. we
miała 22 kmieci na 9'/, łan. Sołtys miał, nad wsi Lisińce i Napadówka, W r. 1589 pod nazwą
przywilej, dworzyszcze. Pop i cerkiew. Ogółem Łaszkowce, we włości sulżyńskiej ks. Ostrog-

dochodu zł. 55 gr. 1. Cło pobierane w Strzel- skich, spustoszone przez Tatarów.
kach (dziś Strzelbice) i Łastowce zł. 100 (w aŁaszków, wś, pow. kaliski. Wydawea Kod.

rendzie), folusz fl. 5 gr. 18.
Wielk. domyśla się iż wieś „,Lachovici'* wymieŁastowszczyzna, zaśc., pow. oszmiański, niona w dok. z r. 1136 jako leżąca w okolicy
gm. Juraciszki (2 w.); miał 5 dusz rewiz., nale- Kalisza jest to dzisiejszy Łaszków.

żał do dóbr Sawicze.
Łaszkowce, Zaszkowce, wś, pow. kamieniecŁasza 1.) wś, pow. grodzieński, gm. Łasza, ki, gm. Kujawy, 108 dm., 800 mk., cerkiew,
Grodna, 46 dm., 456 mk., cerkiew,

25 w. od
cegielnia, młyn, wiatrak.
szkoła, 599 dz. włość. i 86 cerk. Par. praw.,
Łaszmen Pomusz, dobra, pow. poniewieski,
2962
grodzieńskiego,
dekanatu (błagoczynia)
dusz, cerkiew, kaplica. Gmina obejmuje 58 gm, Pokroje (11 w.), 43 w. od Poniewieża. Na-

- miejscowości, 809 dm. włośc. (obok 106 innych), leżały do bar. Edwarda Rahdena, obecnie Nej5557 mk. włościan, uwłaszczonych na 6047 dz. randów, 515 dz.
Łasznia 1.) kol., pow. żytomierski, gm. HoNadto w gm. jest 156 dz. cerk. i kośe. i 9234
roszki,
23 dm., 133 mk, 2.) £., chutor, tamże,
Kowsi
we
gm.
większej posiadłości. Zarząd
walicze Wielkie. Wś należała do wójtowstwa gm Chwasowa.
Łaszów, r. 1552 Zassow, wś, pow. wieluń_ ilkowskiego we włości kwasowskiej, ekon. groski.
W r. 1552 posiada kościół par. Do para46
miała
1558
r.
z
reg.
Podług
dzieńskiej.
włók gruntu dobrego, t. j. 3 wolne na cerkiew fii należy wieś Załęcze. We wsi mają działy:
św. Mikołaja, 1 popa na czynszu i 42 na służbę Łaszowski (21/4 osad. i karezma), Masłowski
ciągłą. Poddani mieli 145 wołów i 108 koni (4 osad. i karezma), Starzechowscy .(9 osad.),
i winni wnosić wogóle 26 kóp 55 gr. 6 den., Jan Zelman (11/, łan) młyn, karczma. Kościół
nadto dawać 86 beczek owsa i płacić za odwóz par., zapewne przez areyb. gnieźń, założony,
istniał tu w początku w. XV. Obecny pochodzi
tegoż 7 kóp 10 gr. 2.) Ł., tamże, ob. Pieśle.
Łaszanówka, wś, pow. nowogradwołyński, zw. XVI. W r. 1813 przyłączono kościół ten
gm. Kurne, 28 w. od msta pow., 34 dm., jako filię do par. Mierzyce.
Łaszupiewis. zaśc., pow. nowoaleksandrow198 mk.
ski,
gm. Rakiszki (6 w.).
Łaszczów mstko, pow. tomaszowski. Pow-

Łau

Łas
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Łauczyniszki, wś, pow. poniewieski, gmina
Łaszynie al. Łaszynka, okolica i dwór, pow.
wiłkomierski, gm. Ołoty (22125 w.). Dwór Sołoki (8 w.).
Łaugal, wś, pow. poniewieski, gm. Podbirże
należy do Bohdanowiczów, 670 dz., w okolicy
(8 w.). Por. £obgal.
jest 458 dz., należących do 19 właścicieli.
Łaugiryszki, wś, pow. szawelski, gm. BłaŁaszyńskie, wś, pow. rossieński, gm. Kielgowieszczeńsk (12 w.).
my (6 w.).
Łaugole 1.) wś, pow. rossieński, gm. KielŁataniszki, fol., pow. nowoaleksandrowski,
my (12 w.). 2.) Ł., zaśc., tamże, gm. Szydłów
gm. Widze (5 w.).
Łatkowa, wś nad rzką Budowieść, pow. po- (2 w.).
Łaukagalis, dwa dwory, pow. poniewieski,
łocki, gm. Łowoż, 18 dm., 92 mk.
Łatkowce, wś, pow. borszczowski. W roku gm. Nowemiasto (5) i Rozalin (6 w.).
Łaukdwory (t. V, 609 Zaudwory), okolica,
1469 Adam Fridro przedstawił list królewski na
wieś Fridrowiczei dwie inne: Ladeovcze i Schur- pow. rossieński, gm, Kołtyniany (10 w.). Mają
scha (Surża), tudzież zapisy sum na wsi królew- tu Lilejkowie 37 dz., Franekiewiezowie 61 dz.
Łaukiele, wś, pow. wiłkomierski, gm. Zmujdskiej Wiszniowiec (dziś Wiśniowczyk).
Łatoki 1.) Zajtoki, dwór, pow. rossieński, ki (9 w.).
gm. Skawdwile (3 w.). 2.) Ł., przys. dóbr SzaŁaukiemieniszki, fol., pow. rossieński, gm.
Rossienie (15 w.), własność Januszewskich, 163
terniki, pow. wileński.
Łatwele 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, dzies.
Łaukiesa, zaśc., pow. wileński, gm. i dobra
gm. Ponedel (8 w.). 2.) Ł., wś, pow. poniewieski, gm. Birże (5 w.). 3..) Ł., dwór, tamże, gm. Malaty (2 w.): miał 12 dusz rewiz.
Linków (7 w.). 4.) £Ł., wsi zaśc., pow. telszewŁaukinie, dwór, pow. szawelski, gm. Żagoski, gm. Dorbiany (7 w.). 5) Ł, wś, pow, wi- ry (4 w.).
leński, gm. Ilino (1 w.); miała 27 dusz rewiz.,
Łaukmaniszki, wś, pow. wiłkomierski, gm.
należała do dóbr Kierdejowce.
Wirbaliszki (2 w.).
Łatweliszki 1.) fol., pow. poniewieski, gm.
Łaukogaie, wś, pow. nowoaleksandrowski,
Naciuny (4 w.). 2.) £Ł., dwór, pow. szawelski, gm. Rakiszki (20 w.).
gm. Popielany (5 w.).
Łaukogalis, zaśc. w dobrach Galiniszki, pow.
Łatwiańce, wś, pow. trocki, gm. Butrymań- święciański.
ce (6w.); miała 81 dusz rewiz., należała do dóbr
Łaukoszyszki, dwór, pow. szawelski, gmina
Kruki (7 w.).
Olita.
Łatwiszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowŁaukożemy, Zawkożemy, mstko
i dobra „pow.
ski, gm. Jużynty (4 w.). Dawniej Kierdejów, telszewski, gm. Dorbiany (6 w.), 75 w. od Telsz.
później Strutyńskich, Bohdanowiczów. 2.) Ł., Dobra należą do bar. Stempel, 1807 dz. W roku

wś, pow. szawelski, gm. Krupie (7 w.).
Łatygoła, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Kwietki (8 w.).
Łatyhol, wś, pow. sieński, gm. Ulanowicze,

wystawił nowy kościół, a bar. Henryk Mirbach,

41 dm., 216 mk., smolarnia.

szy części par.

Łatyholicze, pow. borysowski.

1639 była kaplica.

W r. 1754 Karol Mirbach

gen. wojsk polsk., 1793 nadał księdzu chatę
z ziemią. Biskup Józef ks. Giedrojć oddzieliwpołągowskiej i

darkiańskiej

W r. 1569 utworzył nową parafię łaukożemską.
|
Jarosz Dowgiałowicz Narbut, sprzedaje ks. Ra„Łauksargis 1.) (t. V, 592, ob. Zapsargie),
dziwiłłom, którzy r. 1582 zbywają Zofii z ks. wś, pow. rossieński, gm. Kołtyniany (4 w.).

Słuckich Bohdanowej ks. Łukomskiej. W roku
1629 od Pawła ks. Łukomskiego, kupuje Eliasz
Dembiński a od tego r. 1634 Adam Sakowicz,
podkom. orszański, który r. 1636 sprzedaje Adamowi Kazanowskiemu.
Łatyhowo 1.) wś, pow. sieński, gm. Łatyhowo, 26 dm., 99 mk. Gmina obejmuje 130

2.) Ł., dwór, pow. ” szawelski, gm. Szawlany

(3 w.).
Łaukściany 1.) wś nad rzką Tenenis, pow.
rossieński, gm. Aleksandrowsk (Nowe Miasto
9 w.), 22 dm., 132 mk., poster. straży pogran.

2.) Ł., wś, pow. telszewski, gmina Gadonów
(14
w.). Należała do dóbr Piłe.
miejscowości, 1162 dm., 5440 mk. włościan
Łauksodzie, dobra, pow. poniewieski, gmina
(1846 dusz rewiz.), uwłaszczonych na 10,970
dz. W gm. jest 7541 dz, lasów większej wła- Naciuny (4 w.), par. katol. Poszwityń, ma kosności i 1193 włośc. Zarząd gminny we wsi ściół fil. p. w. św. Alojzego, z drzewa, wzniesioKiszki. 2.) Ł. al. Sokołowszczyzna, wś, pow. ny r. 1752, przez ks. Michała Drygniewicza ze
składek. Dobra stanowią attyn. dóbr Glebowo
dryzieński, par. Oświej.
Łatyszki, dwa zaśc., pow. nowoaleksandrow- (ks, Liwenów). Jezuici osiedli tu r. 1680. Do
r. 1773 mieszkało w Ł. dwóch jezuitów księży
ski, gm. Rakiszki (22) i Widze (15 w.).
Łauciszki, Zawciszki, zaśc. i dwór, powiat i jeden braciszek.
rossieński, gm. Szydłów (13 w.). Dwór należy
Łaukświdyszki, dwór, pow. kowieński, gm.
do Babiańskich, 137 dz.
Wilkija (10 w.), Twirbutów 60 dz.

Ław Łaukswidzie, wś, pow. kowieński, gm. Śre- Lantz, t..V, 79), rzeka w gub, kurlandzkiej, le-

wy dopływ Dźwiny. Wypływa z jez. Ławkiewdniki (7 w.).
Łauksztenie, wś, pow. nowoaleksandrowski, skiego, w pobliżu granicy pow. nowoaleksandrowskiego, płynie w kierunku płn.-zach. na
gm. Sołoki (14 w.).
Łaukupiany, wś, pow. nowoaleksandrowski, przestrzeni około 22 w.iuchodzi pod słoboda
gm. Poniemuń (7 w.). Mają tu Gabowiczowie Grywka. W dolnym biegu zw. Grywą.
Ławkogale 1.) wś, pow. nowoaleksandrow
87 dz., Urbanowiczowie 42 dz.
Łaumajce, wś, pow. telszewski, gm. Szku- ski, gm. Jużynty (8 w.). 2.) Ł., zaśc., tamże,
gm. Rakiszki (14 w.).
dy (18 w.).
Ławkogalis, zaśc., pow. nowoaleksandrowjk.kaumiaki, wś, pow. poniewieski, gm. Podski, gm. Rakiszki (17w.).
birże (8 w.).
Ławkogol 1.) wś, pow. kowieński, gm. JaŁaumianka, fol., pow. wiłkomierski, gmina
nów (2 w.). 2.) Ł., dwie wsi, pow. wiłkomierŻmujdki (9 w.).
Łautniele, wś, pow. telszewski, gm. Korcia- ski, gm. Kowarsk (12 w.) i Towiany (6 w.).
3.) Ł., okolica, tamże, gm. Szaty (10 w.). Maja
ny (9 w.).
Łautki, wś, pow. mohylewski, gm. Kruhłe tu: Kulwieciowie 129 dz., Juksztowie 36 dz.,
Miciutowie i Palelunasowie 18 dz.
(10w.).
Ławkogolis, zaśc., pow. poniewieski, gmina
Łaużadyszki, wś, pow. poniewieski, gmina
Nowemiasto (1 w.).
Birże (13 w.).

; Łauże 1.) wś, pow. poniewieski, gm. Stum-

Ławkosodzie, Zawkosody, mstko i dobra,
bryszki (7 w.). 2.) Ł., Zawże (ob. t. V, 609 pow. telszewski, gm. Żorany (7 w.), 12 w. od
Łauże i str. 616 Zawże), fol. i okolica, pow. ros- Telsz.

sieński, gm. Rossienie (9 w.). Fol. należy do
Wróblewskich. W okolicy mają: Banialewiezowie 5 dz., Grzegorzewscy 20 dz., Matuszewiczowie 70 dz. 3.) Ł., wś, tamże, gm. Taurogi
(9 w). 4.)K, zaśc., pow. telszewski, gm. Żorany (17 w.).
Łaużynia, dwór, pow. kowieński, gm. Kroki (20 w.).

Ławków 1.) mstko, pow. telszewski, gmina
Wornie (18 w.), 48 w. od Telsz. W kościele
była statua Zbawiciela, uważana za cudowną.

2.) Ł., dwór, tamże, gm. Żorany (24 w.).
Ławkwarcie, ob. Łakwarcie.

Ławmaki, wś, pow. szawelski, gm. Gruździe
(11 w.).

Ławmiany, wś, pow. szawelski, gm. Krupie

Łaużynie, dwór, pow, rossieński, gm. Botoki| ( 3 w.).

(13 w.).
Ław..., ob. Zau...
kŁawaniszki, Zaweniszki, fol., pow. nowoaleksandrowski, gm. Antuzów (11 w.), Maciejewskich 50 dz.
Ławaryszki, pow. wileński. Kościół fundowała Anna z Rudominów Pacowa, Ststwo było
we władaniu Paców wraz z dzierżawą Rokanciszki.
Ławczówka, fol., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Ponedel (3 w.).
Ławejki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Abele (8 w.).
Ławena, Zaweny, dobra, pow. poniewieski,
gm. Pompiany (4 w.), Kozakowskich, 980 dz.

Ławiszki, fol., pow. poniewieski, gm. Kibury
(7 w.), Hausmanów 79 dz.

Ławki 1.) wśi dobra, pow. rossieński, gmina
Kielmy (5 w.). 2.) £., dobra, pow. mohylewski,
od 1881 r. Kuncewiczów, 424 dz. 3.)k. Nowe
i Stare, dwie wsi, pow. sieński, gm. Czereja.

Pierwsze mają 11 dm., 90 mk., drugie 22 dm.,
159 mk.
Ławkiele 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Rakiszki (19 w.). 2.) Ł., wś, pow.
telszewski, gm. Sałanty (8 w.).
Ławkieniki, pow. trocki, gm. Niedzingi. Nad
jez. Ilgi, kurhan.
Ławkiesa al. Zawkasa (mylnie podana p. n.

Ławmoleńki, wś, pow. telszewski, gmina
Ginteliszki (9 w.). Mają tu Rymejkowie 85 dz.,
Filipowiczowie 160 dz.
Ławna, wś i fol., pow. grodzieński, gm. Skidel, 36 w. od Grodna.

Wś ma 429 dz.; folw.

należy do dóbr Czerlona.
Ław niki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Krasnogórka (6 w.).
Ławreniszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Abele (8 w.).

Ławrów, wś, pow. łucki, gm. Połonka, par.

kat, Nieświez, 18 w. od Łucka, 219 dm., 1367
mk., 2 cerkwie, szkoła, kaplica katol. Wieś roz-

łożona dwoma rzędami chat na dwóch wzgórzach,
przedzielonych rzeczką. W r. 1570 część wsi
należała do Siemiona Kozińskiego, druga do Piotra Nieświeckiego. W r. 1577 wnosi Aleksander
Siemaszko z Ł. od 13 dym., 5 ogr. po 4 gr., 4
ogr. po 2 gr., od karezmy 12 gr., od palenia gorzałki 12 gr., oraz Piotr Nieświecki od 3 ogr.
po 4 gr. W r. 1583 Al. Siemaszko płaci z Ł. od
13 dym., 5 ogr. po 6 gr., 4 ogr. po 4 gr., 1 popa. Nadto wnoszą pobór z części Ł.: Siemion
Koziński od 6 dym., 4 ogr., 2ogr.; Prusinowska od 8 dym., 6 ogr.; Wasil Nieświecki od 1
ogr., 2 ogr. i Piotr Nieświecki od 3 ogr., 3 ogr.
W końcu XVII w. część Ł. należała do Horodyskich h. Korczak. W r. 1692 bracia Kazimierz
i Konstanty Horodyscy, zabili tu przyrodniego

Ław

Łaz
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brata swege Samuela, przybyłego do nich w celu upomnienia się o wydzielenie przypadającej
mu schedy. Wypadek ten wywołał ogromne
oburzenie pomiędzy szlachtą. W XIX w. Ł.
wraz z Małemi Rykaniami należy do ks. Lubomirskich. Część posiada Tomaszewska.
Ławrów, wś, pow. staromiejski. Mokłowski
Kaz. zbadał cerkiew tutejszą i rysunki wraz
z opisem przedstawił r. 1901 Komisyi historyi
sztuki przy Akad. Umiej, w Krakowie.
Ławry, wś i os., pow. wołkowyski, gm. Samarowicze, 15 w. od Wołkowyska. Wś ma 380,
os. 350 dz.
Ławryki, wś nad stawem, pow. skwirski,
gm. Worobijówka, st. poczt. Skwira (13 w.),

Ławzdańce, wś, pow. wiłkomierski, gmina
Wojtkuszki (14 w.).
Ławżadzie, wś, pow. nowoaleksandrowski,

gm. Rakiszki (12 w.).

Łazaret, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,

gm. Smołwy (13 w.).

Łazarówka 1.) (t. V, 617), wś nad Zdwiżem, pow. radomyski, gm., par. praw,ist. poczt.
Brusiłów (5 w.), 32 w. od Radomyśla, 61 dm.,
805 mk., szkółka pocz., 2 młyny, 502 dz. włośc.
Własność większa należy do: Mogilniekich 703
dz., w tem 426 lasu; Węglińskich 61 dz. i Kościuszków 30 dz.

W r. 1628 Marcin Butowiez

wnosi od 2 dym. 2.) Ł.. chutor, tamże, gmina
Wodotyje, 12 dm., 44 mk.
młyn,
szkółka,
Łazaryszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
cerkiew,
mk.,
1003
161 dm.,
gm. Ponedel (14 w.).
3 wiatraki.
Łazarzyszki, wś, pow. lidzki, gm. Bieniakoi okolica, pow. rosŁawrynajcie 1.) dwór
sieński, gm. Skawdwile (8 w.) Mają tu Miła- nie (16 w.); miała 23 dusz rewiz.
Łazdany, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
szewiczowie 60 dz., Prościewiczowie 57 dz.,
gm.
Oknista (3 w.).
Juszkiewiczowie 84 dz. 2.) Ł, wś, pow. telŁazdenie, wś, pow. telszewski, gm. Bernaszewski, gm. Zorany (20 w.). Mają tu Łukowtów (10 w.).
sey 39 dz., Niewiardowscy 157 dz.
Łazdeniki, Zazdyniki, wś, pow. telszewski,
Ławryniszki, os., pow. poniewieski, gmina
gm. Dorbiany (4 w.), 57 dm., 536 mk.
Pompiany, Ostrowskich 32 dz.
Łazduny, pow. oszmiański. Nadane wraz
Ławrynowce, wś nad rzką Muchawką, pow.
zasławski, gm. Sulżyn, st. poczt. Zasław (20 w.),
92 dm., 665 mk., cerkiew drewn. z r. 1790,
szkółka cerk. od r. 1870, młyn wodny, wiatrak.
Do par. praw. należą wsi Brykula i Markowee.

z innemi r. 1407 przez w. ks. Witolda, Janowi

Monwidowi, wwdzie wileńskiemu, należały potem przez wieki do ks. Radziwiłłów, którzy je
puszczali zastawnikom. Między innemi na poW r. 1589 należy do włości sulżyńskiej, ks. czątku XVIII w. (do 1787 r.) trzymali je domiOstrogskich, spustoszona przez Tatarów. Obee- nikanie z Poporcia, poczem wziął w zastaw biskup wileński Zienkowiez. Ostatni ordynat Dopie Kłopotowiczów i Kizimowiczów.
Ławrynowicze 1.) wś, pow. słonimski, gm. minik ks. Radziwiłł darował r. 1806 Ł., JózefoStarawieś, 30 w. od Słonima, 534 dz.

2.) Ł., wi Wołłowiczowi, od którego nabył około 1810

wś, pow. wołkowyski, gm. Łysków, 30) w. od r. Samuelowi Wołk. Następnie drogą wiana
Wołkowyska, 552 dz. 3.) £., fol. dóbr Zelzin, Edmunda Korsaka, od którego odkupił je szwa-

tamże.

4.) Ł., os. leśna, pow. sieński, Ważyń- gier Oskar Milewski. Dziś syna jego Hipolita.

Łazdynia, dwór, pow. kowieński, gm. Kroki
(3 w.).
Magierowskich, 368 dz.
Łazdynie 1.) dobra, pow. rossieński, gmina
Ławrynowo, wś, pow. dryzieński, parafia
(3 w.). 2.) Ł., dwór, tamże, gm. SarErżwiłek
Oświej.
Ławrysiowo, wś, pow. dryzieński, parafia tyniki (5w.). 3.)Ł, dwór, pow. szawelski,
gm. Błagowieszczeńsk (13 w.). 4.) £Ł, zaśc.,
Rosica.
Ławryszki, dobra, pow. szawelski, gmina tamże, gm. Gruździe (12 w.).
Łaziska 1.) r. 1579 Wola Iłowska, wś, pow.
Błagowieszezeńsk (2 w.), własność Francuzowisochaczewski.
W r. 1579 miała 7 łan. 2.) £.,
cezów, 132 dz.
z
Ławryte, dwór, pow. szawelski, gm. Zagory wś, pow. zamojski. Wspom. w dok. z r. 1422.
W r. 1531 należy do par. rz.-kat. w Graboweu;
(4 w.).
Ławrytyszki, zaśc., pow. szawelski, gmina r. 1578 Anna Gdeszyńska płaci tu od 7 łan., 2
zagr., 4 komorn. i popa.
Gruździe (6 w.).
!
Łaziska, r. 1222 Zazis, wś, pow. wągroŁawski-Bród (t. V, 616 mylnie ZawskiGród), wś i fol., pow. oszmiański, gm. Horodźki wiecki. W dok. zr. 1222 śród wsi dających
(8 w.), par, katol. Zabrzeż. Niegdyś okolica dziesięcinę klasztorowi w Łeknie.
Łaziuki, wś, pow. białostocki, gm. Krypno,
szlach., nabyta i na majętność ziemską prze135 dz.
kształcona przez Rodziewiezów.
:
Łaźnie, wś, pow. sokólski, gmina Ostrów,
Ławy 1.) al. Deszki, chutor, pow. kobryński,
gm. Iłosk. 2.) Ł., urocz. przy wsi Sołoducha, 156 dz.
Łaznisk, wś i urocz., pow. sokólski, gmina
pow. prużaóski, 3.) Ł., fol., pow. ihumeński,
Kamionka,
10 w. od Sokółki, 142 i 30 dz.
Pożaryskich 60 dz.

skich 117 dz. 5.) £Ł., fol., tamże, odr. 1870
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Łaznów, wś, pow. brzeziński. W r. 1576
Łażewa al. Zażawa, wś nad stawem Żadynbiskup kujawski płaci tu od 9!/, łan. km., 5 ką, utworzonym z rozlewu Słuczy, pow. starokom., 5 karczem, 2 szynkarzy wódki po gr. 6, konstantynowski, gm. Reszniówka, st. poczt.
3 rzem. po gr. 2, osad. 38, plebań. 3. W parafii Ostropol (12 w.), 20 w. od mta pow., 180 dm.,
są jeszcze dwie wsi biskupie: Będzelin i Po- 1273 mk., cerkiew drewn. wzniesiona r. 1758,
pielany.
przez dzierżawcę Franc. Szaszkiewicza, uposaŁazorowicze, wś nad Dnieprem, pow. by- żona 45 dz., z nadania ks. Janusza Sanguszki
chowski, gm. Nowy Bychów (4 w.), 87 dm., r. 1771, młyn wodny, wiatrak. W r. 1593 we
526 mk.

Łazów, wś, pow. łaski. W dokum. z r. 1308
w liezbie włości klasztoru sulejowskiego.
Łazowiec, zaśc.. pow. wilejski, gm. Mołodeczno (5 w.); miał 8 dusz rewiz., należał do
dóbr Wielkie Sioło.
Łazówkąa, urocz., pow. wołkowyski, gmina
Pieski, z chutorem Tury 69 dz.

Łązowo, zaśc., pow. wileński, gm. Worniany (12 w.); miał 8 dusz rewiz., należał do dóbr

Michaliszki.
Łazowszczyzna, zaśc., pow. oszmiański, gm.
i dobra skarb. Dziewieniszki (5 w.); miał 9 dusz

"_ rewiz.

włości konstantynowskiej, ks, Ostrogskich, spu-

stoszona przez Tatarów, Wchodziła w skład ordynacyi ostrogskiej, darowana r. 1753 ks. Augustowi Aleks, Czartoryskiemu, przeszła następ-

nie do Szaszkiewiczów, od których około 1840
r. nabyli hr. Tarnowscy.

Łażkowo, wś, pow. dzisieński, gm. Stefanpol
(3 w.); miała 10 dusz rewiz.
Łąck, wś, pow. gostybski. W r. 1827 wś
rządowa, 17 dm, 182 mk. W r.1579 Lączko
w par. Gambin, płaci od 16 łan., 6 zagr. z rolą.
Możnaby do Ł. odnieść nazwę „Lanscuo*, w dok.
Bolesława ks, mazow, z r. 1229 podającym tę
wieś, jako włość biskupa płockiego (Kod. maz,,
str. 8). Reg. pob. z r. 1570 podają śród wsi

Łazuki, wś, pow. sieński, gm. Zameczek, 30
dm., 139 mk.
opata płoekiego „Ląnchovo*, płacące od 8!/,
Łazurce, wś, pow. kaniowski, gm. Kuryłów- łan., wyszynku piwa, młyna.

ka, si. poezt. Kaniów (15 w.), 68 dm., 598 mk.,

Łąck, ob. Ząsk.

szkółka, 10 wiatraków. Wchodziła w skład sstwa
Łącko, wś, pow. sądecki. R. 1251 potwierkaniowskiego.
dza Bolesław ks. krak. sprzedaż wsi Ł., przez

Łazuczyn 1.) Mały, wś nad Grabarką, pow.
starokonstantynowski, gm. Bazalin, par. praw.
Korabiewka, 66 w. od mta pow., 182 dm., 1028
mk., prawie wyłącznie katol., kaplica prawosł.
drewn. z r. 1891. W r. 1618 spalona przez
Dewlet Gireja. 2.) Ł. Wielki, wś nad rzką b. n.,
tamże, st. poczt. Teofipol (8 w.), 60 w. od mta
pow., 117 dm,, 726 mk. (w większej części ka-

komesa Wierzgona, klasztorowi w Miechowie za
800 grz. W r. 1252 potwierdza to papież Innocenty IV (Kod. mał., II, 84, 87 i 128). Nadane
r. 1280 przez ks. Kunegundę klasztorowi w Starym Sączu (Kod. mał., II, 145).

Aktem z roku

1303 rozstrzygnięty został spór o prawo patronatu nad kościołem w Ł. pomiędzy Gryfiną ks.

krakow. «a klasztorem miechowskim, który zrzekł
tolików), cerkiew drewn. z r. 1782, uposażona się swych praw (Kod. mał,, II, 208). Mimo to zno37 dz., z nadania właściciela Fran. Dunin Brze- wu w r. 1310 na mocy uzyskanego od papieża

zińskiego r. 1786, szkoła ludowa odr. 1876. listu Jan bisk. krakow. i Baldwin opat cystersów
Cerkiew fil. we wsi Borszezówka. W otaczają- w Rudzie, przysłali Wawrzyńca z Jazowska pleeych wieś wzgórzach znajduje się glina biała, bana i Arnolda wikaryusza z Podegrodzia, pole-

Wś wchodziła w skład ordynacyi ostrogskiej,
w r. 1758 z Bazalia, dana ks. Ign. Sapieże, wojewodzie mśeisławskiemu. Następnie przeszła do
Duninów Brzezińskich, potem do Łochowskich,
w końcu Bielińskich, w posiadaniu których pozostaje.

Łazy 1.) wś i dobra, pow. białostocki, gmina
Krypno,

35 w. od Białegostoku. Wś ma 97 dz.;

dobra, własność Kuczewskich (dawniej Łazowskich), 258 dz.

2.) Ł. Podlesie, urocz., powiat

brzeski gub. grodz., gm. Kamienica Żyrowieka,
Parchociów 107 dz.

3.) Ł., wś pow. grodzień-

cając im zabrać klucze kościołai usunąć tamecznego wikarego, przeciw czemu protest zanosi

Anna przełożona klasztoru (Kod. mał., II, 219).
„Laurentius capellanus de Lanczeo*, w dokum.
z r. 1386. „Andreas rector ecelesie* w dokum,

z r. 1358 (Kod. mał., III, 21, 116).
Łączany, wś, pow. wadowieki. Według Długosza klasztor tyniecki miał tu swój folwark,
który wydzierżawiony był za 2 kopy. Istniało
też jezioro zw. „Wielkie*, z którego rybak płacił 12 grzyw., a za dzierżawę brzegu Wisły 31/4
grz. Kmieć warzący piwo płacił 1/, grz. Ob. Sto-

ski, gm. Wołpa, 53 w. od Grodna, 73 dm., 501 gniewice.
mk., z urocz. Krzywonosy 1162 dz. 0 2 w. od
Łączki, wś, pow. ropczycki.

W r. 1536 wś
wsi kurhan, wysoki do 5 arsz., obłożony kamie- szlachecka (dziedzie Mikołaj Stasiowski), posiada
niami. 4.) Ł. Zaskowicze, pow. prużański, ob. kościół par. We wsi jest karezma plebańska
Laskowicze Łazy. 5.) Ł. Sawickie, okolica, pow. i druga do prebendarza należąca. Siedzi też
słonimski, gm. Mieżewicze, 21 dz. 6.) £., urocz. jeden kmieć królewski.
w dobrach Ułasowszczyzna, pow. wołkowyski.

Łączna, r. 1578 Zanczno, wś, pow. kielecki.
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zr. 1358 Ł. wielkie i Ł. nowe. Wspomniany
też pleban tamtejszy. W r. 1358 Hektor z Ł.
wydaje tu sołtysowi Bogucie wieś Wyskidno dla
lokacyi. W akcie występują pleban i sołtys
1376, 1398).
wsi. Przy młynie był i folusz (Kod. kat. krak., miejscowy. (K. W. n. 618, 655,
w pow naminor,
i
major
Lanezk
1376
r.
t. II, 93i 481). W r. 1578 płacą tu od 18 os., W
, 2.) Ł.
rzem.
2
zagr.
4
łan.,
21
od
płacą
kielskim,
ubog.,
kom.
6
11'/, łan., 5 zagr., 2 łany sołtysie,
w dok. Zączko, wś, pow. inowrocławski. W dok.
14 rzemieśln., 1 piekarka.
z r. 1250 śród włości biskupów kujawskieh.
Łączne, wś, ob. Zososina.
(Ulanow. Dok. 187, 13). R. 1588 wś Lączko
Łąka, ob. Zęki.
tu od
Łąka al. Zonka, pow. dzisieński. Należała w par, Tuezno. Biskup włocławski płaci
rybaków.
2
kom.,
1
zagr.,
4
łan,
4
cych
stanowią
,
dawniej do dóbr Porohy Mikolskie
Łąszczyno, wś, pow. dzisieński, gm, i dobra
uposażenie cerkwi św. Zofii arcybractwa połocJan bisk. krak. sprzedaje r. 1383 sołtystwo we
wsi Ł. za 20 grz. Świętosławowi synowi Seserkona z Brzegów. R. 1422 Albert bisk. krakow.
nadaje Maciejowi młynarzowi część młyna w tej

kiego, które Antoni Sielawa, areyb. połocki, Jazno; miała 15 dusz rew,

Łątczyn, r. 1153 Zantczyno wś, pow. jędrzejowski. W dok. z r. 1153 środ włości klasztoru |
jędrzejowskiego (Kod. mał. I, 51iII, 1). Nadana klasztorowi z dziesięcinami przez Jana arcyb. gnieźn, R. 1263 potwierdza ks. Bolesław
jaką uczynił komes Sulek wojew. krak.,
zamianę
ego.
przez arcyb. połoekiego Hrebnicki
owi jędrzejowskiemu „omnem posklasztor
dająe
wś,
Zanka,
1291
r.
,
Długołęka
Łąka, dziś
orum et agazonum de Lantcamerari
pow. sądecki. R.1291 Paweł biskup krakow., sesionem
e terram quandam ad tria
Naglowic
in
et
czyn
ny
uwalnia od dziesięci dwa łany kościoła p. w.
włość klasztorną Krzesłaza
św. Mikołaja, który wznosić zaczęto we wsi aratra* w zamian
Wład, Łokietek, ks.
79).
I,
mał.
(Kod.
wiee
mie*, świeżo osadzonej przez Bertolda,
„Lanka
całą wieś książęcą
wi
klasztoro
nadaje
krak.,
Aktem
181).
II
mał.,
(Kod.
o
szezanina sądeckieg
169). Bertrand,
I,
mał.
(Kod.
z r. 1292 ks, Kunegunda oświadcza, iż kapelan „Lantczyno*
1379; sołtystwo
r.
e
sprzedaj
wski,
jędrzejo
opat
sądecki
pleban
i
jej Bogufał, kanon. sandom.
i jego syDyrzno)
zrezygnował na rzecz księżny ze swego dziedzi- w Ł. Stefanowi z Deszna (de
nieprawie
na
a
osadzeni
dla
grz.,
60
za
nowi
etwa „Lanca*, za co wzamian otrzymał wś Opach,
osadzony
już
łan.
8
Obok
sredzkim.
mieckim,
(Kod.
ą
klasztoru
loną, a Ł. stało się własności
42
po
h
mającyc
łan.,
12
jeszeze
mał., II, 183). Długosz opisując wieś tę, nale- mają osadzić
wollat
8
będą
mieć
Osadnicy
długości.
morg.
343)
Ill,
żącą do klasztoru sądeckiego (L. B.,
powiada, iż był tu kościół paraf, lecz opustoszał, ności. Czynsz wynosić będzie pół grzywny
z łanu. Opat zostawia sobie dwór, spichlerz
W$ miała 3 łany i 1 sołtysi.
łany. (Kod. mał. I, 410).
i4
Bohu,
i
Łąki, wś w pobliżu źródeł Słuczy
Łążek, w dok. z r. 1426 Lanszk magnum WŚ,
pow. starokonstantynowski, gm. Awratyn, par.
praw. Jachnowce (3 w.), 70 w. od mta pow., 67 pow. mławski. Wymieniony w wyroku rozstrzy, dzie-dm., 464 mk. Własność Małyńskich, obecnie gającym spór między Janem z Chojnowa
wielkiego
Łążka
Gruszki,
,
dzicem Chojnowa
Trzebińskich.
a Adamem
Łąkoszyn, r. 1359 Zankoszino, wś nad rz. i Zalesia w ziemi zawskrzyńskiej,
Ochnią, pow. kutnowski. Na początku XVI w. z Sarnowa, któremu przyznano Sztembark, Pysz-

puścił w dzierżawę r. 1635 Józefowi Korsakowi,
wwdzie mścisł., a następnie Tyszkiewiezowi,
podsędkowi połockiemu. Zajęta przez ststędzisieńskiego Koziełłę Paklewskiego. Sprawa 0 zajęcie zakończoną została polubownie w r. 1722

Ł. jest miastem „oppidum haereditarium*. W r.

tlice i Semki w Prusach,

miastem, niewiadomo.

2 zagr.

(Kod. maz. 170).

zagr.
1576 płaci szosu 6 grz., od 2 karcz. po gr. 12, W r. 1578 wś Ł. płaci od 15 łan. km., 7
od bani gorzałcez. gr. 12, od 2 rzeźn. po gr. 7, bez roli, 1 rzem,
Łbiska, wś i fol., pow. grójecki. W spisie
od garncarza gr. 4. Ogółem fi. 10 gr. 6. Koz r. 1874 mylnie nazwane Abiska, Miały
urzęd.
erekcyą
a,
otrzymał
ściół par. p.w. św. Stanisław
r.1359 i wkrótee potem został nadany kanoni- 103 mk., 217 morg. dwor. i 146 włośc.
Łbowo. wś, pow. płoński. W dok, z wieku
kom lateraneńskim w Trzemesznie, którzy nim
zarządzali do r. 1818. Obeeny kościół drewnia- XIII śród włości bisk. płockich. W roka 1576.
ny pochodzi z r. 1758. Kiedy Ł. przestał być „Lbowó* w par. Kamienica, płaci od 7 łam.,

Łebied, kol. pow. nowogradwołyński, gmina
Łąkta, r. 1376 Lankty, wś, pow. bocheński.
, 60 w. od mta pow.. 58 dm., 293 mk.
Emilezyn
W dok. z r. 1376 występuje Żegota wojski kra-

Łebiedzie, Zebiedzie, wś, pow. wołkowyski, ;
Łąsk 1.) właściwie Ząck, dawniejZącko wielkie gm. Samarowicze, 300 dz.

kow. dziedzic „de Lankty* (Kod. mał. III 299).

Łebki al. Zepki, wś, pow. ciechanowski. Roi małe wś, pow. bydgoski. W dok. zr. 1288 wś
„Lanseo* w kasztelanii nakielskiej, miała dawać ku 1413 w Ciechanowie, Jan ks. mazow. nadaje
odtąd dziesięcinę klasztorowi w Byszewie. Piotrowi „de Łepkowo* 10 łan. nad rz. Skrodą,
W dok, z r. 1290 „utrumque Lansco*. W dok. przyległych do Krajewa. (Kapica, Herbarz 248).

Łę
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Łegezyno, pow. humański, ob. Zegezińo,

|
Łekno, w dok, Zokna, Dukna. W bulli Innocentego II, dla kościoła gnieźn. z r. 1136 wymienione w liczbie głównych kasztelanii, obok
Gniezna, Ostrowa, Nakła, Kalisza.

W r. 1252,

Przemysław ks. polski, wieś Werkowo wyłącza
z obrębu kasztelanii radzimskiej, a wciela do
łekneńskiej (provincia Luknensi). Dziedzie Ł..
Zbilut, sprowadzał do swej posiadłości już od r.
1143 cystersów niemieckich z nad Renu, wysta-

wił im klasztor nad jeziorem ir. 1153 wydał
dokument fundacyjny, w którym zwie siebie:
„Zbilut civis Polonie*. Dadaje on klasztorowi
ze swej ojeowizny wsi: Rgielsko z jeziorem,
Straszewo i Panigródz, targowisko z karczmą

w Łeknie. Obiecuje wystawić i uposażyć kościół w Ł. Według dopisku późniejszego na
akcie fundacyi, ks, Bolesław nadał klasztorowi
wś Mątwy, Przecław, ojciec Chebdy Głojków,
Prandota i matka jego Wierzenicę, Przedwój
Łoskoń, Brodzisław Oleśno, Zbilut Panigródz,
żona jego Gościeszyn i Kaczkowo, synowie: Pokrzywnieę, bracia: Sławnik i Piotr: Mokronosy,

Ogeryusz z matką i żoną Turzę, mnich Filip Dębogórę. Prócz tego dziesięciny z wielu wsi areybiskupich i rycerskich. Widocznie więc już
wcześnie bardzo, targowisko utworzone przy
grodzie, zostało nadane na własność prywatną.
Istniała już wtedy wieś t. n., która miała dawać
klasztorowi dziesięcinę. W licznym gronie komesów asystujących aktowi, był zapewne i kasztelan łekneński, lecz akt nie wyszczególnił ich
godności, Obszar noszący nazwę Łekno miał
widocznie wielu właścicieli (sukeesorów Zbilu
da), gdyż w dok. zr. 1208 są trzej „heredes
eclesie supradicte' (tj. klasztoru cystersów).
Toż saimo spotykamy w akcie zr. 1216. (K. W.
n. 7, 18, 638, 79, 87, 101, 130, 301 i inne). Bawi tu w r. 1282 Przemyśl ks. polski i wydaje
przywilej na prawo niemieckie dla wsi klasztornej: Relitses (?), Władysław ks. polski, r. 1296
w Poznaniu, nadaje klasztorowi kościół we wsi
książęcej Zuń, z całem uposażeniem (Ulanow.
Dok, 359.9 i 565.14). Już na początku wieku
XIII istnieje obok klasztoru kościół paraf. p. w.
św. Piotra i Pawła, wzniesiony zapewne przez
Cystersów, którzy też uzyskali przywilej na założenie miasta na prawie niemieckiem. Wieś
sama zatrzymała dłużej prawo polskie i jeszcze

skiego w Ł. (Przyj, ludu, 1848). Hockenberk
dr., die Naepfchensteine an den Pfarrkirchen in
Kleeke, Lekno, Rogasen. (Zeitsch d. Hist Ver
f. d. Prof. Posen., t. I).
Łempice 1.) r. 1377 Lampycze, wś, pow.
pułtuski, ob. Pokrzywnica. 2.) Ł ,w dok. ZŁampice, wś, pow. szezuczyński, par. Wąsosz. Występują w dok, z r. 1461).
Łempice, okolica szlach., pow. bielski, gub.
grodź., w dawnej ziemi drohiekiej, gm. Skórzec,
38 w. od Bielska, 211 dz. Gniazdo Łempiekich.
Łepki i Zepkowo, ob. Zebki,
Łęczany, wś, pow. radomski, par. Wierzbica.
W r. 1827 wś rząd. miała 37 dm., 282 mk.
W r.1589, Józef Rokieki płacił tu od 7 łan.
Łeńcze, ob. Zeńcze.

Łęczków, ob. Zeszczków.

Łęczna, miasto, pow. lubartowski. W dok.
r.1252 wyliczającym włości klasztoru sieciechowskiego powiedziano że „Jacza cognominatus
dux* nadał: „leszno, stipicza, seulod, Ostwisz
i Nadrib*. Ze względu na to że wszystkie te
miejscowości leżą w pobliżu Łęczny (Szpica,
Uściwierz jezioro i Nadrybie, Sewlód dziś nie
znany) przeto i „leszno* oznacza niewątpliwie
dzisiejszą Łęcznę, która nosi jeszcze r. 1676
nazwę Łęczno. W r. 1676 płacą tu pogłówne
od 204 mieszczan i 107 żydów. Mikołaj Firlej
od 24 osób szlach. i 74 dworskich. Sebastyan
Słueki od 8 głów, „Gregorius presbiter łęcznensis ritus graeci* od 3 osób. Ob. Rostworowski
J. „Jeziora Łęczyńsko-Włodawskie*.
(Pam.
Fizyogr. t. I).
Łęczno r, 1176 Zauchnu, wś, pow. piotrkowski. W dok. z r. 1176 w liczbie wsi których

dziesięciny Piotr areyb. gnieźn. nadał klasztorowi w Sulejowie. R.1224 Leszko, ks. krakow.
nadaje klasztorowi w Sulejowie „haereditatem
que Lanchino dicitur*, którą komes Chocemir,
otrzymawszy poprzednio od tegoż księcia, sprzedał opatowi sulejowskiemu Wilhelmowi za 80
grz. (Kod. mał. II, 32). Konrad ks. krak. i mazow. potwierdza r. 1238 nadanie Leszka i od
siebie wsi tej daje te same swobody, jakich używa targowisko sulejowskie. (Ulanow,Dok. 375.1).
R. 1234 klasztor wąchoeki, zamienia z miechow
skim dziesięciny ze wsi: Mikorek iWieliee na takież z Łęczna i Modrzan. (Kod. mał. II 53, 55),
Dziesięcinyz dwu ostatnich wsinależały poprzednio do kaplicy św. Jakóba w Skaryszowie. W r.
1308 włość klasztoru sulejowskiego (Kod. mał.
II, 218),
Łęczno, ob. Demidówka.
Łęcznowola, r. 1532 Crasusza Lanka, wś,
pow. łukowski. W r. 1552 stanowi część wsi
Krasuse, ma 6 działków szlach.,
na nich 6 osadn.
W r. 1827 wś Krasusze - Łęczna wola miała 37

na początku w. XVI stanowi przedmieście zw.
„Polskie prawo*. Cystersi przenieśli swój klasztor do Wągrówca,, a następnie drogą zamiany
pozbyli się Ł. Siedzą tu Łeknińscy, a następnie Izbińscy, którzy w drugiej połowie w. XVII
wznieśli nowy kościół murowauy. Znajduje się
wnim pomnik Nikodema Łeknińskiego, kaszt,
nakielskiego (; 1576). W r. 1579 miasto płaci
szosu grz. 4. Od 1 garnca gorzał., 1 rzeźn., dm., 178 mk.
1 szynku, 25 rzemieślników. Por. Wągrowiec
Łęczyn, wś i fol. nad rzką Bereźnicą, pow.
(t. XIII). Ob. Nagrobek Zygmunta Chrząstow- rówieński, gm. Bereźne, par. praw. Białoszów-
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ka (12 w.), 94 w. od Równego, 80 dm., 640 mk.,
cerkiew fil. drewn.; smolarnia. Niegdyś Babińskich.
Łęczyca, miasto. W r. 1890 miała 8638
mk. Śród stałej ludności było 15 praw,, 3768
kat., 66 prot., 4874 żydów. Powiat miał
106567 mk., z tego w miastach (Ł. i Ozorków)
18790. SŚród stałej ludności było 100 praw.,

w której rozsiadł się ród Dołęgów. (Ob. Kwart.
hist. t. XVI, 59).
Łęg, r. 1277 Lank, wś, pow. krakowski. Le-

1889, str, VIIIi 279,

Katarzyny.

ży pod Krakowem i stanowi własność miasta.

W r.1277 podana w liezbie posiadłości klasztoru koprzywnicekiego. Konrad opat koprzywnieki, sprzedał tę wieś r. 1394 opatowi w Mogile
za 475 grzyw. i pół plaeu w Krakowie. Po88833 katol., 10962 prot. i 15479 żydów. Naj- przednio już nabyć ją mieli rajeowie krakowscy,
B. III, 382).
więeej protestantów było w Ozorkowie (3006) lecz klasztor miał pierwszeństwo (L.
Łęg, r. 1252 Zang, wś, pow. szremski. W r.
i gminach: Dalików (1430), Chociszew (1374)
i Sobótka (1188). Co do pierwotnych dziejów 1252 Przemyśl i Bolesław książęta, potwierdzamiasta, ob, Tum (t. XII). Książęta łęczycey ją klasztorowi w '[rzebnicy dział ziemi pod
występujący w dok. są: Konrad 1234 — 1257, Szremem nad Wartą, zw. Łęg nadany przez ks.
Kazimierz syn Konrada 1248 — 1282, Lestco Władysława, ojca tychże książąt. Na dziale
syn Kazimierza r. 1252, Ziemomysł syn Kazi- tym siedzieli dwaj bobrowniey książęcy: Pista
mierza r. 1252, Władysław syn Kazimierza i Lutuin. Ciekawą historyą tego działa opo1282 — 1317, Ziemowit 1300, Władysław syn wiada dokument (K. W.n. 308, 754 1168, 1950).
Łęgonice, starożytna osada, rozłożona po obu
Ziemowita 1333—1355, Bolesław syn Ziemowita 1347 — 1355. Kasztelanowie pierwsi znani brzegach Pilicy i ztąd rozdzielona następnie na
są: Cstiborius 1238, Tomasz 1239, Stephanus dwie odrębne (dziś jedna w pow. rawskim, dru1246, Urbanus 1248—1254, Alexius 1292, co- ga w opoczyńskim). Własność arcyb. gnieżn,
mes Johannes 1298, 1299, Paweł zw. Ogon w dok. z r. 1136. We wsi rozłożonej po lew.
1318—1333. Wojewodowie pierwsi są: Mści- brzegu Pilicy, założyli arcybiskupi kościół par.
wój 1239, Bogusa 1241, Chcibor 1243, Mszezug p. w. św. Jana Chrze. zapewne już w w. XIII.
(Mściwój) 1247, Sbigneus (Spitigneus) comes Wspomina o nim dok. z r. 1374 (K. W. n. 1404,
1248
— 1254, Setegius 1257, Bogusa 1259 — 1697). Na obszarze praw. brzegu zakłada roku
1261, Świętopełk comes 1296—1308.
Domini- 1420 Mikołaj Trąba areyb. mto na prawie magd.
kanie mieli tu swój klasztor w którym przeby- i zarazem zapewne kościół par. p. w. Rozesłania
wa r. 1299 od 18 do 23 lipca Władysław Ło- Apost. i św. Maryi Magdaleny. W r. 1623arcyb.
kietek, i wydaje dwa akty. Przeor Stanisław Wawrz. Gembicki ustąpił miasto i wieś kapitule
występuje w dok. z tegoż roku. (K. W. n. 814, gnieźn., która tu utrzymywała osobnego ofieyała
815, 823). W r. 1345 przebywa tu Włady- i konsystorz dla okolicznych kościołów jako zbyt
sław ks, dobrzyński i łęczycki, w otoczeniu do- odległych od Gniezna. Parafią w mieście, arstojników ziemi łęczyckiej. (Ulanow. Dok. 313, cyb. Trąba nadał klasztorowi miechowskiemu.
27). Żydzi w liczbie 115 zapłacili r. 1576 tyl- W r. 1577 miasto Ł. dawało szosu f. 2 gr. 24,
ko od 50 głów po 1 fi., ponieważ pozostali jako od 2 kom., czopowego f. 14 gr. 5.
Łęgowo, wś nad rz. Wełną, pow. wągroubodzy nie mogli wnieść podatku, Do miastą i ziemi łęczyckiej odnoszą się prace: „Księgi wiecki. Ustąpiona przed r. 1319 klasztorowi
sądowe łęczyckie 1385 — 1419* w wyd. „Teki w Łeknie, przez komesa Alberta z dwoma jezioPawińskiego* t. I[I—V, Warszawa. Potkański rami. Ustępstwo (darowizna) miało formę sprzeKarol „Opactwo na łęczyckim grodzie, (Odbit- daży. We wsi był kościół par., który też z doka z Rozpraw Wydz. hist. filoz. Ak. Um.) Kra- chodami ustąpiony został klasztorowi, (K. W.
Kościół ten z parafią przyłąków, 1901, str. 100 M.R. Witanowski: „Mo- n. 1007, 1105).
nografia Łęczycy*, Kraków 1898 r. Kolberg czony został r. 1597 do klasztoru wągrowieeOskar: „Lud, serya XXII: Łęczyckie*, Kraków kiego. Wedle wizyty z r. 1628, był p. w. św.
Łęg 1.) r. 1297 Lange, wś nad rz. Wisłą,
pow. włocławski. Przed r. 1297 nadaje tę wieś
klasztorowi w Lądzie komes Dobiesław syn
Krzesława. Do klasztoru należeć mają jeziora,
lasy, pasieki, prawo polowania, połowu ryb,
a przytem sądownictwo. W r, 1328 drogą zamiany za Godziszewo i dziesięciny z Kłodawy,
wieś przechodzi w posiadanie bisk, włocławskich. W r. 1384 zakończył się dopiero szereg
procesów, jakie z klasztorem toczył niejaki Zyra
z Kościelea, krewny donatora (K, W. n. 761,
983, 1093, 1158).

pow. płocki,

Ob. Kościelec.

W r. 1751 Cystersi wznieśli nowy

z muru pruskiego, który spłonął na początku
wieku bieżącego. Księgi kościelne sięgają r. 1594.
Łęgowski folwark, ob. Zangfuld.
Łęka Opatowska, r. 1280 Opatkovece, wś,
pow. ostrzeszowski. Własność klasztoru św.
Wincentego we Wrocławiu, według dokum. z r.
1280 (K. W., n. 492).
Łęka Wielka i Mała, wś pow. krobski. „Wlodisso* sołtys „de Magna Lanka*, w dok. z r.
1282. W dok. zr. 1310 wymienione w pow.

ponieckim „Nova et antiqua Lanka" (K. W., n.

2)Ł., wś, 506, 930).

Starożytna osada, centr okolicy

Łękawica, r. 1344 Zancavicza, wś, pow. tar-
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nowski. W dok. z r. 1344 śród włości Spicymi- Alberta, wójta krakow., którego był bratem
ra kaszt. krak., otrzymujących prawo niemiec- i przeszła na własność królewską. Władysław
kie (Kod. dypl. pol., III, 213). Bodzanta bisk. Jagiełło nadał ja Janowi z Tęczyna. Za Dłukrak, nadaje r. 1362 dziesięciny z Koszye, Ko- gosza miała 50 łan. km., 20 karczem z rolą.

szyckiej Woli i Ł., ołtarzowi św. Krzyża w ka- Dziesięcinę wartości do 80 grz. pobierała prepliey zamku tarnowskiego (Kod. mał., III, 153). benda łętkowska w Krakowie. Karczmy dawały
W r. 1581 ks. Ostrogski płaci tu od 47 os., 22 plebanowi miejscowemu. Buduje się tu obeenie
łan., 21/, łan. sołt., 8 zagr., 2 chał., 10 komor., nowy kościół.
Łętowice, wś, pow. brzeski (Galieya).
10 ubog., 10 rzem., 3 przekup.

Być
Łęki, wś, pow. kutnowski, W dok, z r. 1357 może, iż do tej wsi odnoszą się szczegóły podane
śród włości arcyb. gnieźn. (K. W., n. 1354). w dok. z r. 1242. (Ob. Zętkowice. W r. 1536
W r. 1576 są tu trzy działy Łąckich. Płacą włość bisk. krak. należąca do Radłowa, miała 14
razem od 181/, łan., 10 zagr., 3 łan. pustych, kmieci, karezmę, dwór, folwark, dwa stawki.
Łętownia, r. 1360 Zantkownia, r. 1365 Lan2 rzem., karczmy, 7 osadn. Wieś leży w pow.
thownycze, wś, pow. myślenieki. Wspom. w dok.
orłowskim,
Łęki 1.) r. 1347 Zanka dicta Andree libertas, zr. 1360 (Kod. mał., I, 300).

Wedle dokum.

R. 1347 nabywa ją Kle- podrobionego z r. 1365 król Kazimierz nadaje
mens z Branice wraz z Baniowicami (Kod. mał., Wirzbięcie z Maleszowa, wś Ł. pomiędzy Myślet. III, 65). 2.) Ł. Górne i Dolne, r. 1536 Lan- nieami a granicą węgierską położoną, nad pot.
ki gorne, mediocres, inferior, dwie wsi, pow. pilz- Łętownią, z obszarem po obu brzegach tego powś, pow. myślenicki.

neński.

W r. 1536 Ł. Górne, wieś z kościołem toku i po brzegach innych dopływów Raby, po-

paraf. miała 7 dziedziców. Należało do niech 72 toków: Wociechów, Wiącierza, Skomielna (Kod.
kmieci i 2 karczmy (po 5 grz. płacące). Jedna mał., III, 382). Później powstaną tu oddzielne
połowa wsi miała 17 łan. 8 prętów, druga 28 wsi: Więcierza i Skomielna. Cały ten obszar
łan. 9 prętów. Czynsz ogólny wynosił grz. 55 należy r. 1581 do Jordana Spytka, kasztelana
gr. 39. Były 4 dwory, 4 folw. Sołtys miał 2 krakow,
Łętownica 1.) pow. łomżyński, ob. Czarnoty.
łany, 2 karczmy, 2 zagr. Ocenione były na 1600
grz. Ł. średnie miały 6 właścicieli, 25 kmieci W r. 1578 Czartosy „Lętownica, w par. Zam-

(29 grz.), wójt miał 2 łany, karczmę (7!/, grz.), brów, mają 11'/ą łan., 3 zagr. w 8 działach
młyn i 8 zagr. Ł. Dolne należały do Zaklików. szlach. 2.) Ł,, wś, pow. ostrowski. Zapewne
3.) Ł., r. 1366 Zanczke Poramóbi, r. 1536 Lanki będzie to dawniejsze Łętowo. Ob. Dmochy.
Łętowe, wś, pow. płocki. Istniało tu gniazdo
major, wś nad Wisłoką, pow. jasielski. Wspom.
w dok. z r. 1366 (Kod. mał., ILI, 195). Wr. sokole bisk. płockich w XIII w. (Mon. hist. Pol.,
1536 własność Marcina Kamienieckiego, wojew. t. V, 438). Zapewne tę wieś pod nazwą „Ląn-

podolskiego, miała 36 kmieci (18 grz. 36 gr. chowo* wymieniają reg. pob. z r. 1570, w liczczynszu), karczmę (5 grz.), dwór, folwark, młyn, bie wsi opata płockiego. Płaeono tu od 8"/, łan.,
2 szynkarzy piwa, młyna dziedzieznego. Istniał
pasieki (3 fertony).
Łęki Wielkie
i Małe al. Łąka, wś, pow. ko- tu już kościół parafialny.
Łężec, właściwie Zężce, r. 1580 Łęszcze,
ściański (szmigielski). W dok. z r. 1233 występuje „dominus Petrik de Pratis*. W dok. z r. u Łukaszewicza Łęski, wś, pow. międzychodzki.
1298 wymieniono „Lanki* śród wsi mających Kościół par. p. w. św. Katarzyny istniał już r.
kościoły parafialne w archidyakon. poznańskim 1581.

mniejszym. Kazimierz W. pozwala r. 1362 dzie:
dzicom wsi „Lanczko*, t. j. Łęki Małe, przenieść
je na prawo niemieckie (K. W., n. 146, 770
i 1474).

Już wtedy odróżniano Ł. Wielkie z ko-

ściołem par., własność Kurskich, którzy płacili
od 11 półłanków, pół łana młyn., pół łana karcz.,
4 zagr., 5 komorn. i Ł. Małe (w par. Chrzypsko)

gdzie pleban biezdrowski płacił od 3 łan. km., 3
Łętkowice, r. 1198 Zanicovic, wś, pow. mie- zagr., 2 łan. sołt., pół łana młynar. W XVII w.
chowski. Nadała ją klasztorowi w Miechowie siedzą w Ł. Wielkim Cielecey h. Zaręba, którzy
przed r. 1198 „uxor Gneomiri cum filio suo* uposażyli r. 1603 kościół na nowo. Wedle wi(Kod. mał., II, 13). Na wiecu r. 1224 „in Roze- zyty z r. 1725 był kościół drewniany w ruinie.

groch* odbytym, jest obecny „Marcinee de L.* Kto wzniósł nowy niewiadomo. Dziś Ł. Wielki
Ł., które Klemens kaszt. krak. oddał drogą za- należy do parafii w Lutomiu, a Ł. Mały do

miany, przed r. 1242 klasztorowi tynieekiemu
(Kod, mał., II, 65), są to zapewne Zętowice. Bodzanta bisk. krak. nadaje r. 1353 dziesięciny
swe z Ł. kościołowi w Tłuezaniu (Kod. mał.,
t. I, 279). Za Dłvgosza (L. B., III, 6), wś miała kościół paraf. fundacyi klasztornej podobno,
lecz następnie utraconą została przez klasztor
r.1312, za współudział przełożonego w buncie

Chrzypska.
;
Łężyce, u Dług. Zanszyce, r. 1578 Lazicze,
wś, pow. opatowski. Dawna własność biskup.
lubuskich, miała 9 kmieci na łanach, 2 zagr.,

karczmę, młyn (dawał pół grz.). Za stacyę królewską (gdy król przybył do Opatowa), dawano
po 6 gr., 3 kor. owsa, 10 jaj, 2 sery i 2 kury
z łanu (L. B., I, 638).

W r. 1570 ks. Ostrogski
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płaci tu od 2 os., 81/, łan., 2 zagrodn., 2 ko- Łabuszyna), wś, pow. miński, gm. Ostrożyce, 36

w. od Mińska.
Morn.
Łobzów, wś, pow. krakowski. W dok. z r.
Łężyn, w dok. z r. 1248 Zausino, pow. koniński, Kazimierz ks. łęczycki nadaje tę wieś 1337 występuje Wolmann wiceprokurator kraswemu kapelanowi Markowi, który ją przekazuje kowski, wójt łobzowski (Kod. kat. krakow., I,

swym dzieciom i braciom (Ulanow. Dokum., str. 210). W r. 1581 wś królewska, ma 24 zagrodn. płacących czynszu po 12 gr. i 1 komor.
184, 12).
Łgów, właściwie Łęgowo, mylnie Lgów, roku bez bydła gr. 2,
Łobzów, wś i dobra, pow. słonimski, gmina
1257 Langowo, wś, pow. wrzesiński. W dok.
z r. 1257 w liczbie włości komesa Janka, syna Dereczyn, 37 w. od Słonima.

Wś ma 227 dz.;

dobra, Połubińskich 265 dz.
Alberta (K. W., n. 364).
Łobża, wś, pow. klimowieki, gm. Tymonowo,
Łobaciszki, wś, pow. wileński, gm. Giedrojcie (8 w.); miała 11 dusz rewiz., należała do 60 dm., 255 mk.
Łobżenica, miasto, pow. wyrzyski. W roku
dóbr Dubinki.
Łobaczów, wś nad Mołoczną, pow. tara- 1581 w pow. nakielskim, własność Krotoskich,
szczański, gm. Strzyżawka, st. poczt. Wołodar- płaciła szosu fi. 38 gr. 12, od 32 bań gorzałez.,
ka (14 w.), 56 w. od Taraszczy, 366 dm., 2214 od 4 włóczęgów, 1 zagrodn., 142 różnych rzemk., cerkiew, szkółka cerk., młyn, wiatrak. Wr. mieślników, 4 szynkarzy wódki, 2 ratajów, 1
pasterza, młyna o 4 kołach. Do dziejów miasta
1629 w dzierżawie Adama Wilgi.
Łobaczów Legaty, pow. kobryński, ob. Ze- odnoszą się prace: „Przywilej miasta Łobienicy
nadany przez Jana Korzboka Łąckiego*. Wydał
gaty.
Łobączówka (tom V, 670, mylnie podane z rękopisu w zbiorach Tow. Przyj. Nauk, Wław pow. włodzimierskim), mstko nad rz. Horo- dysław Łącki z Posadowa. Poznań, 1883 rok.
cehówką, pow. dubieński, gm, Beresteczko, st. Hanow, Geschichte der Parochie Lobsenz (Ob.
poczt. Horochów (22 w.), 66 w. od Dubna, 125 Wuttke, Staedtebuch, str. 361). Przyborowski
dm., 915 mk., cerkiew murowana wzniesiona r. Józef: „Menniea Łobżenieka* (Bibl. Warsz.,
1855 przez hr. Zamoyskiego i uposażona 70 dz. 1860 r., I, 713). Łukaszewicz Józef: „Słówko

Do par. praw. należą wsi Woliea i Kołmów. o mennicy Łobżeniekiej* (tamże, 1860 r., t. II,
|
Mstko należało dawniej do włości berestec- str. 484).
Łoców, pow. lucyński, własność Gajewskich,
kiej.
Łobaczyn, wś, pow. włodzimierski, gmina 421 dz.
Łodejkiszki, fol., pow. wiłkomierski, gmina
Werba, 1 w. od Włodzimierza, 39 dm., 169 mk.
Łobanówka, wś nad rz. Kamionką, powiat Krupiszki (14 w.).
Łodyga, Ładyga, zaśc., pow. trocki, gmina
ezerykowski, gm. Łobanówka, 93 dm., 630 mk.,
cerkiew, szkółka. Gmina obejmowała 29 miej- i dobra skarb. Międzyrzecze (7 w.); miał 17 dusz
scowości, 824 dm., 4505 mk. włościan (2062 rewiz,

Łodyna, wś, pow. liski, WŚ w ststwie przedusz rewiz.), uwłaszczonych na 14,003 dzies.
W gm. jest 4128 dz. lasów większej własności myskiem, osadzona około r. 1560 przez Dmitra
Wojna ze wsi Berehy. Było 14 kmieci na półi 156 dz. włośc.
Łobany, wś przy ujściu Owsianiey do Uświa- łankach. Prócz czynszów mieli dawać popiół
itramy. Dochodu zł. 12 gr. 4.
czy, pow. wieliski, gm. Uświat.
Łódż. Przedstawić za pomocą ścisłych cyfr
Łobcza, wś, pow. czerykowski, gm. Dołhe,
zarys zdumiewającego rozwoju Ł. jest rzeczą
81 dm., 385 mk.
Łobgal, fol., pow. poniewieski, gm. Podbirże niemożliwą, bo sama szybkość, bujność i zmien(10 w.), własność Brauerów, 173 dzies. Ob. ność cechujące objawy gorączkowego życia tego zbiorowiska ludzkiego, zrastającego się poŁaugal.
Łobodno, u Dług. Zobodne, r. 1581 Zobodna, woli i z trudnością w organiezną całość, nie powś, pow. częstochowski. W połowie XV w. wś zwalają skontrolować i ustalić cyfrowo czynnikrólewska, ma 33!/, łan. km. i 6 łan. sołtysich, ków ni rezultatów tego życia. Zarówno cyfry
dwa młyny (królewski i sołtysi). Dziesięcinę po ludności, jak produkcyi przemysłowej są nieści9gr. z łanu dawano klasztorowi w Kłobucku słe i przybliżone tylko. Obszar zabudowany
(L. B., III, 170). W r. 1581 wś należy do gro- obecnie zajmuje około 30 klm. kw. (25 w. kw.).
W r. 1887 Ł. miała wedle urzędowego obliczedu krzepickiego, płaci od 21 łan.
nia 117,431 mk., w rzeczywistości zaś około
Łobokiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow150,000. Sród stałej ludności obliczonej na
ski, gm. Rakiszki (14 w.).
59,111 było 14,533 żydów. Sród niestałej żyŁobówka, dobra, pow. rzeżycki, Sokołow- dzi stanowili większość,

Posesyi było 2068,

skich 528 dz.
z tych-967 drewnianych. Sklepów 621, szynŁobowo, wś, pow. wieliski, gm. Budniea.
ków i piwiarni 422, restauracyj 38, hoteli i zaŁobuszczyna al Zabuszczyna (ob. t. V, 565 jazdów 11. Obszar ogólny obliezano na 2057

Łód
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dz. 1537 saż., z tego było własnością gminy
miejskiej 899 dz. roli, 32 łąk i 481 dz. lasu.
W r. 1887 istniało tu około 200 większych zakładów fabrycznych, zatrudniających do 30,000

botnicza, dziś zwiększyła się znacznie inteligencya polska przez napływ techników, prawników,
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robotników i do 1600 warsztatów tkackich do-

mowych. znikających z każdym rokiem. Z większych fabryk 131 używało 169 motorów parowych lub gazowych o sile 16,000 koni, zużywa-

jących dla wyrobienia pary w 233 kotłach około
120 wagonów węgla dziennie, W pozostałych
69 zakładach posługiwano się siłą rąk. Warsztatów tkackich ręcznych było do 3000, mechanicznych około 11,000. Do wyrobu przędzy
służyło 250 t. zw. asortymentów obejmujących
525,000 wrzecion. Razem produkeya wyrobów
bawełnianych dosięgła 30 milion. rubli, z tego
połowa przypada na zakłady Szajblerów, około
6 milionów wyrobił Poznański, Geyer 2'/, mil.,
Heinze] i Kunitzer 1!/, mil. Innych gałęzi przemysłu produkcya sięgała od 30 do 35 milionów
rubli. Wśród zakładów przerabiających wełnę

lekarzy, przemysłowców. Liekarzy przebywa sta-

le w Ł. do 150. Ł. posiada obeenie 3 cerkwie
(parafialna, pułkową i kaplieę przy ochronce
ruskiej), trzy kościoły par. katolickie a czwarty
p. w. św. Stanisława Kostki buduje się obecnie,
dwa kościoły ewangelickie, kościół babtystów,
dom modlitwy braci morawskich, dwie synagogi, cztery szpitale (miejski św. Aleksandra, Czerwonego Krzyża, Szejblerów i Poznańskich),
Przytułek dla starców elirześc, tow. dobr., trzy
ochrony tegoż towarzystwa, ochronkę ewange-

licką, ochronę żydowska, szkołę przemysłową,
dwa gimnazya (męzkie i żeńskie), szkołę rzemiosł chrześ. tow. dobr., szkołę rzemiosł ży-

dowską, szkołę miejską 4 klas., 24 szkół elementarnych chrześc., 6 szkół element. żydow.,

54 szkół prywatnych, Zjazd sędziów pokoju i 18
okręgów sądów pokoju, Zarząd policmajstra i 4

zarządy cyrkułów policyjnych, straż ogniowa
pierwsze miejsce zajmowała fir. Juliusza Heinzla ochotnicza z 4 oddziałów złożona, pogotowie ra-

z produkeyą roczną do 3!/, mil. rubli. Zmiana tunkowe, zarząd poczt.-telegr. z dwoma oddziaopłat eelnych od bawełny wywołała powstanie łami, urząd powiatowy i kasa, zarząd monopolu,
eałego szeregu nowych gałęzi przemysłu jak: akcyza, magistrat, dyrekcya naukowa, zarząd
wyrobów jedwabnych, pluszu i aksamita, wstą- telefonów, zarząd tramwajów elektrycznych,
żek, trykotaży, koronek, kapeluszy, guzików, gazownia, giełda, 22 towarzystw akcyjnych
wyrobów chemicznych i innych. W r. 1890 iskłady 27 towarzystw z innych miast, 15 towedle danych zebranych przez Komitet staty- warzystw wzajemnej pomocy, 2 banki, oddział
styczny warszawski, Ł. miała 65,309 mk. zapi- banku państwa, 3 filie bankowe, oddział łódzki
sanych do ksiąg stałej ludności i 64,728 doksiąg tow. popierania handlu i przemysłu, towarzy-,
stwo lekarskie, chrześc. tow. dobroczynności,
3 towarz. cyklistów, 2 śpiewackie, 1 muzyczne,
1 strzeleckie, klub, 2 teatry stałe, 5 pism peryo-

niestałej ludności. Po odtrąceniu ze stałej ludności nieobecnych w liczbie 4810, ogólna ludność wynosiła 125,227, w tem poddanych obcych 7129. Powiat łódzki miał 239,069 mk.,

dycznych (3 polskie, 2 niemieckie).

Fabryk

w tem 141,090 w miastach a 97,979 we wsiach liczono 576, z tych 13 zatrudniało więcej, niż
i miasteczkach. W powiecie było 156,841 mk. 1000 robotników, 12 fabr. od 500 do 1000 rob.,

stałych i 82,228 zapisanych do ksiąg ludności 21 fabr. od 100 do 500 rob., 102 fabr. od 50
niestałej, w tej liczbie 8520 obeych poddanych. do 100 rob., 231 fabr. od 15 do 50 i 127 mniej,
SŚród stałej ludności miasta Ł. było 24,827 prot., niż 15. Ogółem pracowało 65,480 robotników.
24,387 katol., 252 prawosł, i 15,848 żydów. Produkcya fabryczna w r. 1890 miała wynosić
Śród ludności stałej powiatu: 86,285 katolików, 50,147,300 rb., w r. 1899 do 72,291,000 rb.
60,153 protest., 351 prawosł., 27,863 żydów. W rzeczywistości była ona większą i dochodziła
W przyległych do miasta gminach ludność wy- podobno do stu milionów. W mieście znajduje
nosiła: Radgoszcz 18,916 mk., Bruss 6265, No- się obecnie 5041 nieruchomości, z tych: 2586
wosolna 5303, Chojny 5433. W gminach tych jest własnością żydów, 2151 należy do ewang.,
śród stałej ludności było do 13,000 protestant. 501 do katolików a 163 do prawosławnych. Na
W gm. fltadgoszcz było też 3149 żydów. We- wzrost dalszy miasta wpłynie zapewne wiele
dług spisu jednodniowego z r. 1897 miała Ł. przeprowadzenie kolei warszawsko-kaliskiej, któ314,780 mk. W porównaniu z cyfrą z 1 stycz. rej stacya odległą jest 127 wiorst od Warszawy.
1890 r. przyrost wynosił więć około 190,000 Zbliża ta linia b, z Warszawą, a więcej jeszcze
_ w ciągu lat siedmiu, co wydaje się nieprawdopo- z centrami przemysłowymi Zachodu. Lesiste
dobnem. Należałoby przypuszezać, iż dane z r. i błotniste płaskowzgórze, na którym rozłożyło
1890 były o wiele niższe od rzeczywistych się miasto, nadane zostało biskupom włocław

skim, zapewne w pierwszych latach po założeniu
biskupstwa, podobnie jak przyległa kasztelania
chropska, środ której powstały Pabianice, nadaną była przez Władysława Hermana, kapitule
krakowskiej. Książęta obdurzając duchowień409/,. Początkowo była to wyłącznie ludność ro- stwo takiemi puszezami, mieli na celu osiągnięcie

Obeenie przypuszczalna ludność przewyższa zapewne 360,000. W tej liczbie mieści się około
100.000 niemców, około 100,000 żydów. Prawosławnych w r. 1895 liczono 2590. Ludność
polska, przeważnie katolieka, stanowi przeszło

Łoh.
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tą drogą zaludnienia i rozwoju. pracy kulturalnej czasopisma rosyjskiei niemieckie zagraniczne.
na takich obszarach. Jednakże dla braku przy- Bibliografię druków łódzkich zebrał i ogłosił
jaznych warunków, zarówno klucz pabianieki, M. B.: „Opis bibliogr. druków łódzkich*, Łódź,
jak i dobra biskupów włocławskich w okolicy 1896 r., str. 48, Podano tu tytuły 384 druków
Łodzi wolno się rozwijały i mało ściągały osad- jakie od r. 1846 do 1896 w różnych językach
ników. Zbilut biskup włocławski oddał wieś Ł. wydane zostały w Ł. Są to przeważnie różnoi przyległa Widzewnicę (Widzew) wioseczkę języczne katalogi, broszury reklamujące: różne
(villula), kanonikowi Piotrowi Śliwce, w doży- fabryki i wreszcie wydawnictwa beletrystyczne.
wotnie posiadanie. Następca Zbiluta, biskup Jan, W r. 1888 niemiecka „Lodzer Zeitung* z okazyi
cheąc podnieść te biedne i nieludne wioski, od- obchodu 25-lecia swego wydała illustrowany
daje takowe r. 1387 do osadzenia na prawie obficie dodatek, mieszczący „Beitraege: zur Geśredzkiem, Januszowi synowi Piotra, sołtysowi schichte der Staedte Łódź, Zgierz und Pabianiwsi Łodzia. Sołtys ów otrzymuje po dwa łany ce*. Podano tu dość bogate szczegóły tyczące
w b.i Widzewniey z łąkami, lasami, pasiekami. się rozwoju miasta i powstawania jego kościoOsadnicy będą mieć trzy lata wolności w Ł.a 14 łów, szkół i różnych instytucyi. Staraniem tejlat w Widzewnicy, poczem płacić będa po pół że gazety wydany został r. 1902 „Plan miasta
grzywny czynszu z łanui dawać ćwierć urny Łodzi z przedmieściem Bałuty" wskazujący rozmiodu, czyli tak zwaną rączkę miary łęczyckiej, mieszeczenie ważniejszych instytucyj i budowli.
Łódź, r. 1298 Zocza, r. 1580 Lodzya, wś,
prócz tego po 30 jaj, 2 kury i jeden ser z łanu.
Czynsze te dawać będą kanonikowi Sliwee a po pow. poznański, Kościół par. tutejszy wymiejego śmierci biskupom. Sołtys z karezem w Ł. niony w dok. z r. 1298 (K, W., n. 770). Wr.

i Widzewniey będzie brał dla siebie trzecią część
dochodu, również trzeci denar z kar sądowych.
Wedle dokumeatu Ł. należała do okręgu wolborskiego, ziemi łęczyckiej (Ulanowski, Dok.
kujaw,, 268, 90). Kiedy otrzymała prawo miejskie niewiadomo. Wedle Lib. Ben. Łaskiego
(II, 381 i 2) istnieje około r. 1520 miasto „ło-

1580 mają tu działy: Jan Marszewski, podsędek
kaliski i Wojciech Ciświeki. Płacą od 3 łan.,
ćwierci młynarskiej, 3 zagr., 3 kom., 2 rybaków, 1 rzem,

Łodzianówka 1.) wś, pow. nowogradwołyński, gm. Czartorya Nowa, 40 w. od mta pow.,
36 dm., 360 mk. 2.) Ł. Nowa, os., tamże, 10

dzia* mające 30 łanów osiadłych i przy mieście dm., 200 mk. 3.) Ł, kol. niemiecka, pow. żywieś „Lodzya antiqua* tudzież folwark biskupi. tomierski, gm. Puliny (6 w.), par. praw. StryPrzy obfitości wód istnieje tu kilka młynów: bież (3 w.), szkoła, wiatrak, garbarnia,

Łodzienięta (t. V, 680 Zodziacienięta), wś
dwa plebańskie, biskupi i wójtowski. Dziesięcinę
z łan. miejskich dawano kolegiacie łęczyckiej. włośc., pow. oszmiański, gm. i dobra skarb. TraKościół par. p. w. Wniebowz. N. P. Maryi pow- by; miała 16 dusz rewiz.
Łodzinka, wś, pow. dobromilski, Wś ta
stał zapewne bardzo weześnie, może przed założeniem miasta. Pleban miał prócz ogrodów i pla- w starostwie sanockiem, nadaną została przed
ców trzy łany (1 miejski i dwa we wsi Stara r. 1565 wraz z miastem Tyrawą, w dożywocie
Łódź), pobierał meszne po 2 gr. z łanu i po gro- Zofii Drohiczańskiej, z domu Straszównie. Miała
szu z domu od bezrolaych i po 2 gr. od warzą- 12 kmieci na 65/, łan. Pop dawał korzec owsa,
cych piwo. Wieś Radogoszcz należała pierwotnie 4 kury, jaj 24i jagieł dwie misy.
Łogańska Góra, chutor należący do Huty
do par. w Zgierzu a później włączona do Łodzi.
Miasto Ł. w pow. orłowskim płaciło r. 1576 szo- Tywrowskiej, pow. winnicki.
Łogumowicze, wś i dobra, pow. oszmiański.
su 6 grzyw. (poprzednio 3). Z powodu świeżego pożaru dali od 5 domów 10 gr., od bań gorz. Ł. z fol, należały do bojarzyna Kijana, który
gr. 24, od szynku piwnego gr. 6, szynku wódki przyjaąwszy chrzest, fundował podobno około r.

gr. 6, od 1 komor. gr. 6, od 1 rzem. gr. 4, od 1250 kościół i klasztor dominikanów w Lubczu
4 łanów po gr. 20. Ogółem fl. 4 gr. 16. Je- i nadał mu Ł. Niewiadomo kiedy zostały Ł.
dnocześnie wieś „Lodzya antiqua* płaciła od 5 wcielone do ststwa dudzkiego. W r. 1653 wś
łan., 2 łan. wójt., młyna wójt., 2 młyn. dorocz- i dwór Ł. należące do tegoż ststwa, zwane były
nych, 1 rzem., 5 osadn., 1 os. wójt.

W r. 1800 „Starostwem łotewskiem*., W.r. 1796 cesarz.
Katarzyna darowała Ł., wydzielone ze ststwa,

Ł. miasteczko w pow. brzezińskim ma 72 dm.,
361 mk. Poważniejszych monografii poświęconych Ł. od czasów książeczki Flatta, nie doczekaliśmy się jeszcze. Mnóstwo opisów miasta,
rozpraw o przemyśle łódzkim, stosunkach społecznych, mieszczą czasopisma warszawskie,
miejscowe łódzkie polskie (Dziennik łódzki, Rozwój), niemiecka „Lodzer Zeitung*, kalendarze
łódzkie, zwłaszcza „Czas* w ostatnich latach
wydawany, piotrkowski „Tydzień*, wreszcie

Rachmanowi, który r. 1798 sprzedał je za 20
tysięcy rb., Korsakowi, ten zaś r. 1800 za 32
tysiące rb., Samuelowi Wołkowi Łaniewskiemu.
Z ręką wnuczki jego Weroniki Wołkówny przeszły b. do Milewskich.
Łoh Dubowy, wś, pow. homelski, gm. Wylewo (5 w.), 74 dm., 379 mk,

Łohnowicze, wś, pow. wołkowyski, gmina
Krzemienica, 95 dz.
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Łohowino, wś i fol., pow. horecki, gmina
Szawniewo (10 w.). Fol. należy do dóbr Starosiele.
Łohowo, wś, pow. wieliski, gmina Makłaki.
Łohozanka, fol., pow. ihumeński, Michała

19 ogr. po 4 gr., od 4 lóźn. po 12 gr., 20) kom.
po 4 gr. W r. 1583 ks. Roman Sanguszko płaci
od 16 dym. rynk. po 6 gr.. od 57 dom. ulicz.
i przedm. po 4 gr., od 10 nędzn. chałup po 2 gr.,
od 2 rzeźników, 4 piekarzów, 3 solenników, 3

Jasztołda-Howorki, 90 dz.

luźnych, 60 ogr. miejskich, 18 łanów, 12 rzem.,

£Łohwin, wś nad Rosią, pow. skwirski, gmina 3 kół waln., 1 stępn., 2 popów. W r. 1589 wnoParchomówka, st. poczt. Wołodarka (3 w.), 28 si on 11 fi. 4 gr. szosu, od 18 łan. po 30 gr.
w. od Skwiry, 352 dm., 1843 mk., cerkiew, 18 fi., od rzeźników, rzemieślników, soleników,

£

_ szkółka cerk., kaplica, młyn.
piekarzów, popów, z luźnych, z ogrodników,
Łohwinowicze, wś, pow. słucki, gm. Zao- z kół mącznych i stępnego 23 fl. 27 gr., czopostrowicze, 53 w. od Słueka,
wego per arendam 60 fi., wogóle 113 f. 11 gr.
Łohwińska, pow. skwirski, ob. KonstantyŁokagiry, wś włośc., pow. wileński, gmina
= nówka.
Janiszki (2 w.); miała 21 dusz rewiz , należała
Łohwiny, wś, pow. święciański, gm. Kobyl- do dóbr Inturki.
nik (7 w.); miała 26 dasz rewiz., należała do
Łokarewka al. Zukarewka, wś, pow. dudóbr Iskrzyn.
bieński, gm. Malin, par. praw. Kosarew (3 w.),
Łohy, wś, pow. sieński, gm. QObezuha (3 w.), 19 w. od Dubna, 21 dm., 207 mk.
33 dm., 274 mk,
Łoki, dwór, pow. kowieński, gmina Janów
Łojcie 1.) trzy wsi, pow. wiłkomierski, gm. (4 w.), Francuzowiczów 55 dz.
Androniszki (10), Konstantynowo (6) i Owanta
Łoknica, wś i dobra, pow. bielski gub. gro(4w.). Położona w gm. Owanta należy do Ko- dzieńskiej, gm. Pasynki, 8 w. od Bielska. Wś
ziełłów, ma 306 dz. 2.) Ł, pow. trocki, gmina ma 196 dz.; dobra Łyszczyńskich, 220 dz.
Sumiliszki. Pod wsią dwa kurhany, w uroczyŁokucie, wś, pow. horecki, gm. Niczyporoskach Ginej i Kaplica.
wicze (5 w.), 41 dm., 184 mk,, st. poczt.
Łojewo, r. 1193 Zożovo, wś, pow. inowrocŁokutki, wś, pow. włodzimierski, gm. Huławski. Własność klasztoru w Strzelnie, wedle szcza, 11 dm., 68 mk.
dok. z r. 1215. Dziesięciny ze wsi od r. 1215
Łołujcie, wś, pow. święciański, gm. Kukupobiera biskup włocławski (K. W., n. 32, 84).
ciszki (15 w.); miała 8 dusz rewiz., należała do
Łojki 1.) wś, pow. bielski gub. grodz., gm. dóbr Naniszki.
Siemiatycze, 46 w. od Bielska. Stanowi przedŁomaczanka, Zomaczynka, wś, pow, kowelmieście Siemiatyez. Osadnicy siedzą na prawie ski, gm. Powursk, 24 w. od Kowla, 46 dm.,
wieczysto-czynszowem. 2.) KŁ, wś, pow. ko- 310 mk,
bryński, gm. Siechnowicze, 61 dz.
Łomaczyno 1.) wś, pow. orszański, gmina
Łojłuny, Zajłuny, dobra, pow. nowoaleksan- Barań, 24 dm. 2.) KŁ, wś, pow. dzisieński, gm.
drowski, gm. Ponedel (7 w.), Pietraszewskich i dobra Łużki (2 w.); miała 39 dusz rewiz.

240 dz.
Łomaki Nowe al. Guże, wś, pow. poniewieŁojnartyszki, wś, pow. telszewski, gmina ski, gm. Czypiany (7 w.), 47 w. od Poniewieża.
Wornie (20 w.).
Kaplica katol. drewn. par. Wobolniki, p. w. św.
Łojowice, w dok. Zoevici, wś, pow, sando- Jerzego z r. 1726.
mierski. W r. 1166 na życzenie księżnej Maryi,
Łomanie, słoboda, pow. łucki, gm. Silno.
żony ks. Bolesława wsi: Złota i Łojowice stano-

Łomasze, wś, pow. słonimski, gm. Kostro-

wiące własność katedry św. Wacława (w Kra- wicze. 258 dz.
kowie), prócz karczmy i dziesięciny należących
Łomianka, dwór, pow. kowieński, gm. Jado kościoła św. Piotra w Sandomierzu, zostały nów (6 w.).

zamienione z kapitułą krakowską, na wsi: SkotŁomiańska Buda, zaśc., pow. kowieński,
niki i Swiężyca i las nad rzką zw. „Radoband* gm. Krasne (7 w.).
dziś wieś Radowąż). Ob. Kod. kat. krak. (I, 1).
Łomie, wś i dobra, pow. rossieński, gm. i par.
Łojtele, dwie wsi, pow. wiłkomierski, gmina Botoki (8 w.), kaplica katol. drewn. p. w. N. M.
Panny, zr. 1766. Dobra, 760 dz. należą do
Androniszki (7) i Towiany (8 w.).
Łokacze, mstką nad rzką Świnorojką, pow. Szulców.
włodzimierski, gm. Chorów, 26 w.od WłodziŁomna, wś nad Wisłą, pow. warszawski.
mierza; 358 dm,, 2318 mk., cerkiew, kaplica, Według dok. z r. 1254 istnieje tu kaplica zostakościół katol., synagoga, 4 domy modl. żydow., jąca pod zarządem klasztoru w Czerwińsku.
szkoła. W r. 1570 kn. Mikołajowa Zbaraska W r. 1580 Wojciech Godlewski, rządzea opata

wnosi od 20 dym. rynk. po 4 gr., 71 dom. uliez, czerwińskiego płaci tu od 14'/, łan., 8 zagr.,
i

po 2 gr., 61 ogr. miej. po 1 gr., 17 rzem. po 4 młyn, 1 łan wójt., bania gorzałczana. Popowski
gr., 4 przekup. po 7 gr., 4 kół młyn. po 24 gr. proboszcz miejscowy od 4 zagr. z rolą.

W r. 1577 ks. Michał Czartoryski wnosi od 24
dym. łanow. po 20 gr., 1 dymu półłank. 10 gr.,

Łomna, wś, pow. bocheński,
Łomnica, szczyt w Tatrach.

Ob. Połom.
Ob. Janota:

- Łom

Łop
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„Wycieczka na Ł.* (Tyg. liustr., n. 30 do 36, [roczną na 2.248,000 rubli. Najwyższe sumy
r. 1868). Eljasz W.: „Wycieczka na Ł.* (Kło- przypadają na młyny (595 tysięcy rubli), eukrownie (360 tys.), gorzelnie (222 tys.), tartasy, n. 943, 948, r. 1883).
Łomnica, wś, pow. czarnkowski. Według ki (226 tys.), cegielnie (178) i browary (189).
wizyt z r. 1641i 1738 istniał tu kościół filialny Do miasta i gubernii odnoszą się prace: Grzeg.
Worobiew: „Historyczny opis Ł.* (Istoriez Wiea przy nim szkoła.
Łomonosowa, wś nad Obolą, pow. horo- stnik* r. 1900). Tenże sam badacz opracował
opis zabytków z całego obszaru gubernii łomdecki.
żyńskiej. Budziński: Korespond. z Ł. w sprawie
Hajwłasność
lepelski,
Łomosze, fol., pow.
wykopalisk zabytków przedhistor. (Przegląd
kiewiczów, 35 dz.
i
Łomowate, wś nad Dnieprem, pow. czer- bibl. archeol. t. III, r. 1682). Gloger Z: Dawna
kaski, gm. Chudiaki, st. poczt. Czerkasy (24 w.), ziemia Łomżyńska. (Bibl. Warsz, t. II, r. 1876).
Łomżyca, wś, pow. łomżyński. Roku 1430
395 dm., 2219 mk., cerkiew, szkółka cerk., 16
„Stan. Łomziea advocatus de Łomziea* sprzewiatraków, olejarnia.
Łomsk, wś, pow. sieński, gmina Obezuha daje 40 łan. we wsi Cedzino Piotrowi z Porytego. (Kapica Herbarz, 333).
(10 w.), 47 dm., 327 mk.
Łomżyno, wś, pow. wilejski, gm. Łuczaj
Łomsodzie, wś, pow. rossieński, gm. Wewir(12 w.); należała do dóbr Stary Dwór.
że (6 w.).
Łoniele, w spisie Zapiejle, dwór, pow. poŁomy 1.) wś, pow. sokólski, gm. Ostra Góra,
26 w. od Sokółki, 208 dz. 2.) Ł., wś nad rz. niewieski, gm. Remigoła (8 w.), Bławdziewiczów,
Uszą, pow. rzeżycki, gm. Galany, 16 dm., 190 47 dz.
mk., dom modl. starowierców.

Łoniowa, wś, pow. brzeski (Galicya). W r.

Łomysz Stary i Nowy, dwa fol, pow. rze- 1321 Nankier, bisk. krak. nadaje las biskupi
„Lunow* Gallowi i Radostowi z Łysej Góry, dla
czycki, Aleksandrowiczów 2160 dz.
osadzenia
na 40 łan. wsi na prawie niemieckiem.
Łomża, r. 1436 Zompza, miasto. Wspom.
w dok. zr. 1436 (Kod. maz. 186). W r. 1578 Osadnicy po 18 latach wolności, płacić będą po
płaci miasto szosu fi. 64, czopowe za rok od 8 skojców czynszu z łanu (Kod. kat. krak. II, 2).
Łonka, ob, Ząka.
721 warów (każdy po 9 beczek cenionych po
Łonkiałka, dobra, pow. wiłkomierski, gm,
gr. 40) po gr. 40 od waru, wynosiło fi. 961 gr.
10. 0d 123 barył miodu gotowanego po gr. 4 Kowarsk (1 w.).
Łonnica, dwa folw., pow. orszański, Denisood baryłki. Od 22 bań gorzałczanych po gr. 24,
od 10 szynkarzy wódki po gr. 12. 0Od eechu wych, 1090 dz. (644 lasu).
Łońsk, pow. dzisieński. Niegdyś attyn.
zjednoczonych kowali, mieczników, woźników,
bednarzy, od 29 osób po gr. 20. Od eechu Szarkowszczyzny, Zenowiezów, ks. Sapiehów,
szklarzy, powroźników, rymarzy fi. 22. Od ce- od 1750 Łopacińskich, 1852 r. Józefa Romanochu szewców od 42 osób po gr. 30. Od 14 rzeź- wicza.
Łontajnie, wś, pow. kowieński, gm. Krasne
ników po gr. 60% Od 1 przekupki, od 18 krawców po gr. 30, od 42 piekarzy chleba po gr. 15, (15 w.).
Łopacin, wś i dobra, pow. czerykowski, gm.
od 32 kuśnierzy po gr. 30, od 9 garncarzy po
gr. 30, od 35 przekupniów po gr. 30, od praso- Malatycze, 37 dm., 196 mk. Dobra, dziedziełów fi. 11, od 23 postrzygaczy po gr. 30, od 20 two Wigurów, 358 dz. (189 lasu), młyn, folrybaków po gr. 16, od kołodzieja nienależącego wark; Mackiewiezów, 360 dz. (263 lasu). Nadado cechu, 1 chirurga, 1 aptekarza f. gr. 15, od ne były podobno przed r. 1500 przez ks. Michakomorników i włóczęgów f. 27. Ogółem fl. ła Mścisławskiego, Bohdanowi Łopacińskiemu
1375 gr. 15. Drogosz wójt płacił od 397/, łan. h. Lubicz, za zasługi przodka jego Wilhelma,
przedmiejskich i 4 wójtowskich. Andrzej Tarnow- zabitego w bitwie pod Grunwaldem. W roku
ski od 21/, łan. Wieś Stara Łomża od 117/ 1858 były własnością Zofii z Parczewskich (nie
łan. Ziemia łomżyńska dzieliła się wtedy na po- Garczewskich) Markiewiczowej.
Łopaczewicze, fol., pow. wilejski, gm. Sitwiaty: łomżyński, kolneński, zambrowski i ostrołęcki. W r. 1890 miasto Ł. miało 18,409 mk. ce, r. 1865 Osowskich.
Łopajcię, wś, pow. telszewski, gm. Żórany
Śród zapisanych do ksiąg stałej ludności w liczbie 15,500 było 479 praw., 6,250 kat., 240 (10 w.).
Łopalis, zaśc., pow. telszewski, gm. Worprot., 8531 żydów. Powiat miał 97,410 mk.,
gubernia cała 602,787 mk. Śród stałej ludno- nie (8 w.).
Łopaszczewo, wś, pow. witebski (dawniej
ści gubernii było 1635 praw., 513,851 katol.,
7080 prot. i 109,451 żydów. W miastach by- suraski), par. Stanków.
Łopateń, urocz. pow. łucki, gm. Silno, 10
ło 71,961 mk., a w gminach wiejskich i miasteczkach 561,862, Co do produkeyi fabrycz- dm., 173 mk.
Łopatki, os., pow. witebski, gm. Kuryno, kanej to w r. 1897 gubernia miała 156 fabryk, zatrudniających 2036 robotników z produkcyą plica, gorzelnia, młyn wodny.

Łop
Łopatniki, wś, pow. sieński, gm. Rasna, 20
dm., 105 mk.
Łopatno, wś, pow. opatowski. W dok. z r.
1881 przy boku opata tynieckiego występuje
Borzywój z Ł. (Kod. dypl. pol. III, 325). W r.

Maćkowszczyzna, Kościukin i Szambalin 941 dz,
Par. praw., dek, (błagoczynia) Podoroś, 1766
dusz.
Łopiennik, wś, pow. krasnostawski. W r.

Zborowska do której należą wszystkie wsi w tej
parafii, płaci od 10 osad., 21/, łau., 2 zagr.
Łopatowicze, wś, pow. klimowicki, gmina
Tymonowo, 49 dm., 209 mk.
Łopatowszczyzna, wś, pow. dzisieński, gm.
Głębokie (2 w.), 14 dusz rewiz.
Łopatycka, słoboda, pow. owrucki, gmina

ruski i Ł. laeki. Wola miała 19 kmieci na półłankach 7 pustych, 4 zagr. Ogółem dochodu

Olewsk, 129 w. od Owrucza, 45 dm., 293 mk,

20, den. 12, cztery stawy dawały rocznie zł.

1565 wś ta w ststwie krasnostawskiem składała
1578 „Loppattno major* w par. Gryzi Kamień. się z trzech części: Woła Łopienieka, Łopiennik
zł. 31,gr. 10, den. 12, L. ruski 39 kmieci, na

półłankach, 6 łan pustych, 6 zagr., 2 karczmarzów.

Ogółem zł. 71, gr. 3, den. 6.

Ł. lacki,

16 kmieci na półłankach, 33/, łan. pustych,
9 zagr., 3 karezm. z rolami. Ogółem zł, 69, gr.

Łopatycze, wś i folw., pow. bychowski, gm. 160. Wedle reg. pob. z r. 1564 Ł. duplex płaDołhy Moch (7 w.), 35 dm., 235 mk.

Fol., od ci od 46 łan., 20 zagr., 4 kom., 4 rzem., cer-

r. 1881 Derżańskich-Dekterewych, 377 dz.
kiew; K. nobilium od 2 łan., na których siedzą
Łopatycze, wś nad Uborcią, pow. owrucki, Chojeńscy. We wsi istnieje kościół parafialny.
gm. Olewsk (12 w.), 127 w. od Owrucza, 140 Do gumna folwarcznego w Ł. zwieziono r. 1565
dm., 672 mk., cerkiew drew. z r. 1780, uposa- żyta ozimego kop. 895, jarego 70, pszenicy jażona 43 dz. z nadania Pruszyńskiego r. 1784. rej 63, jęczmienia 131, owsa 780, tatarki 74,
Do par. praw. należą wsi: Zolna, Dołhosiele, grochu 37.
Łopowicze, wś, pow. mohylewski, gmina
Kamionka i Słoboda Łopatycka.
Łopatyn, wś nad jez. Sietino, pow. homelski, Szkłów (8 w.), 18 dm., 94 mk,
gm, Pokolubicze (5 w.), 125 dm., 498 mk.
Łopuchowa, r. 1362 Zopucka, wś, pow.
Łopatyn, wś, pow. berdyczowski, gm. Czer- ropczycki. Wspom. w dok. z r. 1362 (Kod.
niatyn Mały, par,
i st. poczt. Samhorodek (7 w.), mał. I, 514). W r. 1536 wieś królewska nale43 w. od Berdyczowa, 62 dm., 585 mk., kaplica żąca do Góry w ststwie ropczyckiem. Miała 34
kmieci na nierównych działach. Dawali czynkat., szkółka, 2 młyny.
Łopatyńce, wś, pow. lityński, gm. i par. Me- szu 10 grz. bez 2 gr. Wójt miał 2'/4 łan.,
karczmę dającą 2'/, grz.. 1 zagr. Na tych łażyrów, 83 dm. 563 mk., cerkiew, szkoła.
Łopatynka, wś, pow. lipowiecki, gm. i par. nach był dwór, młyn i 3 stawy. Oceniono wójpraw. Oratów, st. poczt. Ilińce (15 w.), 25 w. tostwo na 100 grz. Trzymał je szlachetny
od Lipowea, 83 dm., 432 mk., cerkiew filial
, Mik, Stasiowski
Łopuchówka, wś, pow. bielski, gub. grodz.,
szkółka.
Łopatyszki, dwór, pow. szawelski, gm. Po- gm. Łosinka, 26 w. od Bielska, 249 dz.
dubis, Kiersnowskich, 77 dz.
Łopuchowo, wś, pow. słonifiski, gm. MieŁopawsze, wś i kol. nad Styrem, pow. du- żewicze, 22 w. od Słonima, z chut. Grabina 980
bieński, gm. Boremel, 35 w. od Dubna. Wś ma dz. Pod wsią w urocz. Pienne Błoto, wał z wiel94 dm,, 582 mk., cerkiew drewn. z r. 1872, cer- kich kamieni, tworzący jakoby obwarowanie
kiew fil. we wsi Łysin; kol. 30 dm., 211 mk. uroczyska. W pośrodku błota wyniosłość zwaW r. 1570 Michała Chryniekiego (Hrenickiego), na Grud, otoczona rowem,
który w r. 1583 w nosi z 9 dym., 8 ogr.,
Łopuchowo, wś, pow. obornicki, Wcielo'/ą koła.
ne do nowo założonej parafii w Gaci r. 1325.
Łopciszki, zaśc., pow. trocki, przy wsi Pro- (K. W. n. 1059).
zoryszki.
Łopusz al. Łopusze, okolica, pow. bielski,
Łopie, wś i dobra, pow. kowieński, gm. Kragub.
grodz., w dawnej ziemi drohickiej, gm. Nasne (24i 27 w.). Mają tu Kuźminowie 32 dz.,
rojki,
par. kat. Ostrożany, 114 dz. Gniazdo
Worobiewowie 41 dz., Stasiukonisowie 41 dz.,
Szwegżdowiczowie 32 dz., Laudańscy 23 dz., Łopuskich.
Łopuszanka, r. 1585, Zopuszanka mała, wś,
Piotrowscy 7 dz., Rymdejkowie 88 dz., Szuksztowie 18 dz. Dobra do Sokołowskich, 1128 pow. dobromilski. W r. 1565 wś w ststwie
dz. Nadto Dzierdziewscy w Ł. i Bitwanach ma- przemyskiem, nad pot. Łopusznieą. Zaczął ją
sadzić przed dwu laty Paweł kniaź na surowem
ją 113 dz.
Łopienica Mała, mstko i dobra, i £. Wzelka, korzeniu. Było 4 kmieci na półłankach, kniaź
Popiół i tramy mieli dawać, Dochód
dobra, pow. wołkowyski, gm. Izabelin, 15 w. od i pop.
Wołkowyska. Mstko ma 25 dm., 253 mk., cer- wynosił gr. 28.
kiew, dom. modl. żyd., 400 dz. włośc., 35 dz.
Łopusznica 1.) wś, pow. lepelski, należy

dwor. i 47 dz. cerk.

Dobra Ł, Mała, Bałhary- do dóbr Wacławia, ma 10 włók.

2.) Ł. Żarska,

nów, 814 dz,, Ł. Wielka, Józefowiezów, z folw. wś, tamże, należała do dóbr Żary, ma 291/, włók.

Łos

Łop
Łopuszuica, r. 1565 Zopusznica stara, wś,
pow. dobromilski. Data przywileju Zygmunta I
na założenie wsi mylnie podana (ob. t. V). Zamiast 1582, winno być 1532. W r. 1565 wś
w ststwie przemyskiem, ma 28 kmieci na 14 łanach, kniaź, 3 swobodnych od czynszu, pop. DaJą popiół i po jednym tramie do młyna tarcicznego. Dochodu zł. 61 gr. 2.
Łopuszno, wś, pow. kielecki. Kościół par.
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Łosijówka, Zosiewka, wś nad Desną, pow.

berdyczowski, gm. Przyłuka Nowa, st. poczt.
Turbowo (8 w.), 55 w. od Berdyczowa, 156
dm., 889 mk., cerkiew, szkółka cerk,, 3 wiatraki.

ł

Łosińce, wś i dobra, pow. kobryński, gm.
Braszewicze, 48 w. od Kobrynia. WŚ ma 29
dm., 270 mk., 415 dz.;

dobra Massalskich,

390 dz.
p. w. św. Krzyża, powstał zapewne już w w.
Łosiniany, wś, pow. grodzieński, gm. HoXIV. Wspominany w aktach kons. gnieźn. z r. łynka, 54 w. od Grodna, 428 dz,
1418. Należał do archidyakonatu kurzelowskieŁosiniec, wś, pow. tomaszowski. W roku
go, archidyecezyi gnieźnieńskiej. Obecny mu- 1578 „Nowa Łosiniecz non solvit ob novam lo-

rowany wzniósł w w. XVIII dziedzie Hieronim cationem*, Była więc ponownie osadzona w tym
Konsekrowany r. 1766. Zarówno łany czasie,
km. jak i dworskie dawały dziesięcinę (wartości
Łosiniec, wś, pow. sokólski, gm. Ostra Góra,
do 2 grzyw. r. 1520) plebanowi.
26 w. od Sokółki, 280 dz.

Łącki.

Łopuszno 1.) wś nad Ikwa, pow, krzemieniecki, gm. i st. poczt. Poczajów (10 w.), 33 w.
od Krzemieńca, 58 dm. 764 mk., cerkiew drewn.
z r. 1848, szkółka (od 1875 r.). Do par. praw.
należy wś Wolica. Cerkiew fil. we wsi Krut-

Łosinka, wś, pow. bielski, gub. grodz.,, gm.
Łosinka, 28 w. od Bielska, 44 dm., 247 mk,,
cerkiew filialna, zarząd gminy, szkoła, 609 dz.

włośe. i 57 cerk. Pod wsią kurhan, mający
obwodu 80 saż., a wysokości 1%, saż, Gmina
niew. W r. 1545 ko. Dymitra Wiszniowieckieobejmuje 43 miejscowości, 756 dm. włośce. (obok
go. W r. 1583 ks. Andrzej Wiszniowiećki wno- 488 innych), 4608 mk. włościan uwłaszczonych
si od 22 dym., 4 ogr. Obeenie hr. Potockich. na 6283 dz. Nadto w gm. jest 185 dz. ziemi
2.)Ł., Łopuszna, wś, tamże, gm. Wierzbowiee, eerk. i kośe. i 803 większej posiadłości.
st. poczt. Jampol (28 w.), 44 w. od Krzemieńca,
Łosinskiele, dwor, pow. kowieński, gm. Wil217 dm, 1476 mk., cerkiew murow. z r. 1850,
szkoła (od r. 1879), Do par. praw. należy wś kija (16 w.).

Łosk, mstko, pow. oszmiański. Pierwszymi
Pachinia. W r. 1583 ks. Michał Wiszniowieeki wnosi z 7 dym., 4 ogr. 3.) ŁŁ, wś, pow. za- dziedzieami Ł. byli Korybutowiczowie, potomkosławski, gm. Michnów, par. praw. Myślatyn, wie kn. Korybuta Dymitra Olgierdowicza, ks. na
Nowogrodzie Siewierskim. W r. 1480 dziedzi6 w. od Zasławia, 51 dm., 276 mk.

czyła Ł. Anna ks, Łoska, wdowa po Januszu
Łosewo, wś, pow. łomżyński, ob. Sławiec.
Łosiatyn 1.) wś nad Rotokiem, pow. wasyl- (prawdopodobnie syn Iwana Włodzimierzowicza
kowski, gm. i st. poczt. Hrebionki (7 w.), 35 w. QOlgierdowicza), a córka kn. Chwiedora (Worood Wasylkowa, 227 dm., 1885 mk., cerkiew, tyńskiego i żony jego Maryi, eórki Korybuta Ol-

Należy do Białocerkiewszczyzny. 2.) Ł., wś gierdowicza). Kn. Łoska zapisała Ł. mężowi
nad Ikwą, pow. krzemieniecki, gm. Poczajów. eórki swej Anny, Piotrowi Janowiezowi Mondyst. poczt. Krzemieniec (27 w.), 113 dm., 818 girdowiczowi, wwdzie trockiemu. Zapis ten pomk., cerkiew drewn. z r. 1729, szkółka cerk. twierdził r. 1494

w. ks. lit. Córka Piotra, wy-

Do par. praw. należy wś liewko- szedłszy za Stanisława Piotrowicza Kiszkę, sstę
wa. W r. 1545 Hawryła i Miehna (Michajła) grodzieńskiego, wniosła Ł. w dom Kiszków,
Łosiatyńskich. W r. 1588 posiadają tu część: w ręku których pozostawał przez półtora wieku.
Fiedor Isiernski (1 ogr.), Siemion i Wasili Ło- Przedostatni z rodu Kiszków Stanisław, syn
siatyńscy (4 dym., 5 ogr.), Paweł Łosiatyński wwdy witebskiego, darował Ł. kapitule wileń(1 ogr.), Lew Isieruski (2 ogr.), pani Dachnowa skiej, co potwierdził r. 1639 syn Stanisława Ja(3 ogr.), Janusz Zabokrzyeki (4 dym., 2 ogr.) nusz, wwda połoeki, hetman w. lit. Odtąd aż
do ostatnich prawie czasów był Ł, własnością
i Paweł Isernski (1 ogr.).
Łosiczkowszczyzna, wś, pow. miński, gm, kościoła katedralnego wileńskiego. Kościół ka(od r. 1868).

Rubieżewicze, 45 w. od Mińska

tolieki, zamknięty w r. 1866 i przeznaczony na

Łosie 1.) wś, pow. orszański, gm. Mikalino, rozebranie, spłonął r. 1874.
10 dm., 101 mk. 2.) Ł,, wś, pow. sieński, gm.
Łoskoń 1.), r. 1145 Zozcune, wś, pow. bydOstrowno, 14 dm., 61 mk.
goski. Nadana przed r. 1145 przez komesa JaŁosieniec, wś, pow. sieradzki. Burzeński nusza, wraz z połową ceł, karczem i targów
Wład. „Wesele u ludu w Sieradzkiem* (Wisła, w Wyszogrodzie klasztorowi w Trzemesznie.
t. III). Opis oparty na obserwacyach czynio- (K. W. n. 11). 2.) £. al. Zoskuń, r. 1153 Loscunia, dziś ZKckstelle, wś, pow. obornicki.
nionych w tej wsi,
Łosiewo, wś, pow. dzisieński, gm. i dobra W dok. z r. 1153 śród włości klasztoru w Łeknie, nadany przez Przedwoja. (K. W. n. 18,
Czerniewicze; miała 16 dusz rew.
Słownik Geograficzny.
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101, 315). Ob. Zcekstelle (t. Il) i Kaliszany
(t. XV).
Łososie al. Zosina, Łososina (t. V, 738),
rzka w pow. witebskim i vrszańskim, prawy
dopł. Suchodorówki (pr. dopł. Łuczesy). Wypływa z jez. Mosznie, płynie na płd. na przestrzeni 26 w., dno ma piaszczyste. Od lew.

dłów i Ł. na włość klasztoru trzemeszeńskiego
Palędzie (K. W., n. 159, 1589).

Łostaj, fol.. pow. oszmiański.

Niegdyś Li-

pińskich, z których Jan sprzedaje r. 1617 sąsiadującym Tatarom. W r. 1802 chorążego Mustafy Dowgiałły, Rudziewiczów i Falkowskich,
którzy wnoszą na utrzymanie meczetu w Dou-

Na niewielkiej buciszkach, ogółem od 31 soch. Obecnie Krygub. witebskiej czyńskich.
Łostajańce (ob. t. V, 737 Zostojańce), wś,
z mohylewską.
/Łososin, wś i dobra, pow. słonimski, gm pow. oszmiański, należy do dóbr Wiszniew.
Łoświda, fol., pow. witebski, gm. Łoświda,
Różana, 46 w. od Słonima. Wieś ma 284

brzegu

przybiera

Chotemlę.

przestrzeni stanowi granicę

dz.; dobra, Czudowskich, z folw. Szezyt 2400 kaplica, gorzelnia, młyn wodny

dz.

Fabryka sukna, dwa młyny wodne.

Gmina obejmu-

Wr. je 68 miejscowości, 469 dm. włośc. (99 innych),

1544 dwór królewski, stojący śród puszezy, roz- 3465 mk. włościan, uwłaszezonych na 4646
dzielonej na 27 ostępów. Granice puszezy po- dzies.
Łosza 1.) wśi dobra, pow. oszmiański, gm.
daje „Rewizya puszez* (str. 22 —8.
Łososina, okolica, pow witebski, gm. Sie- Polany (12 w.). Wś miała 12 dusz rewiz. Dobra około 1789 r. Chodźków, w epoce uwłaszczeluty (8 w.), cerkiew. młyn wodny.
nia
Łokucijewskich, obeenie Dobrzyńskich. Pod
Łososina, wś, pow. sądecki. Jan Grot,
bisk. krak. nadaje las zw. Łososina Bartkowi wsią grupa kurhanów. 2.) KŁ, urocz., tamże,
z Zaborowa, dla założenia wsi na prawie sredz- gm. Wiszniew.
Łoszaki, dobra, pow. orszański, Bucewiezów
kim. Wieś ma obejmować 24 łany, w tem 2 łany wójtowskie. Osadnicy po 18 latach wolno
- 325 dz.
Łoszany, fol., pow. oszmiański. W r. 1802
ści mają dawać dziesięcinę zbożową w ziarnie

i po fertonie (12 gr.) czynszu z łanu. (Kod. kat.
krak. I, 229) Wraz ze wsią Łączne wspomniane w erekcyi parafii w Jakubkowicach r. 1888.
(Kod. dypl. pol. III 189).
Łosośkowice, w dok. Zossoskoviz, wś, pow.
miechowski. W r. 1266 Sławomir „miles* książęcy sprzedaje we wsi Ł£. role różne, łąti i pra-

należał do Szachuniewieczów, którzy z Ł. i Boh-

Paweł bisk. krak. przyłącza r. 1273 dział wsi

Łoszkowa al. Zuckowo (t. V, 792), fol., pow.

danówki wnosili na utrzymanie meczetu w Doubuciszkach od 16 soch.

Łoszee, wś i osada, pow. prużański, gmina

Sielec, 19 w. od Prużany. WŚ ma 51 dz.; 08.
Czerniekich, 18 dz.
Łosze, zaśc., pow. wileński, gm. i dobra
wo na karczmę, otrzymane z nadania książęcego skarb, Bystrzyca (3 w.).
Łoszek, słoboda, pow. rówieński, gm. Wyry,
przez jego ojea Pankracego, za 18 grz. magistrowi Gerardowi, kanonikowi krakowskiemu. 9 dm., 58 mk.
Skrzyszowie do obszaru Ł.

(Kod. kat. krak. I, newelski, gm. Szałachowa (15 w.),

kaplica kat.,

młyn wodny.
91, 95, 101).
Łoszniów, wś, pow. trembowelski. W r.
Łosośna 1.) fol. dóbr Augustówek, pow. grodzieński. 2.) KŁ, trzy majątki i £. Mała i Wiel- 1565 wś w ststwie trembowelskiem, w dzierżeka, dwa majątki, pow. sokólski, gm. Kruhlany, niu dożywotniem Włodka, ststy kamienieckiego,

Jeden Iliaszen- miała 11 kmieci na rolach różnych, 18 kmieci
Odróżniano
223 dz., trzeci do Jaszczenków 272 dz.; dobra Ł. Mały al. Łoszniówek i Ł. Większy. Ogółem
Ł. Mała, własność Sitinych, z urocz. Wołkusz dochodu zł. 126, gr. 14, den. 9. Dwa stawy eo
475 dz.; dobra £Ł. Wielka należą do Ostromęc- rok ezwarty dawały zł. 200. Był też młyn
kich iz fol. Wołkusz, Murowaniec i Pohulanka i folwark (żyta kóp 200, jęczmienia 100). Istnia665 dz. Młyn wodny, folusz, gorzelnia. 3.) Ł., ła też Wola Łoszniowska osadzona r. 1554.
Łoszowo, zaśc., pow. lepelski, należy do
tamże, ob. Kopaniki, Wójtowstwo łososińskie,
we włości Łabno, ekon. grodzieńskiej obejmowa- do dóbr Żary, ma 61 włók.
9,12, 19i20w. od Sokółki.

ków ma 30

dz., drugi spadkob. Litwinowych swobodnych jeszcze od czynszu.

Łoszyńce, wś, pow. kowieński, gm. Rumszyszki (12 w.).
Łot Jezioro, urocz. przy wsi Sobolany, pow.
Łosośnica, rzka, w pow. lepelskim, prawy
grodzieński.
jeziora,
niewielkiego
z
Wypływa
dopł. Ułły.
Łotasze, Zotosze, wś, pow. owrueki, gmina
płynie na płn.-zchd. i ubiegłszy 12 w. uchodzi
Chrystynówka, par. praw. Kłoezki (2 w.), 20 w.
pod wsią t. n.
Łososnica, wś przy ujściu rzki Łosośnicey od Owrucza, 66 dm., 457 mk.
Łotaszowa, Zotoszewa (t. V, 740), wś nad
do Ułły, pow. lepelski.
Łosośniki, wś, pow. mogilnieki, Włady- Tykieczem Gniłym, pow. zwinogrodzki, gm. Pe_ sław ks. polski r. 1233 zamienia swe wsi: Szy- trykówka, st. poczt. Kalihorka Mokra (25 w.),
ło wsi: Rostowlany, Prokopieze, Sanniki, Jakow

Łuh, Kochanowo i Rybacze Skomrochowo.
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Łowicz, miasto. Połączony świeżo linią dro30 w. od Zwinogródki,, 278 dm., 1565 mk.,
cerkiew z r. 1858, szkółka cerk. Osadzona gi żel. warszawsko-kaliskiej z Łodzią i Kali-

w pierwszej połowie XVIII w. Wehodziła w skład szem. Stacya tej drogi odl. 72 w od Warszaststwa zwinogrodzkiego, obeenie należy do dóbr wy. W ostatnich czasach powstała tu wielka
państwa.

Łotki, wś. pow. nowoaleksandrowski, gmina
Sołoki (5 w.).
Łotoczki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Widze (12 w.).

fabryka wyrobów chemicznych.

W r. 1890

miał 8740 mk. Śród stałej ludności było 308
praw., 4706 kat., 251 prot. i 3346 żydów, Powiat łowieki miał 80,786 mk. Śród stałej lud-

ności było 321 praw., 75 067 katol., 2881 prot.
Łotosze, wś, pow. owrucki, gm. Narodycze, i 5336 żydów. Najwięcej protestantów było
w gminach: Kompina, Łyszkowice i Nieborów.
par. praw. Łaski (4 w.).

Łotowczyzna 1.) fol., pow. dryzieński, Ku- W bulli Innocentego II, r. 1136, śród posiadło-

likowskich 60 dz. i Kondratowiczów 60 dzies. ści arcyb. gnieźn, wymieniono kasztelanię łowie-

2.) Ł., wś, tamże, par. Zabiały, należy do dóbr ką: „item Loviche eum decimis, cum villis et ea-

Trzaskowiez.

rum incolis, cum venatione, cum eastoribus et

dny. Do par. praw. nalężą wsi: Hajworońce
i Siwerce. Wś należy do Grocholskich. Wr.
1547 Boguchwała Łabuńskiego. W r. 1651
Stanisława Warszyckiego.

niey pierwotnego państwa piastowskiego, gród
łowieki był centrem kościelnym, administracyj-

niszki (2 w.).

zr. 1215 książę oświadcza: „non transibimus

Łotówka, wś nad stawem, pow. zasławski, cum omni penitus iuriditione seeulari, nulli pregm. Hryców (5 w.), st. pocztowa Szepetowka ter episcopum respondere habet*. Otrzymali
(20 w.), st dr. żel. Chrolin (18 w.), 24 w. od więc tę kasztelanię arcybiskupi na zupełną właZasławia, 49 dm., 315 mk., eerkiew drewn. sność, z eałą władzą świecką. Dla licznych
z r. 1750, szkółka cerk. od r. 1870, młyn wo- dóbr nadanych areybiskupom na wschodniej gra-

nym i stanowiskiem obronnem. Kościół parafialny p. w. N. P. Maryi powstał tu wcześnie
Łotowo 1.) kol., pow. brzeski gub. grodz., bardzo zapewne. R. 1136 miała tu się odbyć
gm. Kamieniec Litewski, 37 w. od Brześcia, 204 konsekracya biskupa płockiego Wernera, dokodz. 2.) Ł, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Andro- nana przez arcyb. Jakóba ze Źnina. W dok,

Łotowszczyzna, wś, pow. dzisieński, gmina per lovich nisi semel in anno prout ab antiquo
eonsuetum est* (Kod. kat. krak. I, 15), TargoLeonpol (5 w.); miała 36 dusz rewiz.
Łotwicze, wśi dobra, pow. słonimski, gm. wisko istniejące przy grodzie łowiekim otrzyma
Luszniewo, 22 w. od Słonima. Wś ma 433 dz.; ło podobno prawo miejskie, a zapewne tylko
przeniesienie na prawo niemieckie, z nową orgadobra, Kobylińskich, 1540 dz. (1000 lasu).

Łotwis, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Czadosy (5 w.).
Łotysze, Ulanowska Stef.: „Ł. Inflant pol.*
(Zb. wiad, do antr. ks. 1891 r., t. 15, 16). We-

nizacyą miejską, za areyb. Jarosława ze Skotnik
około połowy w. XIV.
z muru zamek tutejszy.

łaj Kurowski

Tenże areyb. wzniósł
R. 1404 arcyb. Miko-

dla rosnącego miasta utworzył

Do
ryha Wład.: „Podania łotewskie* (Bibl. Wisły, drugą parafię z kościołem św. Ducha.
t. 10, r. 1892). Wolter E. A.: „Matieriały dla parafii włączono nowe miasteczko Łowicz i wsi
etnografii łatyszkawo plemieni witiebskoj gu- przyległe. R. 1411 założył kościół i klasztor
biernii*. Petersburg, 1890, część I, str. XIV Dominikanów. Wojciech Jastrzębiec, areybiskup
i 385, część II, 1891 r. Bielenstein A.: „Die (71436) wzniósł kościół św. Jana Chrze., ze
Grenzen des lettischen Volksstammes... in der szpitalem dla ubogich i przy kościele parafialnym
Gegenwart und im 13 Jahrh.* Petersburg—Leip- ufundował r. 1433 kollegiatę, bogato ją uposażywszy. Szereg ważnych fundacyi kościelnych,
zig, 1893, str. 548 1 atlas.

Łotysze, Zatysze, wś, pow. dzisieński, gmina które otrzymał Ł. w w. XV zamyka założenie

Leonpol (5 w.); miała 37 dusz rewiz.

klasztoru i kościoła bernardynów, przez arcyb.

Łotwa 1.) fol. dóbr Józefowo, pow. mohylewski. 2.) Ł. Wodwa, wś, tamże, gm. Tołpienicze
(4 w.), 19 dm., 130 mk.
Łowciuny, wś, pow. nowoaleksandrowski,

Jana Gruszczyńskiego około r. 1470. W roku
1579 miasto płaci szosu fl. 80, od 16'/, łan., od
bań gorzałez. fl. 28, od rzemieśln. różnych f.

Wilkija (8 w.).
Łowczewo, ob. F'ilipki (t. LI).
Łowczyki, wś i fol., pow. sokólski, gm. Makowlany, 7 w. od Sokółki, 104 dz. włośe. Folw.

suma opłaty. Nowsze opracowania do dziejów
Ł. się ściągające są: Ustimowiez M, P, „Łowicz

90, czopowego całorocznego fi, 744. Piwo tutejsze słynęło z dobroci na całem Mazowszu,
gm. Rakiszki (7 w.).
Łowcze Gród, dobra, pow. kowieński, gmina jeszcze w drugiej połowie w. XVII, stąd wysoka
driewniaja rezidencia i władićnie primasow Polszi*, Warszawa, 1894 r. Łuszezkiewicz Wła-

dysław: „Turma więzienna XIII wieku w Ł.*
Łowczynie, dobra, pow. kowieński, gm. Wil- („Wiad. numizm. archeol.*, r. 1894, n. 21i 22,
odbitka).
kija (32 w.).

Żyromskieh, 70 dz.
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Łoza, wś, pow. lepelski, Jasiewiczów.
Łowiec al. Siemionówka, wś, pow. newelski,
Łoza |.) Czarna Stara i Nowa, dwie wsi,
gm. Topory (5 w.), cerkiew.
Łowiele, w spisie z r. 1892 Ziole, wś, pow. pow. dubieński, gm. Tesłuhów, 54 w. od Dubna,
razem 34 dm., 206 mk. 2.) £Ł. Krasna, kol.,
telszewski,
gm. Siady (18 w.).
Łowiszcze, pow. nowoaleksandrowski, ob. pow. radomyski, gm. Brusiłów.
Łozaniszki, dobra, pow. nowoaleksandrowWidze Łowczyńskie (t. XIII). Obecnie Bronisłaski, gm. Bachmaty (2 w.).
wa Minejki (nie Wawrzeckiego).
Łozanówka al. Zuzanowka, wś nad TaszłyŁowiszcze, wś nad Stochodem, pow. wlodzimierski,'gm. Nowy Dwór, 38 w. od Włodzimie- kiem Gniłym, pow. czerkaski, gm. Taszłyk, st.
rza, 15 dm,, 102 mk. W r. 1570 Andrzeja Ro- poczt. Rotmistrzówka (20 w.), 50 w. od Czermanowskiego. W r. 1583 kn. Juriowa Zbara- kas, 280 dm.. 2218 mk., cerkiew, szkółka cerk.,
2 młyny, 15 wiatraków.
ska wnosi od 3 dym., 3 ogr., 2 kół waln.
Łowki, wś, pow. święciański, gm. Święciany
Łozawiec, pow. wilejski, ob. Cza,
Łozdanie, folw., pow. wiłkomierski, gmina
(13 w.); miała 21 dusz rew.; należała do dóbr
Wieprze (3 w.).
skarb, Antesary,
Łożdziany, wś, pow. trocki, gm. Jewie (8 w.);
Łowkiele, folw., pow. wiłkomierski, gm. Kumiała 28 dusz rew., należała do dóbr Popory.
piszki (10 w.).
Łozek, Zozki, wś, pow. prużański, gm. BiaŁowkista, zaśc., pow. wileński, gm. Giełwany (11 w.); należał do dóbr Czabiszki.

łowieża, 25 w. od Prużany, 148 dz.

Łozerki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
Łowkiszki 1.) zaśc. pow. nowoaleksandrowski, gm. Widze (1 w.). 2.) £Ł., wś, pow. wiłko- gm. Opsa (11 w.).
mierski, gm. Rogowo (8 w.).

3.) Ł., zaśc., pow.

Łozice 1.) Zazica, wś, pow. prużański, gm.

święciański, gm. Jasiewo; należał do dóbr skarb. Białowieża, 130 dz. 2.) Ł. Wielkie, wś, pow.
mohylewski, gm. Tołpieczyce (4 w.), 44 dm.,
Zahacz.
Łowkogol 1.) Zawkogol (t. V, 612), wś 264 mk., cerkiew. 3.) Ł. Małe, wś tamże. 4.)
i pięć folw., pow. wiłkomierski, gm. Rogowo Ł., dobra, tamże, Kapniekich, 796 dz.
Łozicze, pow. dzisieński, gm. Wierzchnie.
(12 do 16 w.). Mają tu: Pietkiewiczowie 39
dz., Stankiewiezowie 35 dz. 2.) £., wś i dobra, Na płn.-wschd. od wsi, na lew. brzegu rz. Bereztamże,

gm. Traszkuny (9 w.).

Dobra Kontow- wiecy (Berezówki) nasyp ziemny.

tów, 699 dz.
Łowkuny, wś, pow. wiłkomierski, gm. Konstantynowo (13 w.).
Łowmakiszki, Zawmakiszki, dwór, pow. poniewieski, gmina Kibury (3 w.), Ruszmanów,
80 dz.
Łowmie Progulbie. wś, pow. telszewski,
gm.i par. Siady (16 w.). Kaplica katol. p. w.

tu rozmaite przedmioty metalowe.
Łozin 1.) fol., pow. borysowski.

Znajdowano

Mają tu:

Grabowscy 230 dz., Górowscy 72 dz., Dąbrowscy

105 dz.

2.) Ł. al. Ryboczne, fol., tamże, Kon-

stantynowiczów 70 dz.

Łozki 1.) wś i os., pow. słonimski, gm. Kozłowszczyzna, 30 w. od Słonima, 485 dz. 2.) Ł.,
fol. dóbr Połońsk, tamże.

św. Stanisława, z drzewa wzniesiona roku 1806.

Łozki, w dok. Zoski, wś, pow. łucki, gmina

Mają tu Gruszasowie 41 dz., Bartschowie 90 dz,,
Giecewiczowie 58 dz., Gintyłłowie 59 dz., Girdwojnowie 78 dz., Kontrymowie 538 dz., Kulikowscy 40 dz., Łukowiczowie 31 dz., Petrelewi-

Włodzimierzec, 90 w. od Łucka, 68 dm., 484

mk. W r. 1577i 1588 do Czartoryska, ks. Michała Czartoryskiego, płaci w 1577 r. od2ar.
1588 od 4 dym.

Łoznica, wś nad rzką Łozwieą al. Łoznieą,
gajłowie 50 dz., Tyszkowie 34 dz., Urbanowi- pow. owrucki, gm. Narodycze, par. praw. Luczowie 25 dz., Rubażewiczowie 160 dz., Rym-

czowie 90 dz., Szymkiewiczowie 80 dz.; Jaz- barka (5 w.), 35 wiorst od Owrucza, 64 dm,,
390 mk.
dowscy 29 dz.
Łozniki 1.) wś, pow. święciański, gm. SzeŁownikańce, wś, pow. wileński, gm. Giedrojcie (9 w.); miała 49 dusz rewiz , należała do metowszczyzna (13 w.); miała 15 dusz rewiz.,

należała do dóbr Ostrowlany, 2.) £Ł., wśi dodóbr Dubinki.
Łowóż, wś, pow. połocki, gm. Łowoż, 10 w. bra, pow. wileński, gm, Miekuny (4 w.); miała
od Połocka, 29 dm., 180 mk., cerkiew, kaplica, 52 dusz rewiz. W r. 1865 dobra należały do
zarząd gminy. Gmina obejmuje 90 miejseowo- Sidorowiczów.
Łozów, wś, pow. rohaczewski, gm. Merkułości, 1092 dm. włośe. (94 innych), 8283 mk.
wicze (12 w.), 70 dm, 401 mk.
włośc,, uwłaszezonych na 9298 dz.
Łozowa 1.) ferma, pow. hajsyński, gmina
Łowożele, dobra skarbowe, pow. połocki.
Łowsin, wś, pow. witebski, Hłasków.

Kropiwna Niższa.

2.) Ł., wś, pow. starokon-

Łowzgany, wś, pow. trocki, gm. Hanuszysz- stantynowski, 8 w. od granicy z Galicyą, gm,,
st. poczt. i dr. żel. Wołoczyska (5 w.), 82 w.
ki (9 w.); miała 20 dusz rew.
Łowże, zaśc., pow. wileński, gm. Ilino (6 w.); od mta pow., 164 dm., 969 mk, (163 katolik.),
miał 11 dusz rewiz.; należał do dóbr Onżadowo. | cerkiew drewn. z r. 1760, uposażona 28 dz.,
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z nadania Józefa Potoekiego r. 1743, szkółka lu-
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Łozowszczyzna, kol., pow. włodzimierski,

dowa od r. 1876. Fol., o 1 w. od wsi, ma 7 dm., gm. Werba, 10 dm., 34 mk.
Łozy 1.) wś, pow. grodzieński, gm. Jeziory,
45 mk. Własność Ledochowskich, W r. 15883
do Wołoczyszez, ks. Stefana Zbaraskiego, płaci 29 w. od Grodna, 5338 dz. 2.) £. Nestorowe, fol.,
od 11 dym., 7 ogr., 6 ogr., 5 kom. Z części, pow. kobryński, gm. Wierzcholesie, 94 dzies.
ciągnącej do Wyszgródka, ks. Aleks. Porycki, 3.) Ł. Białe, os., pow. słonimski, gm. Luszniewo.
wnosi od 12 dym., 16 ogr., 2 ogr., 2 kół waln,, 4.) Ł. B., wś, tamże, ob. Białołozy. 5.) b, 08.
i zaśe., pow. wołkowyski, gmina Samarowicze.
1 popa.
Łozowatka, wś nad dwoma stawami, pow. 6.) Ł., wś, pow. sieński, gm. Wysoki Horodziec,
zwinogródzki, gm. Kozackie, st, poczt. i dr. żel. 63 dm., 315 mk.

Zwinogródka (22 w.), 434 dm., 2102 mk., cer-

Łozy, w dok. Zoza, wś nad Horyniem, pow.

kiew z r. 1854, szkółka cerk., krochmalnia, 15 krzemieniecki, gm. Wiszniowiee, st. poczt. Krzemieniec (19 w.), 83 dm., 713 mk., cerkiew drewwiatraków.

Łozowce 1.) wś, pow. słonimski, gm. Kos- niana z r. 1887 na miejscu dawnej, szkółka od

sów, 38 w. od Słonima, 664 dz. 2.)£Ł, wś, r. 1881. Do par. praw. należy wś Krzywczyki.
pow. lidzki, gm. Wasiliszki (7 w.); miała 15 Cerkiew filialna we wsi Kotiużyńce. Właściciel
Tolly. W r. 1583 do Wiśniowea, ks. Andrzeja
dusz rewiz.

Łozówek, wś nad rzką Olszanką, pow- czer- Wiszniowieckiego, płaci od 8 dym., 5 ogr., 3 kół
kaski, gm. i st. poczt. Moszny (4 w.), 21 w. od waln.

Łozyczna, wś, pow. zasławski, gm. i par.
Czerkas, 99 dm., 1184 mk., szkółka, 2 młyny,
praw. Sudyłków (2 w.), 25 w. od Zasławia, 99
4 wiatraki.
Łozowica 1.) wś i dobra, pow. brzeski gub. dm., 461 mk., cerkiew cmentarna drewn. z roku
grodz., gm. Wołczyn, 20 w. od Brześcia Wś ma 1809, szkółka. W r. 1589 Krzysztofa Łabuń68 dz. włośc. i 10 dwor.; dobra Pastowskich, skiego, spustoszona przez Tatarów.
Łozynki, wś, pow. święciański, gm. Twerecz;
368 dz. 2.) Ł., dobra, pow. klimowieki, od r.
1864 Bardinych, 160 dz., młyn, folusz. 3.) Ł., miała 28 dusz rewiz , należała do dóbr skarb.
wś, pow. rohaczewski, gmina Korma, 15 dm., Dzisna.

Łoże, dwie wsi, pow. kowieński, gm. Surwi140 mk,
Łozowice, wś, pow. bychowski, gm. Bychów liszki (7 w.).
Łożki, fol., pow. wołkowyski, gm. MiędzyNowy, 87 dm., 526 mk.
Łozowik, chutor nad Zdwiżem, pow. kijow- rzecz, Poczobutów 62 dz.
Łożno, mstko nad rzką Moszną, pow. orszański, gm. Makarów, 55 w. od Kijowa, 14 dm,,
145 mk., młyn, 102 dz. włośc. Należał do mo- ski, gm. Łożno, 68 w. od Orszy, 1/4 w. od st.
nasteru krasnohorskiego, poczem nadany kościo- dr. żel. orłowsko-witebskiej Szebekino, 217 dm,

łowi w Makarowie, od r. 1843 przyłączony do 1536 mk. (539 praw., 997 żydów), cerkiew murowana z r. 1786, 3 domy modl. żydow., zarząd
dóbr państwa,
Łozowiki 1.) wś, pow. prużański, gm. Mi- gminny, szkoła ludowa, 4 jarmarki. W r. 1812
chajłowska, 8 w. od Prużany, 468 dz. 2.) Ł., stał tu przez dwa tygodnie korpus Neya. Dodwa zaśe., pow. dryzieński, par. Druja i Ro- bra, dziedzictwo Szebeków, z Adamionkami mają 7003 dz. (5341 lasu), młyn. Gmina obejmuje
sica,
:
Łozowiki, wś nad Unawą, pow. skwirski, 96 miejscowości, 822 dm., 4022 mk. włościan
gm. i st. poczt. Popielnia (5 w.), par. prawosł. (1127 dusz rewiz.), uwłaszczonych na 6035 dz.
Kojłówka, 33 w. od Skwiry, 86 dm., 739 mk., W gm. jest 14,839 dz. lasów większej własności
szkółka, gorzelnia, 2 młyny, wiatrak. W r. 1628 i 664 dz. włośc.

Łożyszki, zaśc., pow. trocki, gm. Żyżmory
Marusza Obuchowa wnosi od 3 ogr. Około 1865
(10 w.).
r. Gruszeckich.
Łubczyce, wś nad Horyniem, pow. nowoŁozówka 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Krasnogórka (8 w.). 2.) Ł., trzy zaśc., gradwołyński, gm. Romanówka, 1 w. od mta
tamże, gm. Widze (3 i 12 w.). 3.) Ł, dobra, pow., 186 dm., 939 mk.
Łubiane, wś, pow. mohylewski, gm Cieciepow. mścisławski, Stachowskich 480 dz. 4.) Ł.,
wś, pow. sieński, gm. Pustyń, 9 dm., 53 mk. rzyn (7 w.), 57 dm., 343 mk.
Łubianka 1.) wś, pow. sokólski, gm. Ostra
5.) Ł., fol., pow. dryzieński, własność Skubów,
Góra, 28 w. od Sokółki, z urocz. Brzozowe Bło50 dz.
Łozowo 1.) wś i okolica, pow. prużański, to 573 dz. 2.) Ł., dobra, pow. wołkowyski, gm.

gm. Sielec. Wś ma 41, okolica 187 dz. 2.) Ł.,
wś, pow. sokólski, gm. Romanówka, 22 w. od
Sokółki, 62 dm., 522 mk., zarząd gminny, 1064
dz. 3.) £Ł., wś i fol., pow. sieński, gm. Łatyhowo, 4 dm., 20 mk, Fol., własność Pawłowiczów,
104 dz.

Łysków (5 w.), 48 w. od Wołkowyska, Hundiusów 670 dz. 3.) Ł., Ustroń, tamże, ob. Ustroń.
4.) £., wś nad rzką Hrezą, pow. bychowski, gm.

Horodziec (6 w.), 62 dm., 477 mk., cerkiew.
5.) Ł., wś, pow. klimowieki, gm. Tymonowo, 35
dm., 70 mk. 6.) K, pow, oszmiański. Niegdyś
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Gintowtów, następnie Samuela Naramowicza
Naramowskiego, podsędka oszmiańskiego, który
r. 1753 darował ją synowcowi swemu Kazimierzowi. Potem przechodzi do Bieńkuńskich, W r.
1815 sąd eksdywizorski, większą część wsi
przyznał Jędrzejowi Śniadeckiemu. Obecnie Bro-

jach jako fałszywy Dymitr. Kościół tutejszy
fundował r. 1498 Piotr Łuba, sędzia. Według
ksiąg pobor. ziemi mielniekiej zr. 1577, „z włók
nieosiadłych, szlachetny Titus Koczeński sam

od siebie, z części swej Lubijna, z włóki 1 zapłacił gr. 12. Tamże z włók osiadłych we wsi
nowskich. 7.) Ł., wś włośc., tamże, gm. Soły Lubień Kościelny, szlachetny Jan z bracią swą
(5 w.); miała 40 dusz rewiz., należała do dóbr z imienia 3 włók, osiadłych 5, zagr. 5. Stanisławowa wdowa Kozakowa 7 włók osiadł. i z 2
skarb. Smorgonie.
Łubianka, rzka, w pow. nowogradwołyńskim, ogr. Mateusz Łuba, niegdyś Piotrów, z bracią
prawy dopł. Słuczy. Płynie od Władzipa, przez swą, z włók os. 5, z każdej po gr. 20, od ogroHutę Dziekunkę, Czernicę i poniżej Rudni ucho- dów po gr. 4, czyni 7 f. 8 gr. Ze szlacheckich
młynów, szl, Jan Łuba z bracią, z młyna dziedzi. Długa do 15 w.
Łubianka 1.) wś nad rzką Łubnią, pow. ki- dzieznego zapłacił gr. 24, z drugiego gr. 12.
jowski, gm. Dymer, st. poczt. Borszczahówka Z tej wsi pani Stanisławowa Łubina Ordowa
(26 w.), 35 w. od Kijowa, 239 dm., 1299 mk., z młyna gr. 12. Z karczmy Mateusz Łuba
_eerkiew, szkółka cerk., wiatrak, 1145 dz. włośc., z bratem Nikodemem gr. 12. Kapiea pod r.
3911 dwor., z Rudnią Szybeńską (3011 lasu), 1679 podaje właścicielem wsi „Łubino ecelesianależącej do Hudym Lewkowiczów.

2.) Ł, wś stica* Stefana Osiemborowskiego (Herbarz, 295).

nad rzką Ilia, pow. radomyski, gm. i dobra Mar- Pod koniec XVII w. własność Niwińskich. Z nich
tynowicze, par. praw. Steczanka, st. poczt. Ra- Franciszka Niwińska, wniosła część Ł. w dom
domyśl (110 w.), 75 dm., 650 mk., cerkiew, męża swego Jana Konstantynowieza Witanow-

Wś należała do dóbr skiego na początku XVIII w. R. 1744 ks. Łu3.) kasz Niwiński, proboszez siemiatycki i superior
Ł. al. Aksentówka, Oksentówka, wś nad stawem Zgromadzenia XX Misyonarzy, podpisuje się
Hużewy Jar, pow. wasylkowski, gm. Wincen- jako dziedzie Kubina (Kapica). Witanowscey h.
tówka, st. poczt. Kahorlik (16 w.), 77 w. od Rawicz przetrwali tu do początków XIX wieku;
jeszcze r. 1820 mieszka tu Michał syn Ignacego.
Wasylkowa, 93 dm., 504 mk., 4 wiatraki.
Łubice (t. V, 772 mylnie Łubicze), okolica Kościół drewniany o jednej wieży szczytowej,
szlach., pow. bielski gub. grodz., gm. Rajsk, nie ciekawego nie zawiera. Metryki rozpoczyszkółka, 1810 dz. włośe.

metropolitów kijowskich, obeenie Steekich.

48 dz.
Łubie, wś, pow. telszewski, gm. Korciany
(7 w.).
Łubieńce, wś nad Taśminą, pow. czehryński,
gm. Holikowa, st. poczt. Medwedówka (10 w.),

nają się od r. 1725.
M. R. Wit.
Łubnia, r. 1268 Zlbina, wś. Istniała nad rzką
Lubinką (dopł. Dunajca), w pobliżu Nowego Sącza i dzisiejszej wsi Załubińce (Kod. mał., t. II,
str. 128).

35 w. od Czehrynia, 153 dm., 937 mk., cerkiew,
Łubnia, wś, pow. chojnieki.
(t. V).
szkółka.

Łubienica, w dok. Zubienica, parva Lubeni-

ca, ubi lubenic sedit., wś, pow. pułtuski.

Łubnica 1.) wś, pow. łęczycki,

Ob. Zubnia
Wedle wy-

Wy- dawcy Kod. Wielk. w tej wsi miał nadany dział

mieniona w dok. XIII w. śród włości bisk. płoe- klasztor w Trzemesznie r. 1145, Akt powiada:
kiego. W r. 1578 biskup płaci od 127/, łan., „et villa in Lubniee cum hominibus zaelodnici
4 łany wójt.

Łubienko, r. 1272 anticum Lubno, wś, pow.
jasielski. R. 1272 Bolesław ks. krak, nadaje
_ swą część zwaną „anticum Lubno* oddzieloną
od części ludzi książęcych, Piotrowi kapelanowi
swemu, kanon. krakow. (Kod. mał,, I, 100). Odtąd wieś należy do uposażenia dziekana u św.

et villa Ostrow*. W dok. z r. 1357 wymieniona w liczbie włości areyb. gnieźn. (K. W., n. 11

i 1354). 2.) Ł., ob. Krusze-Zubnica.
Łubnice 1.) wś, pow. wieluński, W r. 1234
„miles Iwo* oddaje tę wieś w zamian za Mirów,
komesowi Klemensowi. Ten ostatni, ezy dopiero

pozostała po nim wdowa, zakłada tu klasztor cyZa Długosza istnieje tu stersek (filia Ołoboku) i uposaża r. 1245. Przy
kościół par. (L. B., I, 481). Pozostałe części klasztorze istnieje targowisko. Wieś ma prawo

Floryana w Krakowie.

'.

Łubna noszą nazwę: Łubno Szlacheckie i Opacie.
Łubin, osada, £. Kościelny al. Poświętne, £.
Rdułtów al. Redułty i £Ł. Sierakowszczyzna, trzy
okolice szlach., pow. bielski gub. grodz., gmina
Malesze, 12 w. od Bielska.

Osada ma 32 dz.;

Ł. Kościelny 77 dz., należących do drobnej
szlachty i 33 dz. kośc.; Ł. Rdułtów 147 dzies.

włościańskich i 206 dwor.; Ł. Sierakowszczyzna
367 dz. Jestto stare gniazdo Łubów h. Lubicz.
Jeden z nich Jan Faustyn Łuba, znany w dzie-

niemieckie od r. 1239.
się r. 1250.

Nowa lokaeya odbywa

W tym roku istnieje tu jeszcze

klasztor, przeniesiony następnie do Ołoboku.
W dok. z r. 1266 wieś ta występuje jako własność klasztoru w Ołoboku (Kod. W., n. 175,
223, 244, 281, 421). Por. Dzietrzkowice (t. XV)
i Ołobok (t. VII). 2.) £., u Dług. Lubnicza, wś,
pow. stopnieki. Gniazdo Jastrzębeów, z których
Wojciech biskup poznański a następnie krakowski, zbudował w przyległej Beszowej (Banscho-

Łuc

Łub ć
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wa) r. 1407 nowy kościół murowany a r. 1421 obronny samego miasta: parkan zniszczony,
założył klasztor Paulinów. Za Długosza wieś broni żadnej w zapasie nie ma. W czasie rewinależy do Jana z Rytwian, marszałka koron. zyi do zamku należało 30 wsi, w których było

Wszystkie wsi składające parafię są jego własnością albo klasztorną (L. B., III, 127).
Łubniki, wś, pow. białostocki, gm. Zabłudów, 10 w. od Białegostoku, 235 dz.
Łubno 1.) Szlacheckie i Opacie, pow. jasielski, ob. Kopytowa, Łajsce i Łubienko (t. XV).

Połowa wsi w r. 1277 należy do klasztoru w Koprzywnicy. Drugą połowę sprzedał klasztorowi wraz ze wsią Łajsce, Paweł z Bogoryi (L. B.,
t. III, 393). W r. 1316 dziedzicem Ł. jest Jakób syn Alberta z Bogoryi (Kod. mał., IJ, 231).

124 dworzyszez; nadto 11 rybołowów zamkowych i 3 ogrodników. W r. 1570 Ł. wnosi od
18 dom. rynk. po 16 gr., 118 dom. uliczn. po 8
gr., 28 dom. zatyln. po 4 gr., 28 dom. przedm.
po 4 gr., 2 domy przeorsk. uliczn. po 8 gr., 8
dom. przeor. zatyln. po 4 gr., 4 domków ubogich

po 2 gr., 1l rzemieśln. po 8 gr, 8 przekup. po
12 gr., 4 luźn. po 12 gr., 1 luźm, 8 gr., 1 luźn.
7gr., 1 luźn. 6 gr., 9 komorn. po 12 gr.,.5 ogr.

miejsk. po 1 gr. W r. 1577 dano: szosu in duplo 40 f., rzemieśln. pospolitych 200 i półtora
2.)Ł., r. 1515 Zubno, wś, pow. brzozowski, po 8 gr., 43 przekupb. po 12 gr.,. 16 luźn. po
W r. 1515 należy do Dynowa, dóbr Zaręby 12 gr., 24 uboż. luźn.

Czopowego wniesiono

ów ka=
z Kalinowa (r. 1512), płaci od 16 łan., młyn 1 400 ff, podatku pogłównego od żydiod
w
r. 1583
-W
76'fl.
rabinó
od
f.,
40
raimów
ferton, karezma 1 fert., pop gr. 15.
ono
uliczn.
i
zatyln.
rynk.,
dom.
z
szosu
wniesi
Betygm.
kowieński,
pow.
Łubonie, dwór,
40 f.; od rzemieślników: od 2 krawców eo je:
goła (1 w.).
Łubowo, r. 1552 Zubowo, wś, pow. gnież- dwabne rzeczy robią po 2 fi, od 5 krawćów po
nieński. Wedle Lib. Ben. Łaskiego (I, 42) by- 1 f., od 20 kuśnierzów, 2 postrzygaczów, 8 ryło to miasto mające kościół par. p. w. św. Miko- marzów, 7 kowalów, 4 ślusarzów, 2 szabelniłaja. Reg. pob. z r. 1580 nie wymieniają Ł. ków po 1 fi, 3 złotarzów po 2 fi., 3 kotlarzów,
w liezbie miast i podają we wsi Ł. dwie części 4 łuczników, 3 stelmachów, 3 siedelników po 1
mające 4*/ łan. km., 5 zagr. Siedzieli tu: Do- f, od 2 szewców eo safianem robią po 2 fi., od
2 juchtenników po 2 f., od 28 szeweów po 1 fl.,
bieszewski i Lubowska.
Łuby, wśi dobra, pow. telszewski, gm. Zy- od aptekarza 3 fi., od 3 balwierzów po 2 f. od 3
tkaczów po 1 fl., 2 piekarzów po 1 f., 1 słodow=
dyki (11 w.). Dobra, Szengerów, 955 dz.
nika 2 f., od 1 malarza 1 fi., 47 przekupniów
gmina
kobryński,
pow.
os.,
wśi
,
Łucewicze
upek pol f., 21 piekarzów po 1 f., 9
iprzek
Podolesie, 6 w. od Kobrynia, 236 dz.
ków
po 2 f., 13 eieśli po 1 fi., 14 piworzeźni
wołyńskiej.
gub.
powiatowe
Łuck, miasto
Budowa zamku łuekiego, tak górnego jak i okol- warów po 1 fi., od 5 skrzypeów po 1f., od 5
nego, rozpoczętą była jeszcze przy Lubarcie; ludzi luźnych po 1 f., od 4 ról miejskich po */ą
,
murował go dalej Swidrygajłło, lecz nie skończył, fi., 30 ogrodn. 6 kom. 2 fi, 12 gr., 6 popów po
tak, że część zamku okolnego została drzewem 9 fl.

W r. 1583 wniesiono szosu 40 fl., z rze=

zarobiona. Utrzymanie zamku ciążyło na knia- mieśln., targoweów, przekupniów 272 fl. 4 gr.,
ziach, panach i ziemianach powiatu, wyjąwszy czopowego per arendam 500 fl., od sług żydow-

tych wież i blanków zamku górnego, których skich 15 fl., wogóle 827 fl. 4 gr.. Nadto ks.

naprawa należała do włości hospodarskich. Rewi- przeor łueki z mieszczan do klasztoru uprzywile-

ch szosu 1 f. 18 gr., z rzemieśln. i kom. ©
zya r. 1545 nie zastała zamku w należytym sta- jowany

nie, potrzebował on znacznej naprawy i zaopa- 8 fl. 10 gr., wogóle 9 fl, 28 gr. Odr. 1621
trzenia. Horodni drewnianych zamku okólnego ststwo łuckie było w posesyi Hieronima Char792 fl. 20 gr. probyło 32, wież drewnianych 4. W części zaś leńskiego. Miasto dawało
o
sioło Krasne, czynależał
ststwa
Do
wentu.
drewhorodnie
stały
murze
na
gdzie
murowanej

wynosił
niane, było takowych 37, wież 4; ogółem było niące 192 fl. Wogóle dochód ze ststwa
burgrana
iwszy
potrąc
czego
z
gr.,
20
fl.
ża983
obronie
ku
69 horodni i 8 wież. Zasobów
gr. W skład
20
fl.
833
awało
pozost
fl.,
150
po
biego
tak
e,
lustratorowi
znaleźli
nie
prawie
dnych
Kolezyn,
wieżach jako i blankach. Budowy drewniane klucznietwa łackiego wchodziły wsi:
ów,
ego,
Holesz
zewski
Stanis
Jana
awie
dzierż
w
wytrzydo
co
niepewne,
i
wogóle bardzo słabe

a,
małości. Podobnież znaleziono wielkie zanie- w posesyi Hieronima Charlęskiego, Hnidaw
dzierw
Zwon,
ego
i
ła
Hojski
Hawry
posesyi
w
jak:
dbanie i niedostateczną zasobność broni,
dział, bakownie, prochu, kuli t. p. Gorzej je- żawie Marcina Dąbrowskiego. Starostami łuewicz Ostrogski
szcze było pod względem zapasów żywności, kiemi byli: kn. Fedor Daniło
Hubkin Ro=
wicz
Wasile
Borys
kn.
8),
(1386—
Most
zboża.
ziarna
ani
nie znaleziono bowiem
- stowski, Iwan Petrowiez, Jursza (1431),. Niemi=
wielki „ziemski*, który obowiązani byli utrzy
ło Montowmywać kniazie, panowie i ziemianie pow. łackie- ra Rezanowicz (1445 — 51), Miehaj
ewicz, Olizar
Chodki
Iwan
75,
—
(1463
towiez
zbudosłabo
bardzo
był
,
erskiego
go i włodzimi
wany, tak, że niebezpiecznie było po nim prze- Szyłowicz (1480 — 4), Piotr Janowiez Mondijeżdżać. Również mało zadawalniający był stan girdowiez (1486—9), kn Semen Jurjewicz Hol-

„
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Łuć

Łuh

szański (1489—99), kn. Michajło Iwanowicz Międzyrzecza, ks. Koreckich, płaci od 6 dym.,

Ostrogski (1500—1), kn. Semen Jurjewiez Holszański (1503—5), Fedor Januszewicz (1506—
1507), kn. Konst. Iwanowiez Ostrogski (1507
—
1522), kn. Fedor Michajłowiez Czartoryski (1523
do 1542), kn. Andrzej Michajłowicz Sanguszkowiez Koszyrski (1542—60), kn. Bohusz Korecki

6 ogr.

Łuczyn, wś nad Dnieprem, pow. rohaczewski, gm. Łuki (6 w.), 118 dm., 662 mk., cerkiew,

szkoła.

Łuczyn, wś nad Turbówką, pow. skwirski,

gm. Łuczyn, st. poczt. Chwastów (20 w.), 55 w.
(1560 — 76), kn. Aleksander Proński (1581— od Skwiry, 148 dm., 2083 mk,,
cerkiew, szkół-

1586 r.).
ka cerk., 2 młyny, 3 wiatraki, W r. 1628 w zaŁućki, wś, pow. lidzki, gm. Raduń.
stawie u Teodora Proskury Suszczańskiego, któŁuckowlany, wś, pow. grodzieński, gmina ry wnosi od 8 dym., 4 ogr. Gmina obejmuje
Indura, 232 dz.
10 miejscowości (5 siół, 4 wsi, 1 słobodę),
Łuczaje, okolica, pow. bielski, gub. grodz., 10,821 mk. (328 katol., 55 sztund,, 232 żydów)
gm. Rajsk, 43 dz.
i 15,843 dz. (8393 większej posiadłości, 7215
_ Łuczanki, wś, pow. owrucki, gm. Pokalew, włośe., 235 cerk.).
par. praw. Liewkowicze (30 w.), 50 w. od OwruŁuczyńskie, wś włośc., pow. wilejski, gm.
cza, 160 dm.
:
Horodek (10 w.); miała 13 dusz rewiz.
Łuczanowice, r. 1417 Zucianowice, wś, pow.
Łuczysta, kol., pow. nowogradwołyński, gm.
krakowski. Siedzi tu w r. 1417 częściowa szlach- Miropol, 28 dm., 264 mk.
ta dająca dziesięcinę do Ruszczy (Kod. kat. krak.,
Łudczyce, wś i dobra, pow. bychowski, gm.
t. II, 421).
Nowy Bychów (12 w.), 90 dm., 521 mk. Dobra,
Łucze, wś włośc., pow. wilejski, gm. Duni- Jeśmanów, 2698 dz. (1301 lasu).

łowicze (7 w.); miała 36 dusz rewiz., należała

Łudin, ob. Zudzin,

3.) Ł, wś, pow. sieński, gm. Ostrowno, 9 dm.,

Ługi, wś, pow. nowoaleksandrowski, gmina

do dóbr skarb. Pachowszczyzna.
Łudycze, wś, pow. słonimski, gm. PacowŁuczki 1.) wś, pow. kobryński, gm. Druży- szczyzna, 47 w. od Słonima, 386 dz.
łowicze. 2.) Ł., dobra, pow. bobrujski, Mają
Łudyń, pow. rówieński, ob. Zudynie.
tu: Teodozya Czarnecka 263 dz., Jarmoliński 98
Ługaryszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowdz., Niekraszewiez 196 dz., Przyłucki 99 dz. ski, gm. Abele (17 w.).

56 mk.
leński.

4.) Ł, przys. dóbr Swirany, pow. wi- Słobódka (6 w.).

Ługiele, zaśc., powiat nowoaleksandrowski,

Łuczna, folwark dóbr Chomsk, powiat ko- gm. Smołwy (4 w.), Podbereskich 54 dz.

_bryński.

Ługowa 1.) kol., pow. nowogradwołyński,
_ Łuczniki, wś, pow. zasławski, gm. Szepe- gm. Baranówka, 50 w. od mta pow., 49
dm.,
tówka, par. praw. Pleszyn, 13 w. od Zasławia, 234 mk. 2.) Ł., kol., tamże, gm. Romanówk
a,
69 dm., 350 mk.
18 w. od mta pow., 46 dm., 238 mk.
Łuczosa, dobra, pow. orszański, własność
Łuh 1.) Biały, wś, pow. sokólski, gm. Ostrów,

Żudrów, 2723 dz. (1200 lasu).

Łuczyce, w dok. Zuczicz, wś, pow. miechowski. Wspom. w dok, z r. 1324, Piotr bisk. krak.,
nadaje r. 1397 swe dziesięciny z tej wsi psałterzystom katedry krakow, (Kod. kat. krakow.,
t. II, 210). W r. 1581 kasztelan krak. płaci
tu od 81/, łan. km., 7 zagr. z rolą, 5 komorn.
2 bydł., 9 komorn. bez bydła, 2 ezynszowników,
'/ roli.
Łuczyce 1.) wśnad Prypecią, pow. kowelski,
gm. Górniki, 45 w. od Kowla, 96 dm., 559 mk.
Nadana r. 1624 kościołowi ratnińskiemu. 2.) Ł,,
wś nad Styrem, pow. łucki, gm. Połonka, 16 w.

od Łucka, 48 dm., 287 mk., cerkiew, młyn.
Niegdyś własność biskupstwa łuckiego. W r.
_ 1570 wnosi pobór poddziekani łucki, ks. Tomasz
Chojeński. W r. 1577 płaci Hryhory Danielewicz od 9 dym., 1 dym, na ćwierci 5 gr., 5 gr.
po2gr. W r. 1583 wnosi Michał Koziński
z imienia zakupnego Ł. od 7 dym., 2 ogr. Obec-

95 dz.

2.) Ł. Kozłowy, wś, tamże, 15 w. od

Sokółki, 323 dz.

|

Łuh, Zug (t. V, 803), rzeka, pow. włodzi-

mierski, pr. dopł. Bugu, bierze początek około
Łokacz, przepływa pod Włodzimierzem i uchodzi pod Uściługiem. Przybiera Ryłowicę i Smoez.
Zygmunt I w r. 1532 nadaje Włodzimierzowi
wolne rybołówstwo. Aleksander r. 1508 darował młyn na rz. Ł. dominikanom włodzimier-

skim.

Łuhińce, dobra, pow. homelski, Wojnicz Sianożęckich, 1691 dz.

Łuhinicze, wś, pow. rohaczewski, gm. Dudycze (5 w.).

Łuhinki, wś w pobliżu Żerewu, pow. owrue-

ki, gm. i par. praw, Łuhiny (2 w.), 47 w. od

Owrucza, 140 dm., 829 mk,

Łuhinowicze, powiat sieński,

Ob. Podwo-

ryca,
Łuhińska Rudnia, wś, pow. owrucki, gm.
nie Lipskich. 3.) Ł., wś, pow. nowogradwo- Łuhiny, 21 dm., 108 mk.
łyński, gm. i par. praw. Horodnica (3 w.), 37 w.
Łuhiny, mstko nad Żerewką i Grabówką,
od mta pow., 75 dm., 506 mk. W r. 1577 do pow. owrucki, gm. Łuhiny, st.
poczt. Iskorość

Łuk

Łuh
(25 w.), 45 w. od Owrucza, 84 dm., 2700 mk.,
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Łukaszówka, zaśc., pow. nowoaleksandrow
-

cerkiew drewn. z r. 1835, szkółka, zarząd gm., ski, gm. Antuzów (5 w.).
gorzelnia, smolarnia, olejarnia, młyn. Trzy jarŁukaszówka 1.) (t. V, 811, Zukaszowa),
marki rocznie. Cerkiew fil. we wsi Woniajki. wś, pow. lipowieeki, gm. par. praw. i st. poczt.

Ł. należały do ks. Ostrogskich, od których prze- Lipowiee (12 w.), 37 dm., 464 mk., szkółka

chodzą do Stan. Lubomirskiego, od tego r. 1625
nabywa Stefan Niemirycz, podkom. kijow. W r.
1628 wnosi ©n tu od 12 dym., 1 popa. Obecnie
własność Młodziejowskich.
Łuhowa, Zugowa (t. V, 804), wś nad Sob-

ceerk. 2.) £Ł., mstko nad Tykiczem Gniłym, tamże, gm. Łukaszówka, st. poczt. Monastyryszeze

(20 w.), 50w. od Lipowca, cerkiew, 3 domy
modl. żydow., szkółka cerk., 2 młyny, 9 wiatra-

ków. W r. 1629 Chmieleekich. Gmina obejmuje

kiem, pow. lipowiecki, gm. Iwańka, st. poczt. obeenie 8 miejscowości (1 mstko, 6 siół, 1 wś),
Ilińee (10 w.), 18 w. od Lipowca, 77 dm., 476 12,463 mk. (42 kat, 1 sztund., 1937 żyd.)
mk., cerkiew, szkółka cerk., młyn.
i 14,588 dz. (8864 większej posiadł, 5578 dz.

Łuhowiki al. Zugowiki, wś nad Uszą, pow.
radomyski, gmina, par. praw.i dobra Chabne
(6 w.), st. poczt, Radomyśl (93 w.), 76 dm.,
387 mk., 3 młyny, 572 dz. W r. 1628 Szczęsny Charliński wnosi od 1 dymu. Pod koniee
XVII w. należy do Detynieckich, na początku
XVIII w. do Proskurów. Połowa wsi od r. 1707
była w zastawie u Andrzeja Sokołowskiego.

włośc., 146 cerk.),

3.) KŁ. słoboda nad Żere-

wem, pow. radomyski, gm., par. praw, i dobra
Rozważów, 59 w. od Radomyśla, 18 dm., 65

mk., przeważnie szlachty. Pierwotnie zwana
Rozważowska Rudnia, pod koniec XVIII w. Łukasza Rybińskiego, podkom. kijowsk., otrzymała
nową nazwę.
|
Łukaszowo, wś, pow. święciański, gmina

Łujany, dwór i dwa zaśc., pow. poniewieski, 'Twerecz; miała 17 dusz rewiz., należała do dóbr
gm. Birże (14 do 17 w.).
skarb. Dzisna.
Łujniszki, dwór, pow. szawelski, gm. RaŁukaszuny, wś, pow. nowoaleksandrowski,
dziwiliszki (7 w.).
gm. Tauroginie (10 w.).
Łuka 1.) pow. kobryński, ob. ZVowostołki,
Łukaszyszki 1.) dwór, pow. kowieński, gm.
2.) Ł., wś i fol.. pow. wołkowyski, gm. Tarno- Aleksandrowska Słoboda (8 w.), Łukaszewiczów
pol, 55 w. od Wołkowyska. WŚ ma 439 dz.; 60 dz. 2.) KŁ. wś, pow. wiłkomierski, gmina
fol. należy do dóbr Tarnopol. 3.) Ł., fol. dóbr Onikszty (8 w.). 3.) Ł., wś nad Fejmanką, dopł.
Zajeziorze, pow. sieński.
Dubny, pow, rzeżycki.
Łuka 1.) Meżyrycka, wś nad Rosią, powiat
Łukawa, r. 1271 Zuchawa, wś, pow. sandoczerkaski, gm. Meżyrycz, st. pocztowa Kaniów mierski, W dok. z r. 1260 śród włości klasztoru
(2 w.), 60 w. od Czerkas, 159 dm., 1034 mk., wąchockiego podano: „predium ad Lukowa ad
cerkiew, szkółka, 6 wiatraków. 2.) £Ł., wś nad pontem Slemszyn (Niewierszyn?) super ipsius
Irpeniem, pow. kijowski, gm. Białogródka, st. fluyium* (Kod. kat, krak., I, 79). W dok. zr.
poczt. Borszezahówka (17 w.), 27 w. od Kijowa, 1271 śród włości klasztoru wąchockiego, które
38 dm., 372 mk., cerkiew, szkółka cerk., 335 otrzymują prawo niemieckie (Kod. mał,, II, 130).
dz. 3.) Ł., tamże, wś, pow. taraszczański, gm. Przy wsi był most Niewierszyn, przy którym
i dobra Koszowata, st. poczt. Taraszeza (15 w.), istniało targowisko z poborem cła. Targowisko
465 dm., 2578 mk., cerkiew, szkoła, cukrownia, to otrzymuje nowy przywilej w r. 1275 (Kod,
3 wiatraki, 4.) Ł. al. Zuki, wś nad rz, Hujwą, mał., II, 136). Wedle Długosza wś Ł. własność

pow. żytomierski, gm. Lewków, 15 w. od Żyto- klasztoru wąchockiego, położona nad rzką Łu-

mierza (st. poczt.), st. dr. żelaznej Berdyczów
(40 w.), 164 dm., 1067 mk., cerkiew drewn.
zr. 1858, szkółka.
Łukaj, wś, pow. siebieski, własność Petrykowskich.
Łukamiszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Kupiszki (4 w.).
Łukańcie, wś, pow. wiłkomierski, gm. Subocz (6 w.).
Łukarewka, powiat dubieński, Ob. Zokarewka.

kawą przy moście Niewierszyn, ma kościół par.
p. w. św. Katarzyny.

karczmę, 1 zagr.

Pleban miał trzy łany,

Kmiecie dawali mu po 3 kor.

żyta i 3 owsa z łanu. łanów km. było 24, płaeono po 40 gr. czynszu z łanu. Były też dwie

karczmy dające dziesięcinę plebanowi a klasztorowi 1 grz. Kmiecie dawali dziesięcinę klasztorowi wartości do 20 grz. (L. B., III, 410).
Łukawica 1.) wś, okolica i dobra, powiat
bielski gub. grodz., gm. Malesze, 29 w. od Bielska.

Wś ma 89 dz.; okolica 350 dz.; dobra

Starzyńskich, 740 dz.

2.) Ł., wś, pow. groŁukaszajcie, wś, pow. szawelski, gm, Gruż- dzieński, gm. Hoża, 22 w. od Grodna, 368 dz.
dzie (7 w.).
włośc.
Łukasze, okolica, pow. kobryński, gm. ZaleŁukawica (ob. t. V, 812 i 826), mylnie Zusie, z Pacewszczyzną 125 dz.
kowica, wś nad Dnieprem, pow. kaniowski, gm.
Łukaszonki, wś nad Uświacżą, pow. wie- Traktymirów, st. poczt. Kaniów (23 w.), 32 dm.,
liski, gm. Uświat.
335 mk., szkółka, 6 wiatraków.
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Łuko al. Zukoje, wś nad jeziorem, pow. łueŁakawiec, pow. wilejski, gm. Chotenczyce.
ki, gm. Osowa, 130 w. od Łucka, 54 dm., 333
" Na polach dworskich 30 kurhanów.
Łuki 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. mk., cerkiew.
Łukom, r. 1240 Zukome, wś, pow. słupecki.
Słobódka (3 w.). 2.) KŁ, wś, pow. rohaczewski,
gm. Łuki, 117 dm, 706 mk., cerkiew, szkoła. W r. 1240 areyb. gnieźn. ustępuje dziesięcin
Gmina obejmuje 59 miejscowości, 1651 dm., swych z Ł. klasztorowi w Lądzie (K. W.,n. 222).
Łukomir, Zukomierz, wś i dobra, pow. pru6010 mk. włościan (2974 dusz rewiz.), uwłaszezonych na 16,818 dz. W gm. jest 3852 dz żański, gm. Maleez, 20 w. od Prużany. Wś ma

lasów większej własności. 3.) Ł., wś, pow. 284 dz.; dobra Zdziechowskich, 346 dz. WŚ nasieński, gm. Ostrowno. 4.) Ł. Zielone, wś, pow. leżała do wójtowstwa kobakowskiego (Kabaki),
homelski, gm. Telesze (5 w.). 5.) £Ł., wśi do- w ekonomii kobryńskiej, Podług rewizyi D.
bra, pow. horodecki, sukces. Łukaszewiczów, Sapiehy z r. 1563 było 18 włók gruntu podłego.
gr. Do395 dz. 6.) Ł. al. Zuka, fol. nad Dźwiną, pow. Włościanie winni płacić z włóki po 83
chód
ze
wsi
24
kóp
54
gr.
:
witebski, 24 w. od Witebska; 4 kurhany.
111
obejmuje
mina
sieński.
pow.
Łukomi,
40
Soszyczno,
gm.
kowelski,
pow.
wś,
Łuki,
włościan
mk.
5349
dm.,
1438
ści,
miejscowo
w, od Kowla, 71 dm., 446 mk.
Łukiana, dwór, pow. wiłkomierski, gm. Ko- (2287 dusz rewiz.), uwłaszczonych na 10,998
dz. W gu. jest 4184 dz. lasów większej posiawarsk (8 w.).
Łukiańce, fol. nad Drujką, pow. nowoale- dłości i 245 włośc.
Łukomla al. Zukomka, rzka, pow. sieński
ksandrowski, gm. Słobódka (15 w.). Niegdyś
pr. dopł. Ułły. Wypływa z jeziora
lepelski,
attyn. dóbr Drujka, sprzedany starow. Anudrze- i

Łukomskiego, płynie ku płn., w pow. lepelskim
jowi Michajłowowi, 110 dz.
UłŁukianowicze, f0l., pow. słonimski, gmina przepływa na przestrzeni 4 w. i uchodzi do
mi.
ły
pod
Czasznika
Kozłowszczyzna, Zenowiezów 124 dz.
Łukomszczyzna, dobra, pow. połoeki, właŁukianowka, wś i fol., pow. homelski, gm.
sność
Bołbatunowych 80 dz. i Spirydonowych
Popówka (5 w.), 31 dm., 207 mk. Fol. Pasz120
dz.
|
kowskich, 518 dz.
pow.
dobra,
i
wś
ce,
Dzieszkow
al.
a
Łukonic
gmina
taraszezański,
pow.
wś,
Łukianówka,
23
i dobra Koszowata, st. poczt. Taraszeza (8 w.), słonimski, gm. Starawieś, 22 w. od Słonima,

285 dm., 1583 mk., cerkiew, szkoła, 4 wia- dm., 115 mk., cerkiew, 724 dz. włośe. i 108
cerk.; dobra, w części Akininych 345 dz.; Jahołkowskich 383 dz., Polehowskich 197 dzies.

traki.
Łukiany 1.) wś, pow. białostocki, gm. Zabłudów, 74 dz. 2.) Ł., zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Widze (9 w.). 3.) Ł., dwór,
pow. poniewieski, gm. Birże (15 w.).

W lesie wały i kurhan obrosły dębami. Par.
praw., dek, (błagoczynia) słonimskiego, 1867
dusz.

Łukosławki Małe i Wielkie, dwie wsi, pow.
Łukie, powiat węgrowski. Ob. Chmielewo
-_
telszewski,
gm. Bernatów (6 i 10 w.).
(t. XV).
dobra, pow. miński, własność FloŁukoszyn,
Siesiki
gmina
Łukinie, pow. wiłkomierski,
Należą do nich
(3 w.), 17 w. od Wiłkomierza. Dobra należały rentyny Dobkiewiez, 1396 dz.
i Kule.
Uhoł
Kamienny
Downary,
folwarki:
Raniegdyś do Dowmontów Siesickich, później

Łukoszyno, wś, pow. sierpecki. W dokum.
dziwiłłów, dalej Grotusów, w końcu Kończów,
w. śród włości kościoła płockiego. W r.
XIII
z
2300 dz.
części: Ł. Borki, Ł. Biki. Składa się
są
1578
gmina
poniewieski,
Łukiszki 1,) dwór. pow.
z
15
działków
szlacheckich.
Birże (7 w.), 75 w. od Poniewieża. 2.) Ł., pow.
W r. 1890 ma 7156 mk.
miasto.
Łuków,
_
witebski. Niegdyś dworzec królewski, nadany
Śród stałej ludności było 50 praw., 2285 katol,,
przez Zygmunta III, Witebskowi.
16 prot., i 4722 żydów. Powiat miał 87949
Łukiszki, wś, pow. owrueki, par. prawosł. mk., w tej liczbie śród stałej ludności 119 praw.,
Owrucz, 33 dm., 207 mk.

Łukna, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Owanta (20 w.).
Łukniany, wś, pow. telszewski, gm. Płungiany (10 w.).
Łuknie 1.) wś, pow. wiłkomierski, gm. Wiżuny (5 w.). 2.) Ł., wś, pow. telszewski, gm.
Szkudy (3 w.).
Łukniki, mstko, pow. szawelski, gm. Łukniki,
1600 mk. Gmina obejmuje 54 miejscowości,
592 dm. włoścć. (obok 22 innych), 3814 mk.
włościan, uwłaszczonych na 7258 dz.

78,642 kat., 1673 prot. (w gminach: Gołąbki
i Serokomla) i 10,773 żydów (miasto Łuków
i mstko Kock przeważnie). Gród łukowski (castrum) wspom. w dok. z r. 1286 (Kod. dypl. pol.

III, 149). Wr. 1552 płaci miasto królewskie
Ł. szosu fi 16 i od 7 żydów fi. 7, W r. 1580

burmistrz z rajcami dali pobóru od 60 włók

z dziesięeiną fi. 60. Szosu fi. 32, od 10 piekarzów fi. 10, jeden zaniechał piec, od 12 rzeźników f. 12, od 4 kowalów fi. 4, od 20 prasołów
A. 20, od 4 kuśnierzów fi. 4, od 12 szewców ff.
12, od 4 krawców fi. 4, od 5 bani gorzałezanych

Łuk
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fi. 4, od 6 szynkarek fl. 3, od hultajów i komor- własność prebendy przy kolegiacie tarnowskiej,
nie fl, 621/,, od żydów sług chrześciańskich fl. w posiadaniu prepozyta Mikoł. Zamojskiego.
1gr. 18. Suma fl 171 gr. 71/4. Ob. N. Krisz- We wsi było 21 kmieci na 7/, łan. (po 36 gr.
tafowiez: „Jurskija obrazowanja w okrestnostiach z łanu). Z karczmy dawali kmiecie 12 grzyw.
goroda Łukowa, siedleckiej gubernii* (Jeżegod, i pół kamienia ługu.
Łukowicze, chutor i folw., pow. wołkowyski,
po Gieol. i Miner. Rossii t. II, 1897).
Łuków, Zukowo, wś i dobra nad jez. Łukow- gm. Świsłocz. Chutor 48 dz.; folw. Kulikowych.
skiem, pow. brzeski, gub. grodz., gm. Wielkie- 172 dz

ryta, 47 w. od Brześcia.

Wś ma 26 dm., 394

„2

Łukowicze, wś,pow. włodzimierski, gm. Cho-

mk., cerkiew, szkołę, 898 dz. włośc. i 46 cerk. rów, 20 w. od Włodzimierza, 51 dm., 359 mk,
Dobra, Konszynych, z attyu. 17,179 dz. (11,000 W r. 1577 i 1588 do Łokacz ks. Romana Sanlasu), Par. praw. dekanatu (błagoczynia) brze- guszki, płaci od 6 dym. łanow., 6 ogr.
Łukowiec 1.) wś, pow. sandomierski. Właskiego). 827 dusz.
|
Łuków 1.), w dok. też Zupków, wś nad Sty- sność klasztoru jędrzejowskiego,: drogą zamiany
rem, pow. łueki, gm. Trościaniee, 40 w. od Łue- królewska, r. 1368 przechodzi znów drogą zaka, 84 dm., 537 mk. W r. 1577 Michał Zaho- miany do klasztoru pokrzywniekiego (ob. Pukarowski płaci od 4 dym., 3 ogr., 2 ogr. W roku rzów), Za czasów Długosza należy znów do
1583 Andrzej Zahorowski od 6 dym., 3 ogr., klasztoru jędrzejowskiego. Klasztor teń pobie2 podsus., 1 popa. W ostatnich czasach Pła- rał też dziesięcinę ze wsi. Czynszu dawali kmie-

zowskich. 2.) £., kol., pow. włodzimierski, gm.
Kisielin, 15 dm., 88 mk.
Łukowa 1.) wś, pow. jędrzejowski, Wspom.
w dok. z r. 1359. Ob. Obice. R. 1408 dziedzie

cie po 10 skojców z łanu. (L. B.III, 372).
R. 1578 zarówno Ł. jak i poblizkie Błonie są

własnością Andrzeja Niedrzwiekiegó z Niedrzwicy.

2.) Ł. wś.

Ulanowska Stef.: „Niektóre

wsi Klemens, kaszt. czechowski, wraz z żoną materyały etnograficzne we wsi Ł. mazowieckim
pięciu synami i Stachną eórką Niemsty z Miku- zebrane”. (Zbiór wiad, do antrop. kraj. t, VIII,

łowie, zakładają tu kościół par. p. w. N. P. Ma- 247—3283).
Łukowiec, „folw., pow. połocki, Szypiłów,

ryii dają mu dziesięciny ze swych ról folwarcz-

nych we wsiach: Żerniki, Szezodrkowiee, Wierz- 148 dz.

Łukówka 1.) wś nad Tykieczem Górnym,
biea, Chmielowiee, Poskwitow, Wojciechów, Morawica, Szczeczno. Tenże fundator kościoła za- pow. zwinogródzki, gm. Petrykówka, par. praw.
wiera r. 1413 układ z plebanem Mikołajem na Palczyk, st. poczt. Kalihorka Mokra (18 w.),
mocy którego w miejsce dziesięciu kmiecych ze 27 w. od Zwinogródki, 142 dm., 698 mk., szkółwsi: Szczeczno, Ujny, Słopiec, pleban pobierać ka. Należy do dóbr Państwa, poprzednio wchobędzie 10 grz. rocznie (Kod. kat. krak. II, 328 dziła w skład ststwa zwinogródzkiego. 2.) Ł,
i 384). Za Długosza istniał tu kościół par. p. wś, pow. kowelski, gm. Powursk, 27 w. od Kow. Nawiedz. N. P. Maryi.

Dziedzicami wsi by- wla, 44 dm., 297 mk.

li: Jan Jelitka i Jan Morawiecki. Wieś miała
Łukowo, wś, pow. orszański, gm. Rudnia,
5 łan km. dających dziesięcinę prebendzie brze- 16 dm. 114 mk.
chowskiej w Kielcach. F'olw., karezma i 3 zagr.
Łukowo 1.) wś, pow. obornieki. Kościół

dawało dziesięcinę prebendzie w Mokrsku. W r. par. drewniany p. w. św. Michała arch. pocho- 1540 wieś należy do trzech braci Łukowskich, dzi zapewne z XV w. Wymienia go Lib, Ben.
jako wiano ich matki. Posiadali oni też Chomę- z r. 1510. Założycielami byli dziedzice wsi Łu-

tów. 2.) Ł., wś, pow. biłgorajski. Wielka
wieś ma 520 dymów. Założona, wedle tego eo
podaje Jan Kochanowski w wierszu „Dryas zamechska'*, przez Iwana Kusttę z Krzeszowa, żyjącego w w. XIV. W roku 1565 wś w ststwie

kowscy h. Dołęga. W w. XVII siedzą tu Soboecy. Księgi kościelne sięgają r. 1743. 2.) Ł.,
pow. wągrowiecki. W dok. z r. 1222 wymienione śród wsi dających dziesięciny klasztoro-

wi w Łeknie (K. W. n. 590).

zamechskiem, nad pot. Łukówką, miała 81 km. ki pałamundzkie.
na 201/, łan., 7 zagr., 42 bartników którzy daŁukowo, wś,

3.) £Ł. ob. Złotni-

pow. złotowski, Wspom.
wali do zamku w Zamchu 142 kunników miodu, w dok. z r. 1260. (K, W. n. 384).
wartości zł. 118 gr. 18. Myto od furmanów jaŁukowskie, dobra, pow. telszewski, gmina
dących do Szczebrzeszyna lub Turobina i od praKorciany
(7 w.), Wyszomirskich, 607 dz.
sołów z Drohoboczy, od koni, wołów i bydła
Łukszany, wś włośc., pow. oszmiański, gm.
w arendzie za zł, 90. Ogółem zł. 272 gr. 10,
den. 3. Był też folwark. Od Łukowy do Szcze- Dziewieniszki (10 w.), miała 28 dusz rewiz., na-

brzeszyna i Turobina ciągnął się wtedy jeden leżała do dóbr skarb. Traby.
Łuksze 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
wielki las. W r. 1589 wchodzi w skład ststwa

zamechskiego, ma 211/, łan., młyn, 4 karczmy, gm. Krasnogórka (13 w.). 2.) L (t. V, 828,
4 zagr. bez roli,
Łukowa, wś, pow. tarnowski.

Łuksznie), wś, pow. rossieński, gmina Jurborg
W r. 1536 (10 w.) 3.) Ł.. folw., pow. szawejski, gm. Po-
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dubis (2 w.).

Łuk

4.) Ł. tamże, gmina Szawle

(5 w.).

Łunie, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.

Łuniewo, wś, pow. mazowiecki. Sród włoŁuksztapuris, zaśc,, pow. nowoaleksandrow- ści kościoła płockiego w dok. z w. XIII.
ski, gm, Oknista (8 w.).
Łunkiecie, dobra, pow. poniewieski, gmina
Łuksztaraupie, wś, pow. nowoaleksandrow- Podbirże (5 w.), Albrytusów, 450 dz.
ski, gm. Oknista (4 w.).
Łunkiszki, wś, pow. trocki, gmina Jewie
Łuksztnie, jezioro w pow. lepelskim, w do- (6 w.); miała 20 dusz rew.; należała do dóbr
brach Białe.
Strawienniki.
Łukszty 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
Łunna, mstko i dobra, pow. grodzieński, gm.
gm. Jużynty (2 w.), 43 w. od mta pow. Wr. Łunna, 46 w. od Grodna. Mstko ma 1533 mk.,
1788 własność Ign. Pietkiewicza, szambelana, 188 dz. włośe., 51 dz. prywat. i 90 kośc.; do-

w zastawie Róży Wiszniewskiej, stoln. brasłąw- bra Maryi Komarowej i Józefy Roemerowej,
skiej. 2.) L.. zaśc., tamże, gm. Oknista (6 w.). z folw. Zylicze 1400 dz. Na płn.-zchd od mstka
Łuksztynie, wś, pow. nowoaleksandrowski, na pr. brz. Niemna ślady stacyi krzemiennej.
Gmina obejmuje 38 miejscowości, 732 dm.włośc.
gm. Abele (12 w.).
Łukszyszki (t. V, 828, Łukszyki), wś, pow. (obok 246 innych), 5251 mk. włościan, uwłaszrossieński, gm. Taurogi (6 w.).
czonych na 7214 dz. Nadto w gm. jest 125 dz.
Łukuszewicze, wś, pow. dryzieński, parafia ziemi cerk. i kośc.: 4884 dz. większej posiadłości. Klucz łunieński ekon. grodzieńskiej czyRosica.
Łułajcie, wś, pow. szawelski, gmina Żagory nił r. 1680, 9686 złp. 26 gr.
(13 w.).
Łupacze, wś, pow. słonimski, gm. KuryłowiŁumbiele, wś, pow. poniewieski, gm. Mołdo- cze, 267 dz.
Łupajtynie, dwór, pow. szawelski, gm. Gruźezany (24 w.).

Łumianka, folw., pow. brzeski, gub. grodz., dzie (18 w.).

Łupandy, folw., pow. dryzieński, par. DruŁumia, wś nad rzką Rysią i Łoszłą, pow. ja. Zwirblisa 81 dz. i Kaszkura 44 dz.
owrucki, gm. i par. praw. Worobie Nowe (7 w.),
Łupia, wś, ob. Arkadya.
70w. od Owrucza, 149 dm., 891 mk., młyn
Łupianka, trzy zaśc., pow. nowoaleksan„wodny i wiatrak.
drowski, gm. Smołwy (6 w.).
Łupice al. Zupice, wś, pow. babimojski. Ko-_
kŁumna, wś i dobra, pow. brzeski, gub. grodz.,
gm. Połowce, par. Wysokie litewskie, 46 w. od mes Benjamin wojew. polski, nadane mu przez
gm. Połowee, Wysockich, 150 dz.

Brześcia. Wś ma 294 dz.; dobra, von Wendlan- ks. Bolesława i Przemysława włości, a między

_ dów, poprzednio Wysockich, 293 dz. Na grun- niemi i Ł. nadaje przed r. 1278 klasztorowi
tach folwarku 6 kurhanów. Dnia 10 marea w Paradyzie dla założenia nowego klasztoru
Dziesięciny z tych wsi zdawna
1630 r., Jan Umieszczyn, właściciel wsi Kluko- w Wieleniu.
wie, Zalipia i Tokar—sprzedał takowe Piotrowi dobierali biskupi poznańscy, (K. W. n. 473,
Witanowskiemu. (Akta deput. grodz.). Po śmier- 1383).
Łupiny, wś, pow. grodzieński, gm. Kamionci ostatniego r. 1647, nastąpił podział dóbr pomiędzy synów. Wszystkie te majętności sprze- ka, 62 dz.
Łupisuki, wś pow. łucki, gm. Włodzimierzec,
. dał Antoni Witanowski r. 1774, Janowi Telszewskiemu i Antoniemu Taraszowskiemu. We- 98 w. od Łucka, 50 dm., 414 mk. Należała do
dług aktów podskarbińskich z r. 1789, Łumna, ks, Jarosława Giedrojcia.

fol. dziedziczny W. Włodka, pisarza ziem. brzeskiego, wraz z folw. Klubowicami i wsią t. n.,
mają 39 dym. Taryfa dymów z r. 1790 notuje:
Łumna, folw. w hrabstwie Wysoekim, ze wsią
t. n., ma dymów dawnego fundu 1, ciągłych 38,
komput. 34, karczma 1 (Akta podskarb. n. 35,
str. 42 i 43).

Łupiszczyce, dobra, pow. mścisławski, Hołyńskich, 534 dz.
Łupków, wś, pow. liski. W r. 1565 wieś
w ststwie sanockiem u Beskidu, na granicy węgierskiej, miała 22 kmieci na 151/, łam., pop.
Ogółem dochodu zł. 45, gr. 19, den. 9.
Łuplanka, wś, pow. wołkowyski, gm. Jusz-

Łumpiszki, zaśc.. pow. nowoaleksandrow- kowy Gród, 47 w. od Wołkowyska, 47 dm., 627

mk., zarząd gminy, szkoła, z osadą Romanowo
ski, gm. Tauroginie (4 w.).
Łundziszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow- 1623 dz.
Łupołowo, ob. Krasneńkie.
ski, gm, Antolepty (2 w.). Należał do Dryświat;
dziś mają tu Stankiewiczowie 33 dz., SymonoŁuponie, wś, pow. szawelski, gm. Gruździe
(12 w.).
wiezowie 13 dz.
Łuponin, ob. Złupanin.
Łungiele, wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Dusiaty (5 w.).
'Łuściszki 1.) wś, pow. oszmiański, gm, KuŁuniany, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, cewicze (14 w.), miała 45 dusz rewiz., należała
do dóbr Łatowicze. 2.) K., Zustyszki, wś, tamgm. Widze (3 w.).

Łuż
że, gm. Soły (7 w.), należała do dóbr Bonifaców.
Łuskały, wś, pow. brzeski, gub. grodz., gm.
Wojska, 46 w. od Brześcia, 224 dz. włośc, i 125
pryw.

Łuskinopole, folw., pow. sieński, Łuskinów,

262 dz.
Łuśnia, rzeczka, w pow. kowelskim,pr. dopł.
Turyi, uchodzi naprzeciw mstka Michnówki.

Łuszczanów, wś, pow. jarociński (pleszewski), ob. Szczonowo (t. XI).
Łuszcze, wś, pow. bielski, gub. grodz., gm,
Kleniki, 138 dz.

-
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Tomile Michałównie Zasławskiej-Mścisławskiej.
Ta legowała r. 1555 wszystkie dobra jedynemu

synowi swemu z pierwszego małżeństwa kn.
Ostafiemu Matwiejewiczowi Mikityniezowi, który umierając, bezżenny, około r. 1558 zapisał
Ł. i inne wsi mężowi jednej z sióstr swej matki
Mikołajowi Kiszce, podczaszemu W. Ks. Lit.
Wkrótce Kiszkowie zamienili te dobra ze Stanisławem Hlebowiezem Połońskim. W pierwszej
połowie XVII w. Hlebowiczowie sprzedali Ł.
Krzysztofowi Gorajskiemu, r. 1652 kupił je
zastawnik Aleksander Judycki. Do Ł. rościła
pretensye kapituła wileńska. Od Judyckich Ł.
przeszły drogą wiana r. 1715 do Antoniego Su-

Łuszczejonki, wś i dobra, pow. ezerykowski, gm. Komarowicze, 13 dm., 84 mk. Dobra listrowskiego. Obecnie Ł., jako attyn. JachiAntoniego Czudowskiego, od którego roku 1861 mowszezyzny, należą do Lubańskich. 3.) Ł.,
nabywa Zygmunt Brodowski, 417 dz. Była tu tamże, gm. Herodźki. Na płn. od wsi, przy lekaplica kat. par. Worodźków.
wej stronie drogi ze wsi Dubiny, znajduje się
Łuszczyki 1.) wś, pow. kobryński, gm. Po- do 100 kurhanów.
dolesie, 13 w. od Kobrynia, 357 dz. 2.) Ł., wś,
Łuże 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
pow. lidzki, gmina Bieniakonie (9 w.); miała gm. Czadosy (5 w.). 2.) £Ł., wś, pow. wilejski,
9 dusz rew,
gm. Miadzioł (20 w.); miała 35 dusz rewiz., naŁuszczyn, r. 1220 Usczyno, wś pow. czę- leżała do dóbr Uzła. 3.) Ł. Czyste, wś, pow.
stochowski. Ob. Mstów,
homelski, gm. Wiatka (9 w.), 78 dm., 574 mk.,
Łuszewo al. Z/ino, wś, pow. dryzieński, par. wiatrak.
Oświej.
Łużek, wś, pow. rochaczewski. gm. Rassochy
Łuszki, ob. Zuszki.
(2 w.), 55 dm., 261 mk.
Ś
Łuszkowo, wś, pow. kościański. Według
Łużek Dolny, wś, pow. drohobyeki. Wedle
dok. zr. 1258 należy do włości klasztoru w Lu- lustracyi z r. 1565 miała 62 kmieci na 21'/,
biniu. W r. 1316 Jani Debrogost swe działy łan., na prawie wołoskiem, pop, sołtys. Dochód
w Ł. odstępują klasztorowi. (K. W. n. 368, czynił zł. 87 gr. 13. Przy wsi powstała Łużec719, 988).
ka Wola al. Niedźwiedza.
Łusznia, zaśc, pow. nowoaleksandrowski,
Łużeśno, wś i dobra przy ujściu Łużesianki
gm. Rakiszki (3 w.).
do Dźwiny, pow. witebski, gm. Miszkowo (3 w),
Łusznicze, wś, pow. rohaczewski, gm. Du- cerkiew; horodyszcze. Niegdyś ks. Ogińskich,
dycze, 36 dm., 127 mk.
nabyta w ostatnich czasach przez witebskie toŁutaje, pow. żytomierski, ob Zużaje.
warzystwo rolnicze, dla urządzenia tu szkoły
Łutno, wś, pow. newelski, gm. Dominikowo, rolniczej i fermy doświadczalnej,
7 dm., 60 mk.
Łużki, wś, pow. sokołowski. Łuniewski
Łutówka, mylnie Zutowo (t. V, 834), wieś Tym.: „Omentarzyska w Ł. i Grodzisku pow.sonad Teterowem, pow. radomyski, gm. Kiezkiry, kołowskim* (Pam. Fizyogr, III).
par. praw. i st. poczt. Radomyśl (1 w.), 121 dm.,
Łużki 1.), fol. dóbr Stary Dwór, pow. ko727 mk., szkółka, garbarnia, 716 dz.
bryński. Na polach kilka nasypów. 2.) Ł,,
Łutyńsk al Zutyńs, wś nad jez, Hliniszeze, wś, pow. sokólski, gm. Zubrzyce; ob. Dubowo.
pow. rówieński, gm. Wysock, par. praw. Wieluń 8.) Ł., dobra, pow. mścisławski, od roku 1877
(3 w.), 138 w. od Równego, 149 dm., 674 mk. Olechnowiczów, 504 dz. 4.) Ł, pow, dzisieńŁuża, wś, pow. sieński, gm. Bóbr (20 w.), ski. Do okr. wiejskiego należy wś Tirlony, nie
28 dm., 216 mk.
Tarłopy. Znajdowano tu młotki kamienne
Łuża Czarna, wś, pow. miński, gm, Rubieże- i strzałki krzemienne. 5.) Ł., fol., pow. oszmiańwicze, 42 w, od Mińska.
ski. Dawniej Wituńskich, dziś Jankowskiego
Łużaje, Zutaje, wś, pow. żytomierski, gmina drogą wiana. 6.) Ł., wś u źródeł rzki PierCudnów, par. praw. Didkowce (2 w.), 45 w. od chanki, pr. dopł. Dźwiny, pow., połocki.
Żytomierza, 46 dm., 200 mk.
Łużków, r. 1565 Zoskow, wś pow. hrubieŁużany 1.) wś i folw., pow. grodzieński, gm. szowski. W r. 1565 wś w ststwie horodelskiem,
Hołynka, 56 w. od Grodna. Wś ma 280 dz; miała dworzyszeza rozdzielone na 26 płóz (płofol. należy do dóbr Górka. Na płn.-wschd od szi), z tych 19!/, osiadłych, było 4 zagrodn.,
wsi przeszło 30 kurhanów. 2.) Ł, folw., pow. karezmarz, wołoszyn wolny pasł bydło, 41/, płoz
oszmiański. Niegdyś Zabrzezińskich, z których pustych, pop na płozie. Ogółem zł. 29 gr. 2!/,,
Jan, marszałek królewski, zmarły koło r. 1544,
Łużna, wś, pow. gorlicki. Istniał tu zbór
zapisał Ł, z innemi dobrami drugiej żonie kn. aryański, zapewne z kościoła katolickiego prze-

KŻ

:
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Ż

=

Łys robiony. Przyjęcie katolicyzmu przez dziedzica
wsi Wacława Potockiego, poetę, w młodości
aryanipa, około połowy XVII w., położyło koniec
egzystencyi zboru.
Łużno, wś, pow. rużemberski. W r. 1864
miało tu być do 1800 Polaków,
Łużyce. Nowsze prace odnoszące się do Ł..
są; Veckenstedt KEdm. dr., „Wendische Sagen,
Maerchen und aberglaeubische Gebraeuche*.
Graz, 1880, str. XIX i 499.

rów.

Później wchodziła w skład ordynacyi

ostrogskiej,

W r. 1753 dana wraz z iunami ks.

Ign. Sapieże, wwdzie mścisławskiewo. Obeenie
Zaleskich.
Łyczyny, pow. kowelski, ob. Ziczyn.
Łydymie, os., pow. wiłkomierski, gm. Kowarsk (7 w.).
Łykinka, fol., pow. czerykowski, Boguszew-

skich 250 dz., Dobrosielskich 250 dz. i Jakutowiezów 150 dz.
„WendiTenże:

Łykowo 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
sche Sagen der Niederlausitz* (Zeitseh. f. Voelkerkunde, t. III). Sopodźko Tyt. „Z wycieczki gm. Antolepty (9 w.). 2.) Ł, wś, pow. mohyna Ł.* (Przegl. powsz. 1891 r., t. 32). Tenże: lewski, gm. Wiejna (6 w.), 69 dm., 416 mk.
Łyntupy, pow. święciański. Stary drewnia„Z pobytu na Łużyekich błotach* (Przegl. pow.,
kościół z r. 1459, Nowy murowany w buny
"1894 r., t. 42). Jelski Wilh,: „Ł. wrażenia
_% podróży*,

Warszawa

1892 r.

Kuehnel P.: dowie. Parafia ma 7449 dusz.

„Die slayischen Orts und Flurnamen der Oberlausitz*, Leipzig 1891—94 (odbitka z „Neues
Lausitzer Magasin'*'). Mueller Ewald: „Das Wendenthum in der Niederlausitz*, Kottbus 1898,
str. 192.
Łużyszki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Czadosy (8 w.).
Łycewicze (t. V, 207 Zicewicze), wś, pow.
święciański, gm. Wiszniów (7 w.); miała 143
dusz rewiz., należała do dóbr Czurlony.

W lasach znaj-

duje się do 10 kurhanów.
Łysagóra, r. 1270 Zysech, r. 1350 Lissiec
al. Calvus mons, szezyt górski z osadą poklasz
1813
się
wznosi
Szezyt
opatowski,
torną, pow.
st. n. p. m. Według katalogu bisk, krak. za
rządów biskupa krakow. Poppona (1014—1023)
niejaki Zbisław założył tu klasztor p. w. św.
Krzyża, a Wojsław żyjący za biskupa Gompona

(1023 — 1032) uposażył takowy wsiami i folwarkami (Mon. Pol., III, 335, 337). Milyanus
abbas de Calvo monte w dok. z r. 1174 (Kod.

Łyczaki, pow. kaniowski, ob. Burty.
Łyczanka, wś, pow. kijowski, gm. Biłhorod- ma?.. II, 9). Tenże sam opat jest obecny przy
ka, st. poczt. Hurowszczyzna (3 w.), par. praw. konsekracyi kościoła klasztornego w Jędrzejo-

występuje
Szpitsi (1 w.), 30 w. od Kijowa, 73 dm., 578 wie około r. 1176. Lutfridus opat,
(Kod.
Leszka
ks.
boku
przy
1224
r.
z
dok.
w
więWłasność
mk., szkółka, wiatrak, 596 dz.
de
Trinitatis
sanete
„Ecelesia
23).
I,
krak.,
kat.
dz,,
382
Sokołowa,
do
1869
r.
od
należy
ksza

ealyo monte* w dok, z r. 1269 (Kod, mał., t. I,
a od r. 1881 do Lejszkiego, 325 dz.
str. 94), R. 1270 Bolesław ks, krak. nadaje
stopnicki.
pow.
wś,
Łyczba, u Dług. Zyczba”
Za Długosza własność Jana z Rytwian marsz. szerokie swobody osadnikom wsi klasztoru bekor.

Ob. Łubnice,

nedyktynów „de Lysech* (Kod. mał., Il, 129).

Łycze al. Rakówka, wś nad Irpeniem, pow. Władysław ks. krakow. potwierdza dla włości
Trójcy na górze Łysiee
skwirski, gmina Kornin, st. poczt. Chodorków klasztoru i kościoła św.
i przeno(20 w.), 45 w. od Skwiry, 105 dm., 237 mk., przywileje przez poprzedników wydane

szkółka cerk., 3 młyny.
Łyczki, w dok. Zyczków, wś, pow. łucki, gm.
Trościaniec, 30 w. od Łueka, 31 dm., 175 mk,
W r. 1583 należy do kn. Marka Sokolskiego.
Obecnie Lityńskich.
Łyczkowce 1.) pow. kobryński, ob. Wawulicze-Liczkowce. 2.) Ł., pow. oszmiański. Fol.
należał do Gąseckich, potem do Dmochowskich,
obecnie Antonowicza.
Łyczmany, chutor, pow. owrucki, gm. Hładkowicze, 9 dm., 53 mk.
Łyczówka, wś nad Bożkiem, rozlewającym

si wsi na prawo niemieckie (Kod. mał., LI, 204).

W r. 1351 w Szydłowie nadaje Kazimierz W.

prawo śrędzkie wszystkim wsiom klasztoru ły-

sogórskiego (Kod. dypl. pol., III, 232).
Łysa góra, wś, powiat brzeski (Galicya).
W dok. z.r. 1362 (Kod. kat. krak., (, 293).
Łysa Góra, ob. Zisia Góra.
Łysa Góra, zaśc., pow. oszmiański, gm. Po-

lany (10 w.), należał do dóbr skarbowych Daukszyszki.

Łysaków 1.) r. 1153 Zyszakowo, wś, pow.

jędrzejowski. W dok. z r. 1153 i 1256 śród włosię tu w niewielki staw, pow. starokonstantyŚci klasztoru w Brzeźnicy (Kod. mał., t. I, 51

nowski, gm., par. kat., st. poczt. Kupiel (7 w.),

iII, 1). R. 1308 Władysław Łokietek, nadaje
53 w. od mta pow., 107 dm., 601 mk., cerkiew
miejsce dawnej z r. 1758, pewue role w Ł. klasztorowi jędrzejowskiemu

drewn. z r. 1888 (na
wzniesionej przez Drzewieckiego), uposażona 33
dz. z nadania ks. Ksawerego Sapiehy r. 1/76,
szkółka cerk. od r. 1876. Cerkwie fil. we wsi
Pieńkowce i Sobkowce. WŚ należała do ks.
Ostrogskich, r. 1593 spustoszona przez Tata-

(Kod, mał., I, 168). 2.) Ł., wś, pow. lubelski.
W r. 1676 było tu 46 poddanych. Ob. Pliszczyn
(t. VIII).
Łyse, wś, pow. bielski gub. grodz., gm. Rajsk,
220 dz.

Łys

Łyź

Łysin, wś, pow. dubieński, gm. Boremel, par.
praw. Łopawsze. 37 w. od Dubna, 54 dm., 344.
mk., cerkiew drewn. z r. 1849, kościół par. kat.
W r. 1570 należy do Mikołaja Pałuekiego. W r.
1583 Jarosza, Krzysztofa i Szczęsnego Gaszyń-

1754, uposażona 56 dz., z nadania ks. Janusza
Wiszniowieekiego r. 1720, W r. 1583 Paweł
Małyszewiez Nowosielecki, wójt ostrogski, wno-

si od 4 dym., 4ogr., 6 kom., 1 koła waln, 1

stępn.

Obecnie Żurawskich.

Łysogóry. Mylnie oznaczono wzniesienia dwu
Wymieniony
| głównych szczytów (t. V, 865), gdyż Łysogóra

skich, którzy wnoszą od 12 dym, 6 ogr.

Łysinin, wś, pow. szubiński.
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w dok. zr. 1136 śród włości kościoła gnieźn. al. Świętokrzyska sięga 1813 st., zaś Łysica al.
Zapewne drogą zamiany przeszedł na własność góra św. Katarzyny, stanowiąca zachodni kraklasztoru w Trzemesznie. R. 1387 Jan prepo- niee pasma dochodzi do 1908 stóp. Ob. Jaa Lezyt klasztoru wydaje tę wieś sołtysowi Wojsła- wiński: „Przyczynek do znajomości utworów
wowi, dla osadzenia na prawie średzkiem, Kmie- jurskich na wschodniem zboczu gór Świętokrzycie mieli płacić po 6 skotów czynszu i dziesięci- skich* (Pam. Fizyogr., t. XVII, r. 1902). Por.
Świętokrzyskie góry (t. XI).
;
nę snopową dawać (K. W., n. 7, 1353).

Łysów, w dokum. Zisowo, Łyssów, wś, pow.
Łysino, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm.
włodzimierski, gm. Chorów, 23 w. od WłodziTauroginie (4 w.).
Łyski 1.) wś, pow. białostocki, gm. Białosto- mierza, 20 dm,, 147 mk. W r. 1577i 1583

czek (nie Choroszeza), 9 w. od Białegostoku, do Łokacz, płaci w r. 1577 od 38 ogr.
Łysowszczyzna, fol. i ferma, pow. bielski
271 dz 2.) £Ł., wś, pow. słonimski, gm. Kostrowicze, 17 w. od Słonima, 729 dz. włośe. gub. grodz., gm. Aleksandrówka (Radziłówka).
| Fol., 30 dz., należy do dóbr Moszczona Sycze;

i 41 pryw.

Łyskornia, r. 1520 Zysche skornye, r. 1558 ferma, Szumów 130 dz.
Łysucha, pow kobryński, ob. Zaprudy.
Lisse skornye, wś, pow. wieluński. Kościół par.

Łysucha, pow. rówieński, ob. Autonówka.
Łyszcze 1.) w dok. Ziszczany, wś, pow. łucW r. 1660 dziedzie wsi Jan Giżycki, sędzia wie-, ki, gm. Poddubce, 14 w. od Łucka, 26 dm., 331
Juński wzniósł nowy drewniany z wieżą i dwoma mk., cerkiew. W r. 1545 biskupstwa łuckiego.
kaplicami. R. 1786 dziedzie Karśnieki odbudo- W r. 1577 wnosi ks. Fran. Wolski, podkustosz
wał z gruntu. W r. 1552 we wsi siedzieli Ma- łueki, od 6 dym. po 20 gr., 4 ogr. po 4 gr.awr.
p. w. św. Maryi Magdaleny, wspomniany w ak-|

tach kons. gnieźu. z drugiej połowy XV wieku.
|

dalińscy, płacili od 29 osadn., 11!
my i '/4 łanu sołt.

łan., karcz- 1583 ks. Andrzej Łoniewski od 12 dym., 4 ogr.,

Wilamowski płacił od 4 1 koła waln. 2.) Ł , wś tamże, gm. Trościaniec,
35 w. od Łucka, 82 dm., 484 mk., cerkiew,

osadn.
i SławoŁysków, mstko, pow. wołkowyski, gm. Ły- W ostatnich ezasach własność Brońca
sków, 1150 mk., cerkiew, 175 dz. włośc., 48

szewskiego.

I
Łyszczyce 1.) wś i dobra, pow. brzeski gub.
dz. Bychowców i 81 dz. cerk. Juryzdyka Łygrodz., gm. Łyszezyce, 23 w. od Brześcia. WŚ
skowska ma 613 dz. włośc. Par. praw., dek.
ma 513 dz. włośe., 13 pryw.i 73 eerk.; dobra
(błagoczynia) Podoroś, 3628 dusz, Gmina obej-

Wisłoekich, z uroez. Pozdzinowo 447 dz. Par.
muje 66 miejseowości, 660 dm. włośc. (obok 169
praw., dek. (błagoczynia) Wysokie Litewskie,
innych), 5216 mk. włościan, uwłaszezonych na
1626 dusz. (Gmina obejmuje 41 miejscowości,
8594 dz. Nadto w gm. jest 81 dz. ziemi cerk.
393 dm. włośe. (obok 37 innych), 4880 mk.

i 13,223 większej posiadłości. Puszcza królew-

włościan, uwłaszczonych na 6632 dz.

ska Łyskowska w r. 1554 dzieliła się na 17
w gm. jest 348 dz. ziemi cerk.
ostępów. Granice podaje „Rewizya Puszez*
posiadłości.
2.) KŁ, wś, pow.
(25—7). Na ementarzu tutejszym pochowany
Jeziory, 30) w. od Grodna, 517
został Franciszek Karpiński, poeta, zmarły 1826
Łyszczyki, wś i dobra i £.
roku. Rysunek -grobu podał Ign. Wróblewski

w „Księdze pamiątkowej setnej rocznicy Ad.
Mick.* (Warszawa, t, I, str. 110).
Łyskówka, fol., pow. orszański, Sadkowskich 119 dz.
Łyskowo, wś, pow. połocki, sukcesorów Jana Ledochowicza, 147 dz.
Łysogórka, Zysokorka, w $ nad stawem, pow.
krzemieniecki, gm. Światec (7 w.), st. poczt.
Wyszhorodek i Jampol (15 w.), 54 w. od Krze-

Nadto

i 6931 większej

grodzieński, gm.
dz.
Borki, dwa fol,,

pow. prużański, gm. Murawiewska, 42 w. od

Prużany, WŚ ma 248 dz.; dobra, własność Czar-

nockich, 217 dz. Jeden z fol. Ł. Borki należy
do Kłosowskich, ma 167 dz., drugi do Borkowskich, 90 dz.

Łyszkowice, wś, pow. miechowski, ob. Zussowice (t. XII).

Łyzki, wś, pow. mścisławski. Młyn wodny,
folusz.
Łyżco, chutor, pew. włodzimierski, gmina

mieńca, 135 dm., 918 mk., cerkiew drewn, z r. Krymno, 10 dm., 62 mk.

ML.
Macajcie, okolica, pow. kowieński, gmina
Kroki (4 w.). Mają tu: Baranowscy 51 dzies.,
Jagiełłowiczowie 26 dz., Kolesińscy 31 dz., Krasowscy 13 dz., Tomaszewiezowie 27 dz.
Macałe, okolica, pow. rossieński, gm. Skawdwile (13 w.). Mają tu: Bliństrubowie 50 dz.,
Miniatowie 30 dz., Filipowiczowie 16 dz., Ejnikowie 42 dz.
Mace, wś i dobra, pow. prużański, gm. Mu-

wojew. płocki, część plebańska należała do par.
w Bełzie.
:
Machnówka, mstko, pow. berdyczowski, gm.

Temnica 414 dz. Pod wsią kurhan,
Macelany, wś, powiat nowoaleksandrowski,
gm Dryświaty (8 w.).
Macewicze, okolica, pow. święciański, 141
dz. Mają tu Rodziewiezowie 97 dz. i Rusieecy
44 dz.

włośc., 740 cerk. Marszałkami pow. machnowskiego byli: Abramowiezowie: Józef (1807), Jeachim (1817)
i Walenty (1822), Gojżewski Ga-

Machnówka, 20 w. od Berdyczowa, 630 dm.,

5075 mk., dwie cerkwie, kościół katol. i kaplica,
4 domy modl. żyd., st. poczt., ambulatoryum,
szkoła ludowa, 4 młyny, wiatrak, cegielnia, 18

jarmarków.

mina obejmuje 18 miejscowości

(1 mstko, 10 siół, 6 wsi, 1 słoboda żyd.), 17,951
rawiewska, 40 w. od Prużany. WŚ ma 343 dz.; mk. (1581 katol., 2376 żydów) i 22,206 dz.,
dobra Małachowskich, z fol. Glinianka i uroez. w tem 11,414 większej własności, 9966 dz.

bryel (1809), Mazaraki Lucyan i Pilehowski Michał (1811 —2).

Machnułówka, wś włośc., pow. święciański,
Macewicze 1.) Wielkie, wś, pow. zasławski, gm. i dobra skarb. Daugieliszki (2 w.); miała 18
gm. KŁabuń (15 w.), st. poczt. i dr. żel. Połonne dusz rewiz.

Machny, ob. Mitajówka,
Machowo, wś i dobra, pow. bychowski, gm.
tamże, 55 w. od Zasławia, 171 dm., 597 mk., Osowiec Cerkiewny (6 w.), 40 dm., 164 mk,,
cerkiew fil. drewn. z r. 1782. Wr. 1545 wś cerkiew drewn, Dobra, Sawiekich 353 dz. NadM. należy do włości kuźmińskiej, kn. Kuźmy Za- to od r. 1862 Okszewsey mają tu 120 dz.
Maciany 1.) okolica, pow. kowieński, gmina
sławskiego. W r. 1583 wś M. Wielkie, p. n.
M. Starych, we włości konstantynowskiej ks, Kiejdany, 56 w. od Kowna. Mają tu: BaginowiKonst. Ostrogskiego, który wnosi od 14 dym., czowie 30 dz., Bejnarowiczowie 45 dz., Borej11 ogr., 1 koła waln., 1 popa. Nadto Iwan Ma- szowie 79 dz., Cytowieccy 6 dz., Kolniccy 28
(3 w.), 53 w. od Zasławia, 185 dm., 1132 mk.,
cerkiew drewn. z r. 1787. 2.) M. Małe, wś,

czewicz od 6 dym., 9 ogr.

W r. 1589 M. Stare dz., Laudańscy 3 dz., Sipowiezowie 18 dz.,

Staszkiewiczowie 53 dz,, Jasudowiczowie 14 dz.
i Nowe zniszczone przez Tatarów.
Machały, wś, pow. oszmiański, gm. Subotni- 2.) M., wś, pow. telszewski, gmina Płungiany
ki (6 w.); miała 25 dusz rewiz., należała do dóbr (2 w.).
Maciasy, wś, pow. święciański, gm. KobylniBerdowszczyzna,
Machcin, wś, pow. kościański. W dok zr ki (5 w.); miała 29 dusz rewiz., należała do dóbr

1258 w liczbie włości klasztoru lubińskiego Żary.
Maciejaniszki, wś, pow. nowoaleksandrow(K. W., n. 368).
Machliny, w dok. zr. 1251 Machelin, Mecho-| ski, gm. Brasław (13 w.).
Macieje, wś, pow. rossieński, gm. Andrzelin, wś, pow. wałecki. Wymienione w dok. z r.
1251 „Lacus Mechelin* wedle aktu należało do jów (10 w.).

Nowej Marchii i było własnością braci szpitalnych św. Jana Jerozol. W r. 1361 Hermanus
preceptor generalny zakonu oddaje „castrum
Machelin et ejus villam* w lenno braciom „de
Banczen* i Ludekinowi „de Goleze* (K. W.,
n. 297, 1458).
Machniuany, wś włośc., pow. lidzki, gm. Beniakonie (8 w.); miała 19 dusz rewiz., należała
do dóbr skarb. Koniuchy.

Maciejewicze 1.) okolica szlach., pow. grodzieński, gm. Bohorodycka (Masalany), 75 dz.
2.) M., pow. prużański, ob. Matwiejewicze.
Maciejki 1.) fol. dóbr Dziewiątkowicze, pow.
słonimski. 2.) M., wś, pow. wiłkomierski, gm.
Rogów (11 w.). 3.)M., wś, pow. dryzieński,
par. Druja.
Maciejkowa Góra, wś, pow. wołkowyski,

gm. Tarnopol, 75 dz.
Maciejkowszczyzna, folw. dóbr Werejki,
Machnów, wś, pow. Rawa Ruska. W r. 1578
płaci tu Niszezycki od 5 łan., 2 zagr., 2 kom., pow. wołkowyski.
Maciejów, urzęd. Maciow, mstko, pow. kopopa. Druga część, własność plebana bełzkiego
(M. Plebani), ma 2'/, łan,, 2 zagr. bez roli. We- welski, gm. Maciejów, 25 w. od Kowla, 339 dm.,
dług reg. pob. z r. 1531 część szlachecka nale- 2844 mk., 2 cerkwie, kościoł katol., kaplica kat.,
żała do par. rz.-kat. w Uhnowie, wsią władał synagoga, 2 domy modl. żyd., szkoła, szpital,
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dom przytułku, 2 wiatraki, 5 garbarni, 2 olejarMaciuty 1.) wś, pow. święciański, gm. Janie, browar, 7 jarmarków. Gmina obejmuje 19 giewo; miała 49 dusz rewiz., należała do dóbr
miejscowości, 1240 dm. włośe. (355 innych), skarb. Zahacz. 2.) M., wś, pow. horecki, gm.
7158 mk. włościan, uwłaszezonych na 15,621 Sawa, 22 dm., 175 mk.
|
Mackajcie 1.) Mockajcie, okolica, pow. rosdz. Wedle reg. pob. z r. 1564 „Maczieiow oppidulum* świeżo osadzone (r. 1557) w ziemi sieński, gm. Kielmy (15 w.). Mają tu: Bejnartochełmskiej, w par. łac. Przewały, daje szosu 2 wie 28 dz., Miekiewiezowie 12 dz. 2.) M., tamgrz., pop od cerkwi, od 4 bań gorzałcz. po 24 że, gm. Skawdwile, 42 w. od Rossień, Wojtkiegr., od rzem. 11 po gr. 4, od przekup. 38 po gr. wiezów 79 dz. 3.) M., wś, pow. telszewski, gm.

Masiady (13 w.).
6, od kom. 6 po gr. 6.
Maciejowa Wola, ob. Wola Łagowska
Mackańce, wś, pow. trocki, gm. Wysoki
Dwór; miała 15 dusz rewiz.
(t. XIII).
Maciejowce, pow. dzisieński, ob. MatwieMackany 1.) okolica, pow. poniewieski, gm.

Krakinów (8 w.). 2.) W., wś, pow. wiłkomierMaciejowice 1.) mstko, pow. garwoliński, ski, gm. Kowarsk (7 w.). 3.) M., wś, powiat

jowce.

Za Długosza wieś w par. Kochów, własność Mi- oszmiański, gm. Soły (9 w.); miała 23 dusz rew.,
Miała należała do dóbr Juzulino.
2 łany km., 2 zagrodn, folwark dający dziesięMaćki 1.) wś, pow. miński, 27 dm., 250 mk.
cinę kościołowi w Samogoszczy. W r. 1569 2.) M., wś nad Łoszą, pow. wileński, gm. Wormieszczanie dali szosu z dziesięciną f. 3 gr. 6. niany (10 w.); miała 1138 dusz rewiz, należała
kołaja Maciejowskiego z rodu Uiołków,

od 3 garnców gorzał. fl. 2 gr. 12, czopowego od do dóbr Gierwiaty.
piwa za rok f.30 gr. 3. W r.1791 ludność okrągłe.

W pobliżu wsi dwa nasypy

mstka wynosiła 393 głów. 2.) M., r. 1246 MaMaćki, chutor, pow. owrucki, gm. Pokalew,
cegevici, wś, pow. stopnieki. Klasztor jędrze- 13 dm., 73 mk.
jowski posiada tę wieś lecz oddaje ją r. 1246
Mackiany 1.) wś, pow. wiłkomierski, gmina
komesowi Mścigniewowi, synowi Marcina z Ku- Owanta (9 w.). 2.) M., wś, pow. wileński, gm.
rozwęk, w zamian za dział w Przyłęku (pow. ję- Malaty (17 w.); miała 11 dusz rewiz., należała

drzejowski). Obok wsi opat dopłacił 50 grz., do dóbr Styrnie.
dodał 6 wołów, 2 krowy, 3 wieprzei place w KraMaćkiele, Maćkieły, wś, pow. wileński, gm.
kowie (Kod. mał., I, 35).
Worniany (7 w.); miała 24 dusz rewiz., należała
Maciejuny, zaśc., pow., święciański, gmina do dóbr Kacienowicze.
Łyngmiany (6 w.); miał 12 dusz rewiz., należał
Mackielewszczyzna, dobra, pow. wołkowydo dóbr skarb. Maciuciszki.

ski, gm. Biskupice, własność Bądżkiewiczów,

Maciele, wś nad Mereczanką, pow. trocki, 366 dz.
gm. Olkieniki; miała 19 dusz rewiz. W pobliżu
Mackieliszki, wś, pow. wiłkomierski, gmina
wsi 9 kurhanów.
Kowarsk (8 w.).
)
Macieliszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
Mackiewicze 1.) okolica w dobrach Hanuta,
gm. Opsa (7 w.).
pow. święciański. 2.) M., okolica, pow. newelMaciesze, wś, pow. białostocki, gm. Jaświły, ski, gm. Moszenino (7 w.), cerkiew.
824 dz.
Mackiewiszki, pow. dźwiński, własność BouMaciewicze, wś, pow. lidzki, gm. Bielica fałów, 350 dz.
(16 w.); miała 110 dusz rewiz., należała do dóbr
Mackony, wś włośc., pow. trocki, gm. SumiAndrusowszezyzna.

liszki (3 w.); miała 10 dusz rewiz., należała do

Maciszki, zaśc., pow. szawelski, gm. Żagory dóbr skarb. Bołbany,
(15 w.).
Maćkowicze 1.) wś włośc., pow. bielski gub.
Maciucie, wś, pow. oszmiański, gm, Dzie- grodz., w dawnej ziemi mielnickiej, gm. Alemieniszki (3 w.); miała 61 dusz rewiz., należała ksandrówka. Ludność polska, Na polach wsi
do dóbr skarb. Gieranony.
mogiły kamienne. 2.) M., wś, pow. nowoaleMaciuki, ob. Matiuki.
ksandrowski, gm, Brasław (8 w.).
Maciulany, wś, pow. oszmiański, gm. SmorMaćkowo, pow. suwalski. Niegdyś ststwo
gonie (6 w.); miała 45 dusz rewiz., należała do niegrodowe Maćkowskie, W r. 1773 nadane Andóbr skarb. Łatyhol.
drzejowi Ogińskiemu.
Maciuliszki, wś, pow. trocki, gm. MiędzyMaćkowo 1.) dobra, pow. mścisławski, Starzecz (12 w.); miała 15 dusz rewiz., należała do chowskich 300 dz. 2.) M., wś, pow. sieński, gm.
dóbr Landwarowo.
Rasna, 14 dm., 76 mk.
Maciuny 1.) Maciejuny, Matejuny (t. VI, 171),
Maćkowszczyzna, fol. dóbr Łapienica, pow.
wś i zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Traszkuny wołkowyski.
(9 w). 2.) M., wś, pow. wileński, gm. WorniaMackuniszki 1.) zaśc., pow. kowieński, gm.
ny (9 w.); miała 126 dusz rewiz., należała do Średniki, Rzodkiewiczów 40 dz. 2.) M, okolica,
dóbr Gierwiaty.
pow. wiłkomierski, gm Rogów (14 w.). 3.) M.,
Słownik Geograficzny.
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wś włośc., pow. trocki, gm. Sumiliszki 49 w.),
należała do dóbr skarb. Oleniany.
Mackuny 1.) wś, pow. kowieński, gm. Rumszyszki. 2.)M, wś, pow. poniewieski, gmina
- Czypiany (9 w.).
Macniewo, dobra, pow. orszański, od roku
1856 Gajewskich, 690 dz.
Macorzyn, r. 1565 Maczoszin, wś, pow. włodawski.

Mag ę

Mac

Magienicze, wś, pow. łucki, gm. Rafałówka,
16 dm., 142 mk.
Magierówka al. /Vowosiele, dobra, pow. ho-

recki, od r. 1881 własność Łopattów, 248 dz.
Magiery, wś, pow. dryzieński, parafia Zabiały.

Magiły, wś, pow. wiłkomierski, gmina Ołoty

(24 w.).
Magnusowo, dobra, pow. dźwiński, KomieWedlug lustracyi z r. 1565 wieś ta

w ststwie chełmskiem, nowo posadzona miała 24 szewskich 258 dz.
Magnusy, wś i okolica, pow. białostocki, gm.
kmieci i 2 świeżo osiadłych. Dochód wynosił
zł. 52.
Macoszyn, r. 1368 Mażossino, wś, pow. żół

Przytulanka.

Magnuszew, mstko, pow. kozienieki. W r.
W dok. zr. 1368 wieś królewska na 1377 Ziemowit młodszy ks. mazow., Swiętosłaobszarze Polesia, nadana Stanisławowi Drewię- wowi zw. „Rzeczijwa* dziedzieowi M., nadaje
cie z Borku wraz z Soposzynem, tudzież Pod- dla jego posiadłości prawo założenia targowiska
kiewski.

sosnów, |”odjarków i Leśniki (Kod. mał., t. III, według prawa niemieckiego i prócz targów nie-

str. 224). Wspom. w dok. z r. 1443. W r. 1578 dzielnych, tygodniowych, dwa jarmarki do roku,

należy do dóbr Stan, Żółkiewskiego.

na św. Jan Chrz. i św. Marcin.

Potwierdził to

Macujcie 1.) wś, pow. telszewski, gm. Gorż- nadanie ks. Janusz starszy r. 1424 i król Zydy (3 w.).

_

2.) M. Miedziedy, wś, tamże.

gmunt I, r. 1537 (Kod. dypl. pol., t. I, 244).

Maczany, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. W reg. pob. z r. 1576 podano parafię Magnu-

Dryświaty (4 w.).

szew, w ziemi czerskiej, w pow. wareckim, lecz

Maczeki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. miasto pominięto.
Magnuszewice, wś, pow. pleszewski. SiedziPonedel (18 w.).
Maczki, chutor, pow. włodzimierski, gmina ba rodu Magnuszewskich, którzy tu założyli na

Krymno, 27 dm., 127 mk.

początku XV w. kościół par. p. w. św. Barbary.

, Maczuki, okolica, pow. telszewski, gm. Gin- Erekcya parafii nastąpiła r. 1445. Obecny
teliszki (12 w.), 315 dz. należących do 15 wła- drewniany zr. 1750. Pierwotnie M. należały
do kościoła w Twardowie który pobierał i później
śeicieli.

Maczule, fol. pow. wiłkomierski, gm. Ro- połowę dziesięciny ze wsi.
Maguciany, Meguciany, wś i dobra, pow. pogów (10 w.).
Maczulinie, dwór, pow. kowieński, gm. Be- niewieski, gm. Linków (4 i 10 w.), bar. Tornau

tygoła.

226 dz.

Magucie, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Maczulnia, ob. Moczulna.
I Bachmaty (2 w.).
Maczułki, ob. Moczułkz.
Maguciszki, trzy zaśc., pow. nowoaleksan
Maczuły, zaśc., pow. wileński, gm. Bystrzydrowski, gm. Bachmaty (8 w.).
ea (12 w.), należał do dóbr skarb. Rytenie.
Maczuny, wś, pow. poniewieski, gm, NaciuMaguła, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Żmujdny (23 w.).
ki (18 w.).
Madagaskar, zaśc., pow. nowoaleksandrow
Magunelki, fol., pow. nowoaleksandrowski,
_ ski, gm. Bachmaty (2 w.).
gm. Dukszty (9 w.).

Madera, zaśc., powiat nowoaleksandrowski,

Maguniszki, dwór, pow. poniewieski, gmina

gm. Bachmaty (2 w.).
Krakinów (4 w.).
Madora, wś, pow. rohaczewski, gm. KisteMagunki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
nie, 116 dm., 786 mk., młyn wodny, 3 wiagm. Smołwy.
traki.

Maguny 1.) pow. nowoaleksandrowski. Zm.
Madziuny, wś włośc., pow. trocki, gm. i dobra skarb. Międzyrzecz (11 w.); miała 38 dusz Kuźmieryszki i Kuźmierki, czytaj Kuźmiszki.
rewiz.

M, należały pierwotnie do Smołw i były własno-

Madziusze, wś włośc., pow. lidzki, gmina ścią Kiełbowskiego, następnie Jana Pałaszowi dobra skarbowe Ejszyszki (5 w.); miała 27 skiego, dalej syna jego Jakuba, który sprzedał
Wineentemu Biegańskiemu. 2.) M., wś, pow.
dusz rewiz.
Magdalin 1.) dobra, pow. kobryński, gmina święciański, gm. Kiemieliszki. Około 1 w. na
Błoty, Zakrzewskich 136 dz. 2.) M., urocz. zehd. od wsi nasyp piasczysty, w którym znajw dobrach Perkowicze, pow. słonimski, 3.) M., dują się kości ludzkie oraz toporki żelazue i wyzaśc., pow. wilejski, gm. i dobra skarb. Miadzioł roby bronzowe. 3.) M., wś włośc., pow. wileński, gm. Bystrzyca (12 w.); miała 104 dusz
(11 w.).
Magdzinek, fol., pow. chełmski, ob. Chylin rewiz., należała do dóbr skarb. Preny. 4.) M.,
wś włośe., tamże, gm. Giedrojcie (5 w.); miała
(t. I). -
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26 dusz rewiz., należała do dóbr skarb. Jęczmie- idr. żel. Szepetówka (25 w.), 63 w. od Zasławia, 129 dm., 850 mk., cerkiew, drewn. z roku
Maiłowo, wś, powiat wilejski, gmina Zośno 1791, uposażona 71 dz,, szkółka cerk. od 1887
(6 w.).
roku. 23.) M. Wuły, wś, tamże, 22 dm., 154
Majaczewice, roku 1553 Moiaczowicze, wś, mk. 24.) M, kol.. pow. żytomierski, gm. Barapow. sieradzki. Ludność trudni się tkactwem; sze, 69 wiorst od Żytomierza, 34 dm., 206 mk.

niszki.

r. 1901 -było 110 warsztatów.

25.) M.. tamże, ob. Fedorówka Krasna.

Majaki, dwór, pow. wiłkomierski, gm. Kowarsk (1 w.).
Majaie, wś, pow. poniewieski, gm. Skrobatyszki (12 w.).
Majany, fo|., pow. poniewieski, gm. Kibury
(5 w.), bar. Fok, 170 dz.
Majchrówka, wś, pow żytomierski, parafia

Majdaneckie, wś nad Talianka, pow. humański, gm. i st poczt. Talne (7 w.), 40 w. od Humania, 404 dm., 2255 mk., cerkiew, szkółka
cerk., 2 młyny, 2 wiatraki.

praw. Strybież (5 w.).

1167 dwor., szkółka, młyn.

Majdanówka 1) wś, pow. kijowski, gmina
Borodzianka, st. poczt. Chwasowa (25 w.), 68
w. od Kijowa, 46 dm., 535 mk., 362 dz. włośc.,
Należała do klucza

Majdan Sopocki, wś, pow. biłgorajski Wr makarowskiego, obeenie ks. Trubeckich. 2.) M.,
1890 gmina M. Sopocki miała 5525 mk. stałych,
w tej liczbie 1446 praw., 4025 katol., 54 żyd.
Majdan 1.) urocz., pow. białostocki, gmina
Dojlidy. 2 ) M., os., tamże, gm. Krypuo. 3.) M

tamże, wś nad Tykiezem Gniłym, pow. zwinogródzki, gm. Pedynówka, st. poczt. Zwinogródka
(12 w.) 210 dm,, 1092 mk., cerkiew, szkółka

cerk., 3 wiatraki, 3.) M. pow. rówieński, ob.
Wierch Sokole, urocz., pow. białostocki, gmina Majdan.
Gródek, 159 dz.; terpentyniarnia.
Majewo 1.) urocz. przy wsi Nowinka, pow.
Majdan 1.) al. Huta Stara i Nowa al. Balar- sokólski. 2.) M., chutor, pow, wołzowyski, gm.

nia, wś, pow. dubieński, gm. Buderaż, par. praw. Krzemienica, Moniuszków 62 dz.
Obhów (6 w.), 45 w. od Dubna, 72 dm., 586
Majków, r. 1579 Moykow, wś, pow. kaliski.

mk., huca szklana.

2.) M. Pełczyński, kol., tam- Wspom. w dok. z r. 1282 jako leżąca w obrębie

że, gm. Werba, par. praw. Pełcza (1 w.), 39 w. juryzdykcyi miejskiej (K. W., n. 511). W roku
od Dubna, 24 dm., 173 mk. 3.) M., wś, pow. 1579 płaci tu Wojciech Rusocki od 7!/, łan.,
kowelski, gm Hołoby, 28 w. od Kowla, 36 dm., 1 zagr., 2 kom., 3 rybaków.

237 mk. 4.) M Kotowski, wś, pow. łueki, gmina

Mojuów, wś nad rzką Rewuchą, pow. ostrog-

Poddubce, 36 dm., 218 mk. 5.) M. Ozierski, ski, gm. Dołżek, 33 w. od Ostroga, 175 dm,,
uroez., pow, łueki, gm. Trościaniec, 11 dm,, 1037 mk,, cerkiew drewn. z r. 1745, uposażona
114 mk. 6.) M. słoboda, tamże, gm. Silno, 15 42 dz. z nadania ks. Aleks. Czetwertyńskiego
dm., 101 mk. 7. M. Zatyński, wś, tamże, 15 r. 1755, szkółka cerk, od r. 1884, młyn wodny,
dm., 158 mk. 8.) M. Wydymer, wś, tamże, gm. młyn parowy, 5 wiatraków. W r. 1577 Roman
Horodziec, 22 dm., 90 mk. 9.) M. Bereźnicki, Hojski wnosi od 26 dym., 17 ogr. po 2 gr.
wś, pow. nowogradwołyński, gm. Horodnica, 14
Majkowice 1.) pow. noworadomski, ob. Mojdm., 160 mk. 10.) M. Czartoryjski, chutor, tam- kowice (t. VI). 2.) M, r. 1463 Moykowice, wś,
że, gm. Smołderów, 19 dm,, 92 mk. 11.) M. pow. miechowski. W r. 14638 otrzymuje taKamienny, wś, tamże, gm. Rohaczów, par. praw. kowe na mocy działu Jan Trzecieski, jeden
Czernica (6 w.), 54 dm., 25ł+ mk. 12.) M. z trzech braci (Paprocki, Herby, 301).

Kropiweński, wś, tamże, gm. Piszczów, parafia
Majneiiszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
praw. Didowicze (3 w.). 138) M._ Kuleszouski, gm. Rakiszki (10 w.).
wś, tamże, gm. Serby, 14 dm., 58 mk, 14.) M.
Majówka, pow. dryzieński, ob. Borówka.
Kurczycki, wś, tamże, gm. Romanówka, 7 dm.,
Majstry, wś, ob. Dęba.
39 mk. 15.) M. Stary, wś, tamże, gm. i parafia
Majszele, fol., pow. poniewieski, gm. Naciupraw. Kurne (8 w.). 112 dm., 612 mk, 16.) M ny (2 w.).
Wolański, wś nad Chomorem. tamże, gm. i par.
Majzgagoły, ob. Mazgagoła.
praw. Połonne (7 w.), 44 dm., 818 mk., cerkiew
Makakówka,
wś, pow. owrucki, gm. i par.
fil. drewn. p. w. św. Michała, szkółka cerk. od r.
1879. 17.) M., wś. pow. ostrogski, gm. i par. praw. Łuhiny (6 w.), 52 w. od Owrucza, 46 dm.,
praw. Płużne (2 w.), 38 dm., 185 mk, 18.) M. 296 mk.
słoboda, pow. owrueki, gm. Kisarycze, 16 dm.,,
Makalewicze, wś, pow. radomyski, gmina
88 mk 19.) M.al. Majdanówka, wś, pow. ró- Wyszewicze, st. poezt. Radomyśl (30 w.), 166
wieński, gm. i par. praw. Stydyń (5 w.), 27 dm., 941 mk., cerkiew, szkółka cerk., 2 młyny,
20.) M. Jankiewicki, pow. ró- wiatrak, 1435 dz. włośc.. 1442 dwor. Własność
wieński, gm. Kostopol, 3 dm., 16 mk. 21.) M. Mohilewskich. W r. 1571 stolnika litewskiego
Mokwiński, słoboda, tamże, gm. Bereźno, 15 dm., (Mikołaja Dorohostajskiego). W r. 1628 po129 mk. 22.) M. Zabuński, wś nad rzką Cy- tomków Jerzego Czerlenkowskiego, płacą od 3
kówką, pow. zasławski, gm. Chorowiee, st. poczt. dym., 10 ubog., 1 popa. W r. 1686 należały

dm,. 228 mk,
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do Jasnohorodki, r. 1782 do Wepryna. Było tu 10 poddanych posłusznych (oprócz kozaków).
Gmina obejmuje dziś 6 miejscowości (5 siół,
40 chat i 185 mk.
1 wieś), 12,727 mk. (97 katol., 251 żydów)
1875
od
orszański,
Makareńki, dobra, pow.

i 12,987 dz., w tem 6011 większej posiadłości,

r. Toropinych, 233 dz.

Makarewicze, wś, pow. owrueki, gm. Hład- 6733 włośc.
Makiejewicze, dobra, pow. klimowieki, od r.
kowicze, 11 dm., 70 mk.
młyn. PoMakarki, wś włośc., pow. bielski gub. grodz., 1876 Zubów, 1450 dz. (566 lasu),
zów.
Monkiewic
przednio
Pobikry,
kat.
par.
gm.i par. praw. Grodzisk,
Makiejewsk, dobra, pow. komelski, ks. Pas426 dz. Pod wsią grupa kurhanów. Ludność
1360 dz.
kiewicza
w części polska.
e, wś włośc., pow. święciański,
MaMakielańc
gm.
kijowski,
pow.
Makarów, mstko,
karów, st. poczt. Chwasowa (5 w.), 50 w. od gm. i dobra skarb. Daugieliszki (2 w.); 12 dusz

Kijowa, 730 dm., 7150 mk., cerkiew, kościół rewiz.
Makijowce, wś włośc., pow. lidzki, gm. Rokat., dom modl. ewang., 6 domów modl. żydow.,

szkółka cerk., ambulatoryum, młyn parowy żanka; miała 39 dusz rewiz., należała do dóbr

i wodny, 2 garbarnie, 2 mydlarnie,

Gmina skarb. Turya.

obejmuje 24 miejscowości (2 mstka, 9 siół, 13

Makijówka 1.) wś nad Taszłykiem, powiat

Szpoła
wsi), 16,572 mk. (674 katol, 280 ewang., 10 czerkaski, gm. Matasów, st. pocztowa
mk.,
2310
dm.,
457
Czerkas,
od
w.
59
w.),
(12
31.728
dz.,
50,459
i
żydów)
sztundystów, 2657
M,
2.)
wiatraków.
17
cerk.,
szkółka
cerkiew,
większej własności, 18,216 dz. włośc. i 520 dz,
tamże, wś nad rzką Krasną, pow. wasylkowski,
cerk.
gm. Wasylów, st. poczt. Hermanówxa (8 w.),
gmina
,
grodzieński
pow.
wś,
e,
Makarowc

28 w. od Wasylkowa, 197 dm., 1107 mk., cer-

Krynki, 255 dz.

Makarówka 1.) wś, pow. kowieński, gmina kiew, szkółka cerk., 2 młyny.
Makłoki al. Makłok, mylnie Makłaki, wś,
Żejmy. 2.) M, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.

Kupiszki (11 w.). 3.)M, wś, pow. horecki. pow. wieliski, gm. Makłoki, 3 w. od Wieliża,
a.
4.) M., dobra, pow. mścisławski, Makarewiczów cerkiew, kaplica. Na polach dwa horodyszcz
włodm.
549
ci,
miejscowoś
64
obejmuje
129 dz. 5.) M, wś i dobra, pow. orszański, Gmina
gm. Lubawicze, 18 dm., 139 mk. Dobra, od r. ściańskich (obok 39 innych), 3827 mk, włościan,
1865 Serdecznych, 470 dz. 6.) M., wś, pow. uwłaszeczonych na 6251 dz.
Makoterty, wś, pow. rówieński, gm. Diatkotrocki, gm. Qlawa (8 w); miała 21 dusz rewiz.
par. praw. Peresopnica (3 w.), 16 w. od
wicze,
osadn. w. ruskich.
Makarówka, wś, pow. skwirski, gm. Brow- Równego, 27 dm, 294 mk. Podług rewizji
ki, st. poczt. Popielnia (20 w.), 45 w. od Skwiry, zamku łuekiego z r. 1545 było tu 24 ludzi (podr. 1577
213 dm., 1446 mk., cerkiew, szkółka, młyn, 4 danych) monasteru peresopniekiego. W
dym,,
5
od
płaci
ch,
Czartoryski
ks.
Klewania,
do
wiatraki. Wś należała do włości pawołockiej.
dym.
6
od
1583
r.
a
gr.,
2
po
ogr.
4
grodz.,
gub.
brzeski
Makarowo, wś, pow.
Maków 1.) miasto powiatowe gub. łomżyńgm. Wysokie Lit., 398 dz,
W r. 1890 miało 6432 mk. Śród stałej
skiej.
pow.
Makarowszczyzna, wś nad jez. t. n,
było 41 praw., 1810 katol., 9 prot.,
ludności
cerkiew.
mk.,
110
dm.,
15
Kamień,
gm.
lepelski,
Makarycze, wś, pow. święciański, gmina 4704 żydów. Powiat miał 57,179 mk., śród staWiszniów (10 w.); miała 79 dusz rewiz., nale- łej ludności było 57 praw., 48,403 katol., 328
prot. (w gm. Perzanowo 180) i 9602 żydów
żała do dóbr Czurlony.
miasteczkach: Sieluń, Krasnosiele i Makowie).
(w
Makaszany, dobra skarb., pow. rzeżycki,
rzeczą wątpliwą czy do M. odnieść można
za35
Jest
i
wsi
75
z
się
składały
gm. Makaszany,

Ścianków. Gimina obejmuje 113 miejscowości, wymieniony w nadaniu dla Mogilna bród pod
Wizna et in
904 dm. włośc. (8 innych), 6086 mk. włościan, Makowem: „transitus Navchre in

uwłaszczonych na 14,045 dz.
we wsi Iwułowa.

Zarząd gminny Makow*, gdyż Maków leży nad Orzycem (dopł.

Narwi) a Wizna nad Narwią (K. W., n. 3).

Makiciuki, wś, powiat dryzieński, parafia Bawi tu dnia 8 stycznia 1381 r, Jan ks. mazow.

(Ulanow. Dok. mazow., 333, n. 43). W r. 1477
Oświej.
ks. mazow. nadaje cześć łąk i las nad
Janusz
MakieMakiedony, w dokum. Makiedoniec,
i wolne pastwiska na folwarku książęOrzycem
powiat
(Rudą),
ą
Szewielich
rzką
nad
wś
dońce,
kaniowski, gm. Makiedony, st. poczt. Rzyszczów
(15 w.), 25 w. od Kaniowa, 229 dm., 2414 mk.,
cerkiew, szkoła, ambulatoryum, wiatrak. WŚ
należała do ststwa kaniowskiego. Osadzona ja-

cym, kościołowi w M. (Kod. maz., 283). W roku
1582 jest 261/, łanów podmiejskich. Szosu daje
miasto fl. 28; od 12 bań gorzałez. fi. 9 gr. 12.

Od 40 różnych rzemieślników f. 20, od 8 przekoby na gruntach rzyszczewskich, należących kupniów soli f. 4, od 10 piekarzy f. 5, od 8
do Chaleckich, przez mieszczan kaniowskich. komorn. f. 1 gr. 18, od 3 rzeźn. fl. 1 gr. 15, od
W r. 1622 było w niej ze wsią Proeki (Pryeki) 3 kół młyńskich fi. 2 gr. 12. Ogółem, bez łan,
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podmiejskich f. 72 gr. 3 (Paw. Maz., 391).| Kijowa, 34 dm., 348 mk., szkółka, 2 młyny, go2.) M., wś, pow. skierniewicki. Niegdyś wła- rzelnia, 552 dz. włośe., 1210 dwor. Wchodziła
sność arcyb. gnieźn., w kluczu skierniewiekim, w skład dóbr makarowskich, w r. 1836 nabyta
posiada kościół par. p. w. św. Wojciecha i św. przez majora Romeńskiego, od którego r. 1857

kupił Rożesław Rylski, syn zaś jego Tadeusz
r. 1876 sprzedał Aleksemu Susalinowi. 2.) M.,
wś, pow. kowelski, gm. Hołoby.
Makówka 1.) wś, pow. bielski gub. grodz.,
gm. Łosinka, 87 dz. 2.) M., w spisie z 1886 r.
rzyszowski r. 1509 wcielił parafię z jej docho- Małówka, folwark, pow. szawelski, gm, Kiryadami do dziekanii łowickiej. Areybiskup Antoni nów (4 w.).
Mikołaja, założony przez areybiskupów zapewne
około początku XIV w. Wieś sama była na nowo osadzona w początku XV w. na prawie niemieckiem. Arcyb. Wincenty Kot odnowił erekcyę kościoła r. 1446 a arcyb. Andrzej Róża Bo-

Ostrowski przeznaczył tę dziekanię na uposaże-

Makowlany, wś i dobra, pow. sokólski, gm.

nie sufragana łowickiego. W r. 1579 wś ta Makowlany (nie Nowa Wola), 14 w. od Sokółki.
w kluczu skierniewickim płaci od 28 łan., | Wś ma 651 dz.; dobra, własność Baehrów, 664
działka, 2 zagrodn., 1 rzem., 1 rzeźnika, 2 łan. dz. Gmina obejmuje 68 miejseowości, 930 dm.
włośc. (148 innych), 5538 mk, włościan, uwławójtow.
Maków, kol., pow. włodzimierski, gm. Kisie- szeczonych na 8456 dz, Zarząd gminny we wsi
lin, 16 dm., 58 mk.

Sidra.

Maków, wś, pow. bytczański (hrabstwo tren-

Makownia, wś i dobra, pow. horecki, gmina

Makowa, wś, pow. dobromilski. W r. 1565

i
Makowskie, dawniej Makowo Bure, pier-

czyńskie). Wraz z Wysoką miał w r. 1864 po- Niczyporowicze, 57 dm., 270 mk.
1866 Bartołomejów, 469 dz.
dobno 1358 Polaków.

Dobra, od r.

wś ta przy ujściu pot. Turnicy do Wiaru, miała wotnie Kamżianki, wś nad rzką Kamianką, pow.
24 kmieci na półłankach i łan kniazia. Wójt kolneński. W r. 1424 Jan i Bolesław ks. mazow.
miał 2 łany, na których przedtem siedzieli kmie- nadali 20 łanów w tej wsi. Piotrowi z Makowa.
cie, którym jako podejrzanym kazano ustąpić ze W dok. z r. 1465 występuje „Joannes Bury ad-

wsi. Był też dziesiętnik na pół łanie i bartnik vocatus de Kamiauki* (Kapiea, Herbarz, 258).
dający 3 miary miodu (potem 24 gr.). Każdy W r. 1577 Makowo Bure obejmuje w drebnych
kmieć prócz czynszów i danin miał dawać pół- działach 8 włók.
Makowszczyzna 1.) dobra, powiat brzeski
miarek popiołu do blechu przemyskiego. Robotę
winni byli do fol. w Hujsku. Ogólny dochód gub. grodz., gm. Kamieniec Litewski, Wołgunowych 329 dz. 2.) M., dobra i zaścć., pow. nozł. 92 gr. 15.
Makowica, wś, pow. makowski, ob. Smrock. woaleksandrowski, gm, Antuzów (10 w.). Mają
Makowica al. Makowiszcze, wś, pow. brze- tu Korolewiczowie 80 dz. W r. 1788 w parafii
|
ski gub. grodz., gm. Dmitrowicze, 47 w. od Dusiaty, Jakóba Makowskiego.
Maksajewo, wś, pow. mścisławski, gm. BoBrześcia, 560 dz. Pod wsią cmentarzysko
Makowica, wś i kol., pow. nowogradwołyń- chot, 28 dm., 230 mk.
ski, gm. Romanówka, 24 dm., 174 mk.

Makście, wś, pow. telszewski, gmina Olsia-

Makowie 1.) wś nad rzką Teriuchą, powiat dy (2 w.).
Maksiutyna, mylnie Maksiunowo (t. V, 936),
homelski, gm. Markowicze, 133 dm., 749 mk.,
cegielnia, młyn. 2.) M.,os., pow. wieliski, gm. wś nad jez. t. n., pow. siebieski, gm. Nieporoty,
16 dm., 140 mk., kaplica.
Cerkowiszcze (16 w.), cerkiew, 2 jarmarki.
VMaksutyszni, ob. Makswityszki.
Makowiska, wś, pow. noworadomski. DawMakswiciszki 1.) wś, pow. wiłkomierski, gm.
na własność arcyb. gnieźn. (K. W., n. 1354),
którzy tu, zapewne w początkach XIV w., wznie- Rogów (9 w.). 2.) M al. Zwowszczyzna, wieś,
śli kościół par, p. w. św. Bartłomieja, nazywany tamże, gm. Subocz.
Makswingi, pow. kowieński, ob. Konstanty„starożytnym*, w aktach gnieżn. zr. 1451.
Obeeny kościół murowany pochodzi z r. 1842. nowska Słoboda.
Makswityszki al. Maksutyszki, zaśc., pow.
Dziesięcinę dawali kmiecie na stół arcybiskupi,
poniewieski, gm. Pniewo (1 w.).
a folwark i karczma plebanowi.
Maksymilianówka, kol., pow. rówieński,
Makowisko, r. 1215 Makowiki, wś, pow.
bydgoski. Ob. Steindorf (t. XI). W dok. z roku gm. Sieliszcze, 72 wiorst od Równego, 48 dm.,
1215 wymienione w liczbie wsi dających dzie- 362 mk.
Maksymiszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
sięcinę klasztorowi w Strzelnie z dodatkiem:
„quorum Cruciferi partem tenent* (K. W.,n.84). Traszkuny (8 w.).
Maksymka, chutor przy wsi Futory JaśkoMakowiszcze 1.) pow. brzeski, ob. Makowica, 2.) M., fol., pow. miński, 507 dz., własność wieckie, pow. latyczowski, własność BrogowKnyszewskich.

skich, 47 dz.

Maksymowicze, wś nad Bobrykiem, pow,
Makowiszcze 1.) wś, pow. kijowski, gmina
Makarów, st. poczt. Chwasowa (7 w.), 45 w. od radomyski, gm. Martynowicze, st, poczt. Rado-
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myśl (110 w.), 125 dm., 1070 mk., cerkiew, ski, gm. Dusiaty (7 w.). 2.) M., pow. ponieszkoła, 3516 dz. włośc. Własność większa nale- wieski, ob. Małatyszki.
ży do dóbr Martynowicze. W r. 1552 HornostaMalawicze 1.) Dolne, w dokam. Molawica,
jów, następnie we włości chabeńskiej, Char- wś, pow. sokólski, gm. Zubrzyca, 7 w. od S0-_lęskieh.

".

kółki, 695 dz. 2.) W. Górne, wś i okolica, tamże,

Maksymówka 1.) wśi dobra.
50

pow. klimo- gm. Kamionka. WŚ ma 28, okolica 318 dzies.
mk. Dobra, 3)M., folw., tamże, należy do dóbr Bohoniki.

wieki, gm. Berezki,

13 dm.,

Podobiedów 252 dz.

2.) M., zaśe., pów. rze- W r. 1641 wśstrzelecka M. Dolna miała 29 włók

na tyluż strzelców, którzy winni posiadać 29 koMaksymówka 1.) wś nad Siniuchą, powiat ni, 14 wozów i płacić z włóki po 7 złp. i dawać
humański, gm. Posuchówka, st. poczt. Ternów- po solanee owsa. Wś M. Górne ma 29 włók, 29
życki, Maeulewiczów, 48 dz,

ka,

20 w. od Humania, 106 dm., 1349 mk., komi i 14 wozów; od dawania owsa, wolni.

Była

cerkiew, szkółka cerk., młyn. 2.)M. Nowa jeszcze M. Mała, 4 włóki, 4 konie, 2 wozy; woli Stara, dwie kol., pow. nowogradwołyński, gm. ni od opłaty, Molawieka puszcza stanowiła 3
Romanówka, 66 dm., 374 mk.

kwaterę puszczy królewskiej sokólskiej.

Było

Maksymowo, dwór, pow. dryzieński, par. w niej 22 ostępów. 4.) M., wś, pow. oszmiańDruja, i dwie wsi, jedna w par. Oświej, druga ski, gm. Krewo (6 w.); miała 538 dusz rewiz., naw par. Rosica,

Maksymowszczyzna 1.) fol,, pow. bielski
gub. grodz., gm. Kleniki, Wilezewskich 60 dz.

leżała do dóbr skarb. Milejków.

Malawka, Molawka, wś nad rzką Plissą,
pow. sieński, gm. Bóbr, 17 dm., 89 mk., cerkiew,

2.) M., wś, pow. dryzieński, par. Zabiały, nale- Dobra, od r. 1880 Fedorowych, 211 dz.
żała do dworu Kniaziewo.
Malborg, miasto. Do dziejów miasta i zam-

Maksymy, wś, pow. kobryński, gm. Zbirogi, ku odnoszą się:

„Des Buergermeisters Sam.

- 122 dz.

Wilhelmi Marienburgische Chronik 1696—1726*
_ Maksztowo, okolica, pow. wiłkomierski, gm. wyd. R. Toeppen. Marienburg 1897 — 1901,
Wieprze (10 w.). Siedzieli tu żydzi rolnicy.
str. 316. Moraczewski M.: „Zamek Krzyżacki

Makugoła, Mokugoła, wś, pow. wiłkomierski, w Malborgu dziś a przed pięciuset laty*. Liwów,

gm. Żmujdki (18 w.).

1882 r.

Kaz, Rakowski:

„Zamek malborski*

Makaliszki, dobra, pow. rzeżycki, Zarewi- (Tyg. illustr., 1902 r. listopad i grudzień).
'ezów, Urbanowiczów i Cieślikowskich, 628 dz.
Malce 1.) Wierzchnie, wś i fol., pow. owrueMakutele, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, ki, gm. Hładkowicze. 2.) M. Niżnie, chutor,
gm. Rakiszki (13 w.).

tamże.

Makutyszki zaśc., pow. rossieński, gm. Tau-

Malchowice, wś, pow. przemyski, ob. Małkowice (t. VI).
Malakowo, wś włośc., pow. wilejski, gmina
Malczewo, wś, pow. gnieźnieński. Wspom.

rogi (22 w.).

Wołkołata (8 w.); miała 13 dusz rewiz., należa- w dok. z r. 1418 (Łaski, L. B., I, 25, przyp.).
ła do dóbr skarb. Firkowszczyzna.
Malczów, r. 1191 Malchovo, wś, pow. ra-

Malanów, wś, pow. turecki.

Dawna posia- domski.

Wedle dok. z r. 1191 daje dziesięciny

dłość arcyb. gnieźn. wymieniona w akcie z roku kolegiacie sandomierskiej.

1136. Zapewne już w XIII w. powstał tu kościół
Maldupis, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Kupar. p. w. św. Stanisława. R. 1443 arcybiskup piszki (3 w.).
Wincenty Kot, odłącza od parafii wieś Piętno
Maldziewicze, wś. pow. święciański, gmina
i wciela do nowej parafii w Grzymiszewie. Gdy Komaje (10 w.); miała 74 dusz rewiz., należała
wzniesiony r. 1716 kościół popadł w ruinę, do dóbr Jarzewo,
wzniesiono w latach 1870 do 72 nowy drewniaMaldziuny 1.) fol, pow. poniewieski, gmina
ny na fundamentach z kamienia. Dochody ple- Kibury (16 w.). 2.) M., wś, tamże, gm. Rozabana r. 1520 oceniono na 20 grz.
lin (5 w.).
_ Malatycze 1.) dobra, pow. słonimski, gmina
Male, zaśc. dóbr Swirany, pow. święcłański.
Stara Wieś, Tetiajewych 332 dz. 2.) M., mstko
Malec, wś włośc. i folw., pow. bielski gub.
nad rzką Czarną Natopą, pow. czerykowski, gm. grodz., w dawnej ziemi drohiekiej, gm. Skórzec,
Malatycze, 62 dm. drewn., 327 mk. (139 żyd.), par. kat. Ciechanowiec, 47 w. od Bielska. Wieś
cerkiew murow., dom modl. żydow., zarząd gm., ma 201 dz.; fol. 606 dz. (375 lasu). Wchodził
szkoła, szpital wiejski, młyn, folusz. Dobra, od w skład dóbr ostrożańsko-pobikrowskich, w r.
r. 1859 własność Boguszewskich, 1334 dzies, 1889 przeszedł na własność hr. Jezierskiego.
(772 lasu). Gmina ma 5981 mk, włościan (2109 Ludność polska.
dusz rewiz.), uwłaszczonych na 10,881 dz.
Malechowo, wś, pow. szremski, ob. MałaMalatyn. wś, pow. rówieński, gm. Tuczyn, chowo (t. VI).
par. praw. Pustomyty (2 w.), 36 w. od RówneMaleciszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
go, 24 dm., 486 mk., szkoła,
gm. Tauroginie (4 w.).
Malatyszki 1.) wś, pow. nowoaleksandrowMalecz, mstko i dobra, pow. prużański, gm,

Mal
Malecz, 20 w. od Prużany.
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Mstko mą 71. dm., 1540 Stanisław Maleszowski płaci tu od 13 km.

1545 mk , 2 cerkwie, kaplica, dom modl. żyd., na półłankach, 2 zagr., karczmy, 2 stawów,

szkoła, folusz, 2 deptaki, 12 jarmarków, 889 dz. młyna. Dwór i folwark dobry, lasyi pasieki
włośc., 63 cerk., 62 pryw. (Sadowskich); dobra nieliczne.
Maleteńce, zaścć., pow. nowoaleksandrowski,
Zawadzkieh, z fol. Jamnik i Samarówka 740 dz.,
gorzelnia, piee wapienny, Gmina obejmuje 32 gm. Widze (15 w.).
Malew, wś nad Styrem, pow. dubieński, gm.
miejscowości, 335 dm. włośe. (188 innych),
4535 mk. włościan, uwłaszczonych na 5992 dz. Boremel, 30 w. od Dubna, 72 dm.. 475 mk.,

Nadto w gm. jest 63 dz. ziemi cerk. i 5702 dz. cerkiew drewn. z r. 1717. W r. 1545 Piotra
wpo- Zaborowskiego, klueznika łuckiego. W r. 1577
większej posiadłości. Na wschód od mstka,

bliżu cmentarza, znajduje się kurhan, zwany Michał Zahorowski wnosi od 11 dym. po 20 gr.,

przez lud „Kapitanka*. W r. 1563 M. należy |
do wójtowstwa maleekiego, włości dworu błu- '
deńskiego, w ekonomii kobryńskiej. We wsi
było 39 włók gruntu średniego, z tego wolna 1
włóka na wójtowstwo i 2 na cerkiew. Suma dochodów czyniła 58 kóp 27 gr. Do wójtowstwa
należały wsi: M. Pawłowicze, Podogorodce, Załaże, Podkrajee, Rycewicze, Postołowo, Podołi Stryjewicze.
szaniec Woszczanica

5 ogr. po 6 gr., 3 ogr. po 4 gr., ą w r. 1583
Aleksander Zahorowski od 6 dym., 6 ogr., 6 komorn., 2 kół waln,

Malewice, wś i fol., pow. bielski gub. grodz.,
gm. Siemiatycze, 32 w. od Bielską

WŚ ma

108 dz., gniazdo Malewskich; fol. Swięckich, 84

dz. Pod wsią 6 kurhanów.
Malewicze 1.) wśi dobra, pow. rohaczew-

ski, gm. Łuki, 51 dm., 279 mk., cerkiew drewn.,

Malejkiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow- szkoła, wiatrak, Dobra, dziedzietwo Żukowskich, 3746 dz. (1980 lasu), młyn, folusz, kruski. gm. Rymszany (14 w.).
,
a,
wś, pow. klimowieki gm. Za- piarnia. 2.) M., wś, pow. wilejski, gm. Choten-Malejówk
czyce (10 w.). 3.) M., wś włośc., tamże, gm.
hustyn, 39 dm., 258 mk.
Malejsze i 27. Niższe, wś, pow. wiłkomierski, Wiazyń (11 w.); miała 94 dusz rewiz., należała
do dóbr skarb. Ilia. Na polach dwa kurhany.
gm. Ołoty (3 w.).
Malewicze, wś, pow. owrucki, gm. KisaryMalenie, w dok. Malence, wś, pow. płoeki.
cze,
140 w. od Owrucza, 22 dm., 198 mk.
W dok. z XIII w. śród włości kościoła płockiego.
Malewo, wś, pow. sierpecki. W r. 1408 sieW r. 1376 wś Malynie ma 3 łany, 7 zagr.
Maleniłe, wś, pow. rohaczewski, gm. Korma, dzą tu Boleszczyce (Kapica, Herbarz, 263).
Malice, wś, pow. hrubieszowski. Wspomn.
17 dm., 104 mk.

Malenkowszczyzna, pow. lidzki gm. Lida w dok. 1443. W r. 1531 istnieje tu par. rz.kat. a więc zapewnei kościół. Wś ma 17/4 łan.
Malesze, wś, pow. bielski gub. grodz., gm. i młyn. W r. 1578 Turkowicki z Malieką płacą

(4 w.); miała 24 dusz rewiz. żydów rolników.

Malesze, 15 w. od Bielska, 66 dm., 488 mk.,
cerkiew, szkoła, urząd gm., 1108 dz. włośce., 40
cerk, mina obejmuje 84 miejseowości, 878
dm. włośc. (595 innych), 5079 mk. włościan,
uwłaszezonych na 7909 dz. Nadto w gminie
jest 174 dz, ziemi cerk. i kościelnej i 11,156 dz.
większej posiadłości. W r. 1568 wś należy do
wójtowstwa świrydowskiego, we włości dworu
brańskiego, ekon. grodzieńskiej. We wsi jest
74 włók gruntu dobrego, z tego wolne 2 włóki

tu od 3 łan., 5 zagr., 4 komorn., 1 rzem. Leży
w ziemi bełzkiej.
PA

Malicewicze, okol. szlach., pow. grodzieński,
gm. Łasza, z okol. Stecki 142 dz.
Malin 1.) mstko, pow. radomyski, gm. Malin,
33 w. od Radomyśla, 373 dm., 3178 mk., cerkiew, kościół katol., st. poczt., papiernia, gar-

barnia, młyn, 1700 dz. włośc. Własność większa

należy w części do ks. Szezerbatowej (919 dz.),
Mikłachów (7487 dz., w tem 5087 lasu) i towana cerkiew i 1 na gumiennego. Z pozostałych rzystwa papierni malińskiej (1134 dz.). W roku
1581 Jelee wnosi tu od 4 osad., 2 zagr. po 2 gr.
płacić winni 67 kóp 8 gr.
w tem czasie obejmowała 5.2
Maleszewo 1.) w dokum. Malessevo, r. 1578 Włość malińska
Malsevo, wś nieistniejąca obecnie.

Leżała na mil. kw.

obszarze dzisiejszego pow. pułtuskiego, w pobliżu Ciołkowa. Wspom. w dok. z XIII wieku
w liczbie włości kościoła płockiego. W r. 1578
Malsewo, wś biskupia w pow. nuro-kamienieckim, ma 6 łan., 3 zagr., 1 rzem.

Gmina M. obeenie obejmuje 48 miej-

seowości (1 mstko, 9 siół, 26 wsi, 9 słobód,

1 kol. niem. i 2 czeskie), 5745 mk. (1870 kat.,

270 ewang., 3174 żyd., 431 in. wyzn.), 77,272

dz., 51,200 większej posiadłości, 25,641 włośc.

Por. Gródek i 431 cerk. (w tem 22,827 lasów).

2. M., wś,

2.) M.. ob. Mali. pow. dubieński, gm. Malin, 34 w. od Dubna, 56

(t. II, 816) i Obrytte (t. VII).
8żewo.
Maleszki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Widze (9 w.).
Maleszowa, wś, pow. stopnieki, Urządzono
tu gospodarstwo rybne na przestrzeni 170 morg,,
w 19 stawach. Ob. Zarnoskała (t. XII). W roku

dm., 485 mk., cerkiew drewn. z r. 1885, uposa-

żona 35 dz. przez Józefa Jałowiekiego r. 1758,
szkoła ludowa od r. 1869, zarząd gm,, młyn,
wiatrak. Cerkwie fil. we wsiach: Kneruty, Ko-

ryty i Ujeźdźee.

W r. 1545 Michała i Sokoła

Jełowiczów. W r. 1577 Jelowa Malikaka wnosi
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Mal

od 19 dym. po 10 gr., 10 ogr. po 4 gr., 9 ogr. dzieńskiej, gm. Rajsk, 167 dz. 2.) M., okolica,
po 2 gr., ar. 1583 Michałowa Jelińska płaci od tamże, gm. Siemiatycze, 159 dz. 3.) M., fol.,
37 dym., 22 ogr., 8 komor., 1 popa, 2 kół waln. pow. wiłkomierski, gm. Wieprze (11 w.). 4.) M.,
Gmina obejmuje obecnie 28 miejscowości, 1068 fol. dóbr Kochanowicze, pow. dryzieński. 5.) M.,
dm. włośćc. (293 innych), 7008 mk. włościan, tamże, ob. Ancelin.

3.) M, kolonia

Maliszęwo, dawniej Maleszewo, wś, pow.

4.) M. Nowy, łomżyński.

W dok. z r, 1423 wspomniane jest

”

uwłaszczonych na 11,374 dz.
czeska, tamże, 66 dm., 521 mk.
pow. ostrogski, ob. Nowomalin,

„Maleszewo prope Lomzam*. Powtórnie w dok.
Malina 1.) pustka, pow. białostocki, gmina z r. 1430(Kapica, Herbarz, 260, 440),
Gródek, Skalskich, z urocz. Ruda 256 dz. 2.)M.,
Maliszówka 1.) pow. berdyczowski, ob. Kuzaśe., pow. nowoaleksandrowski, gm. Widze.
manówka i Małyszowka. 2.) M., Małaszówka,
Maliniszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, wś, pow. starokonstantynowski, gm. Reszniówgm. Opsa (12 w.).
ka, par. praw. Irszyki (2 w ), 50 dm., 338 mk.
Malinka, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Ucia- Własność Berezowskich, W r. 1583 do Czerna (2 w.).
niechowa, ks. Konst. Ostrogskiego,
Malinka, słoboda, pow. owrucki, gm. WoroMalki, w dok. Majkowce, wś, pow. zasławbie Nowe, 53 dm., 241 mk.
ski, gm. i par. praw. i kat. Butowce (2 w.), 38
Malinki 1.) wś nad jeziorem, pow. berdy- w. od Zasławia, 51 dm., 324 mk. Od r. 1887
czowski, gm. Spiczyńce, st. poczt. Bród Bosy własność Hnatiuka. Nie ma tu cerkwi. Wr.
(11 w.), 71 w.od Berdyczowa, 135 dm., 850 1545 sioło bojarów kuźmińskich, ciągnące do
mk., cerkiew, szkółka cerkiewna, młyn. 2.) M., zamku krasiłowskiego.
w dokum. Malinnice, Malinna, wś, pow. staroMalkiewicze, wś i fol., pow. wołkowyski,
konstantynowski, gm. Kołki, par. praw. Teresz- gm. Pieski, 36 w. od Wołkowyska. Wś 300 dz.;
ki (7/, w.), 37 w. od mta pow., 121 dm., 797 fol. należy do dóbr Samujłowicze.
mk., kaplica. W r. 1545 sioło bojarów kuźMalkowce, wś, pow. sieński, gm, Moszkany,
mińskich, ciągnące do zamku krasiłowskiego.
7 dm., 33 mk.
Malinnik, fol. dóbr Siehniewicze, pow. pruMalkówka, dobra, pow. czerykowski, od r.
żański.
1873 własność Terminów, 2260 dz. (1800 lasu).
Malinniki, wś i dobra, pow. bielski gub.
Malkowo 1.) wśi dobra, pow. orszański, gm.
grodz., gm. Dubiażyn, 13 w. od Bielska. WŚ ma Dobromyśl, 25 dm., 90 mk, Dobra, od r. 1874
350 dz.; dobra w części Lipniekich 75 dz., Mal- Reuttów, 700 dz. 2.) M., dobra, tamże, Smolczewskich 155, Rozwadowskich 104 dz. W le- skich, 225 dz.
|
sie horodyszcze, mające do 400 saż. kw., otoczoMalowanka, chutor, pow. zasławski, gmina
ne dwoma wałami i rowami. Ob. art. Jarosze- Chrolin, 25 dm., 159 mk.
wieza „Jadźwingi* (Bibl. Warsz., 1853 r.
Malugowo, dobra, pow. orszański, od 1879
Malinówka 1.) chutor w dobrach Szyrki, r. Iwanowych, 195 dz.

pow. wołkowyski.

Stoi tu kurhan mający 14

Maluki, wś, pow. trocki, gm. i dobra skarb.

2.) M., dwór, pow. kowieński, Orany (12 w ); miała 21 dusz rewiz.
gm. Bobty. 3.) M., dwór, tamże, gm. Jaswojnie.
Maluny, dwie wsii dobra, pow. poniewieski,
4.) M., fol, tamże, gm. Kroki. 5.) M., dwór, gm. Pompiany (9 i 18 w.). Należały do Karpiów
saż. obwodu.

pow. szawelski, gm. Radziwiliszki (5 w.). 6.) M.,
dwór, tamże, gm. Skiemie (7 w.). 7.) M., zaśce.,
pow. wiłkomierski, gmina Traszkuny (19 w.).
8.) M, dobra, pow. czerykowski, od r. 1880
Podobiedowej i Sakowiczowej, 6191 dz. (5138
lasu), 3 młyny. 9.) M, fol. dóbr Kościukowicze,
pow. klimowieki. 10.) M., wśi dobra skarb.
nad Likśnianką, pow. dźwiński, gm. Malinówka,

i miały 7043 dz,
Maluszyce, pow. noworadomski, ob. Dqbro-

wa (t. XV, 353).
Maluszyn. wś nad rz. Pilica, pow. noworadomski. Siedzą tu w XVI w. Pukarzowscy h,
Śrzeniawa. Kościół par. p. w. św. Krzyża i św.
Mikołaja wspomniany w aktach z połowy XV w.
Dziesięcinę dawali kmiecie kapitule gnieźnień-

27 w. od Dźwińska, 33 dm., 264 mk., cerkiew, skiej. Ze wsią graniczyły dwie karczmy zwane
Dobra skarb. obejmują 94 wsii 2 Mostki, kuźnica żelaza Ruda własność arcybizaśc., mają 21,037 dz. (Gmina obejmuje 99 skupów, druga Ruda Pukarzowskich i karezma
miejscowości, 1572 dm. włośc. (7 innych), 9123 zw. Barycz.
mk. włościan, uwłaszczonych na 17,733 dz.
Malutianka, Malucianka, wś nad rzką Szy-

st. dr. żel.

Zarząd gminny we wsi Mielnica Panteliska. janką, pow. kijowski, gm.i par. praw. HlewaMalinówka 1.) kol. niem. pod Malinem, pow. cha (3 w.), st. poczt. Wasylków (13 w.), 25 w.

radomyski, 42 dm., 266 mk.

2.) M. ul. Krasno- od Kijowa, 98 dm., 681 mk., kaplica, szkółka,
3) M., 2 młyny, wiatrak, 765 dz. Należała do monastewś, pow. żytomierski, gm. i par. praw. Bie- ru Michajłowskiego w Kijowie, potem skarbowa.
żów (7 w.).
Malwinówka, pow. radomyski, ob. Żadki.

siółka, słoboda, tamże, ob. Chodory.

Malinowo 1.) okolica, pow. bielski gub. gro-

Malwinowo 1.) dobra, pow. nowoaleksan-

Mał

Mał

drowski, gm. Sołoki (15 w.). Należały do Czar-

należała do dóbr Olita.

Małducie, fol., pow. wiłkomierski, gm. Ucia!
Małduciszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Tauroginie (5 w.).
Małdujki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Tauroginie (9 w.).
Małduny, okolica, pow. rossieński, gm. Koł-

że (3 w.).

zerlinga, 1425 dz.

nockich, 150 dz.
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2.) M., dwór, pow. poniewie- na (12 w.).

ski, gm. Stumbryszki (12 w.).

Dawniej Hry-

niewiczów. 3.) M.. fol., pow. wiłkomierski, gm.
Pupany (6 w.), Sobolewskich, 60 dz. 4.) M.,

wś włośc., pow. trocki, gm. Butrymańce (5 w.),

Mała, r. 1508 Smarzowa Mała, wś, pow. rop- tyniany (10 w.).
czycki. W r. 1536 należy do par. w Łączkach,
Małduty, wś, pow. telszewski, gm. Ginteliszma 49 kmieci (14 grzyw. czynszu), wójtowstwo ki (16 w.).
(3 łany), karezmę (5 grz.), młyn. Wraz ze SmaMałdutyszki fol., pow. nowoaleksandrowski,
rzową należą do braci Lipskich, ocenione na gm. Bachmaty (2 w.).
1500 grz.
Małecz, r. 1520 Malecz, wś, pow. brzeziński.
Małachowicze, wś, pow. grodzieński, gmina Dziedzie wsi Floryan Szary Koryciński h. Topór
Górnica, 4 w. od Grodna, Małachowskich 730 założył tu około połowy XIV w. kościół par. p.
dz. W r. 1561 wś należy do m. Grodna. Było w. św. Floryana. Areyb. Wojciech Jastrzębiec,
16 włók gruntu średniego. Z każdej po 40 gr., tworząc nową parafię w Ujeździe odłączył od
co czyni 10 kóp 40 gr. Pod koniec XVII w. parafii małeckiej dwie wsi. W r. 1520 we wsi
mieli tu jezuici 4 włóki.
siedzą: Koryciński i dwaj bracia Małeecy. Była
Małachówka, fol. dóbr Siesiki, pow. wiłko- też w pobliżu Wola Małecka. Dziesięcinę z łan.
km. pobierał pleban. Kościół małecki zdaje się
mierski.
Małachówka, słoboda, pow. owrucki, gmina został zabrany przez różnowierców i potem popadł w ruinę. Parafia została zniesiona.
Noryńsk, 25 dm., 127 mk.
Małachowo, r. 1310 Malechowo, wś, pow.
Małedgowo. okolica, pow. poniewieski, gm.
szremski. W dok. z r. 1310 występuje „Lupus Stumbryszki (10 w.).
de Malechowo* (K. W., n. 934). W reg. pob.
Małgorzatowo, zaśc., powiat wiłkomierski,
z r. 1580 wś „Maliechowo* w par. Dolsko.
gm. Kowarsk (7 w.).
Małachowo, dobra, pow. połocki, ŁozowMałgużyn, mylnie Małgużew (t. VI, 33), doskich 60 dz. i Erdmanów 90 dz.
bra, pow. szawelski, gm. Kruki (8 w.), st. poczt.
Małacze, wś, pow. rossieński, gm. Wewir- Ellej (w Kurlandyi), 61 w. od Szawej, hr. KajMałafiejowce, wś, pow. wołkowyski, gm.
Małkarety Dumitry, pow. telszewski, ob.
Werejki, 188 dz.
Dumitry Małkarety. Należą do Dziedziulów.
Małakowicze, wś, pow. kowieński, gmina
Małkiaście, fol., pow. wiłkomierski, gmina
Bobty.
Owanta (18 w.).
Małancze, dwór, pow. poniewieski, gm. PodMałków i) folw. dóbr Uchów, pow. rochaczewski. 2.) M,, dobra, tamże, od r. 1868, Żybirże (4 w.).
Małaniszki 1.) Małoniszki, wś, pow. wiłko- wopiscewych, 681 dz.
mierski, gm. Dobejki (12 w.) 2)M,, zaśe,
Małmyhby, pow. wilejski. Na płd.-zchd od
tamże, gm. Uciana 15 w.).

wsi, na brzegu Wilii. grupa kurhanów (Brudze-

Małaszki, fol. dóbr Niemojta, pow. sieński. lewa góra i Czortowa góra); opis. przez Kirkora
Małaszkowicze, ob. Małoszkowicze. +
(Bibl. Warsz., 1855 r.).
Małaszkany, ob. Kalnialis,
Małnów. wś, pow. mościcki. W r. 1565 naMałaszówka, ob. Maliszówka.

leży do klucza mościckiego dóbr ststwa prze-

Małatyszki, Malatyszki, fol., pow. poniewie- myskiego, ma 29 kmieci na 14*/, łan.
ski, gm. Pniewo (13 w.).

Jeden

z nich jako tywon ma pół łanu i jest wolny. Za-

Małdakiszki, Małdojkiszki, zaśćc., pow. no- grod. 17, karczmarzów 3, bartników 9, prócz
tego było barci królewskich 22. Ogółem dochowoaleksandrowski, gm, Poniemuń (9 w.).
Małdańce, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina du zł. 113 gr. 12. Małnowska Wola miała
Towiany, Grygorowiczów, z zaśe. Punie 136 dz. 19 kmieci na 9 łanach i 12 na surowem korzeniu,

Małdejki 1.) dobra, pow. nowoaleksandrowski, gm. Poniemuniek (7 w.), Bratkowskich, 993
dz. 2.) M, wś, pow. wiłkomierski, gm. Androniszki (7 w.).
Małdenie 1.) fol., pow. szawelski, gm. Grużdzie (10 w.). 2.) M., zaśc., tamże, gm. Okmiana (10 w.). 3.) M. Seminarskie, tol., tamże, gm.
Tryszki (10 w.).

na 4 łanach, karczmarzów 2, zagr. 3.

Ogółem

zł. 55 gr. 22.

Małogoszcz, r. 1136 Malogost, mstko, pow.
jędrzejowski.

Wymienione w dok. z roku 11356

w liczbie grodów kasztelańskich mających dawać arcyb. gnieźn. dziesięcinę ze zboża, miodu,
skór i dochodów z targowisk przy grodach. Bobry „de Malogost” nadane r. 1153 braciom szpiMałdeniszki, zaśc., pow. szawelski, gmina talnym w Zagości (Kod. dypl. pol. III, 5). Wedle kronikarza zwiefalteńskiego tu została złożoGruździe (7 w.).
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Mał

Mał

na w skarbcu kościoła, otrzymana przez ks. Bo pow. klimowieki, gm. Rodnia, 21 dm., 143 mk.
lesława a raczej pozostała po nim wdowę, w da- Dobra, Podobiedów, 647 dz.
Małoszyce, r. 1257 Malische, r. 1581 Maliarze od Piotra Własta, relikwia ręki św. Stefana.
Znajdowało się tu przeszło 80 relikwii, stano- sicze, wś, pow. olkuski, parafia Szezekociny.
wiących wedle kronikarza nieoszacowany skarb
i przechowywanych jako własność książęca
w ścisłym zamknięciu. (Mon. Pol. hist. II, 4).
Najdawniejsi znani kasztelanowie są: Sdislaus
1239, Wojslaus 1258, Ni.... w dok. z roku 1263

W dok. z r. 1257 i 1382 śród włości dających

dziesięcinę klasztorowi w Zawichośbie (Kod. mał.
I, 53i 428). Za Długosza (L. B. LII, 324) „Ma-

lissycze* wś królewska w par. Zarnowiee miała
10 łan. km. dających dziesięcinę klasztorowi

(Kod. mał.I 79), Boxa 1271, Petrus 1284, Mar- św Andrzeja i folwark dający kościołowi w Żartinus 1290, Petrus 1306 — 1310, Dobeslaus nowcu. Był też młyn, karczma i 2 zagr. dają1325, Stanislaus 1354—69, Groto 1418. Kościół ce dziesięcinę klasztorowi. W r. 1581 wieś ta
par.
p. w. św. Małgorzaty i św. Mikołaja, zało- w par. Łany Wielkie, Jan Płaza, syn ststy luba4 kom.,
żył Kazimierz W. Pierwotny był drewniany. czowskiego płaci tu od 7!/, łan., 5 zagr.,

Dzisiejszy murowany stanął dopiero roku 1595

1 rzem.

Jeszcze rosu 1520 wedle Lib. Ben. Łaskiego
(I, str. 81) stoi kościół drewniany. Możnaby
przypuszczać iż pierwotnie przy grodzie istniała
już kaplica, pleban bowiem pobiera w w. XVI
jeszeze część pewną opłat celnych (eo 9-ty tydzień) w Małagoszezy, Chęcinach i Kurzelowie,

olkuski, par. Imbramowicze. Dawna włość klasz-

2)M,r. 1581 Malischicze, wś, pow.

toru w Imbramowicach,

który pobierał tu także

dziesięcinę, wartości do 5 grzyw. Młyn na rz.
Dłubni dawał klasztorowi czynszu 5 grzyw.

(Dłagosz L. B III, 109i 110).

3.) M., wieś,

pow. opoczyński. Ztąd zapewne pisał się Piotr
tudzież ma na własność wieś Popowiee w parafii z M. chorąży rawski, który r. 1391 nadaje łan
Cierno bardzo starożytnej. W r. 1540 miasto w Wilkowie Augustyanom w Rawie. (Kod. maz.
królewskie w zastawie u Piotra Slanka z Rudki. 115). 4.) M. ob. Mołszyce.

Mieszczanie mają 120 łanów wązkieh i 3 ćwierci. Z łanu płacą po 8 gr. czynszu rocznie.

Małowiany 1.) wś, pow. telszewski, gmina

Do- Wornie.

2.) M., ob. Mołowiany.

Małowista, wś, pow. sokólski, gm. Bagny,
mów 68 (po 1 gr.), młyn, łąki i pasieki. Cło po_bierał kasztelan i dzierżawca przez 8 tygodni, 43 w. od Sokółki, 576 dz.
Małówka, ob. IMakówka.
w dziewiątym zaś pleban, a w dziesiątym kapłan
Małpin, w dok. falpino, wś, pow. szremski,
z Kurzelowa, Wójt miał 6 łanów, w liezbie
tych 120. Wraz ze wsiami: Cieśle, Skórków, W dok. z r. 1243 w liczbie wsi dających dzieLeźnica oceniona na 2000 grzyw. W r. 1578 sięciny klasztorowi w Lubiniu. Dok. z r. 1258
miasto daje szosu fl. 25 gr. 18, od kom. ubog. wymienia M. śród wsi należących do klasztoru
gr. 23, od 1 rzem. gr. 4 i pomocńika gr. 2, od na mocy pierwotnego nadania (K. W. n. 241,

młyna zw. Bocheniec gr. 24, od 2 bań gorzał. 368, 469, 719).

fl. 1 gr. 18, czopowe roczne fi, 20.

Małszyce 1.), r. 1359 Malischicze, wś, pow.

łowieki. W dok zr.1359 w liezbie posiadłoMałogoszcz, ob. Miłogoszcz.
Małolańce, wś, dwór i zaśc., pow. wiłko- ści arcyb. gnieźn. (K. W. n. 1404). Wyda-

mierski, gm. Rogów (7 w.).

wca Kod. wielk. mylnie nazywa tę wieś: Małszyn.

2)M, w dok. Malissiczy, wś, pow. lipnowski.
Małoniszki 1.) wś, pow. nowoaleksandrowOb. Ciechocin.
ski, gm. Widze (5 w.). 2.) M., zaść , pow. telMałszyn, ob. Małszyce,
szewski, gm. Dorbiany (7 w.). 3) M., ob. Ma
Małuki, wś, pow. telszewski, gmina Iłłoki
łaniszki,
i
(9 w.).
Małoniż, r. 1531 Malonisz, wś, pow. tomaMałungie, w spisie z r. 1886 Mołupie, dwór,
szowski. W r. 1531 istnieje tu par. rz. kat.. pow. rossieński, gm. Botoki (6 w.), Bogdanowś ma 2 łany. W r. 1578 starosta chełmski wych, 500 dz. (lasu),
(Łaszcz) płaci tu od 2!/, łan., 5 zagr., 2 kom.
Małuny, dwór, pow. poniewieski, gm. PonieMałanka, wś, pow. dzisieński, gmina Łuck wież (5 w.). Hlebowiczów 84 dz., Kutowiezów
(21 w.); miała 40 dusz rew.; należała do dóbr 56 dz,, Giedryków 76 dz., Godlewskich 28 dz.,

Romaszków 31 dz., Serdykowskich 30 dz.
Borejki.
Małupie, wś, pow. kowieński, gm. Ejragoła.
Małoryta, Małoryto, wś nad rzką Rytą Małą,
Mały Las, kol., pow. słupecki. Do r. 1891
pow. brzeski, gub. grodź , gm. Małoryta, 50 w.
od Brześcia, 62 dm, 749 mk., zarząd gminny, miała nazwę: Ludwigslust, ob. Emilienkeim.
Małyń, r. 1223 Małininov, wieś nad rz. Ner,
cerkiew paraf., 2278 dz. ziemi włoścć,, 175 eerk.
_ Gmina obejmuje 10 miejscowości, 257 dm. włośc. pow sieradzki. Leszko ks. polski, nadaje roku
(76 innych), 3871 mk. włościan, uwłaszezonych 1223 Chrystyanowi bisk. pruskiemu „predium
*, eo wydawca Kod. mał. (Il, 29) ednona 10519 dz. Nadto w gm. jest 532 dz. cerk. Malininov
si do Małynia. Reg. pob. z wieku XVI podają
i 9520 większej posiadłości.
Małoszkowicze, Małaszkowicze, wś i dobra, w par. Dolsko „Malina praedium*.
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raczej odnieść nadanie Leszka do tej miejseo- Radziwiłł w r. 1575 osadził tu bojarzyna Filipa
wości. Co się tyczy Małynia to kościół paraf. Mamona na 3 włókach.
Manioszyna, wś, pow. czerykowski, gmina
p. w. św. Andrzeja istniał tu już zapewne
w czasach odległych. Łany km. i dwor. dawały Pałuż, 65 dm., 437 mk.
Mamowo, wśwłośc., pow. trocki, gm. i dobra
dziesięcinę plebanowi. Obecny drewniany z roku 1752, konsekrowany roku 1791, odnowiony

skarb. Międzyrzecz (10 w.), miała 27 dusz rew.

Manaczyn, wieś nad stawem mającym do
r. 1840.
Małynicze 1.), cztery majątki, pow. roha- 10 w. obwodu. pow. starokonstantynowski, gm.
czewski. Domańskich 321 dz., Malinowskich Manaczyn. st. poczt. dr. żel, Wołoczyska (12 w.),
359 dz., Moraczewskich 155 dz. i Szelutów. 77 w. od mta pow,, z folw. i chutorem 299 dm.,
2.) M. Średnie, wś i dwa folw., tamże. gm. Cze- 1730 mk., cerkiew drewn. z r. 1895, na miejseu
czersk. Wś 49 dm., 209 mk., jeden z folw. na- starej z r. 1747, uposażona 119 dz., kaplica
leży do dóbr Berdyń, drugi Kubliekich, 118 dz. (z r. 1872), szkoła lndowa, 3 szkółki, młyn, wia3.) M. Stare, wś, folw. i dobra, tamże. Wieś trak. Gmina obejmuje 11 miejscowości, 1263
50 dm., 163 mk., cerkiew drewn., folw. Serafi- dm. włośc. (31 innych), 8219 mk. włościan,

mowiczów, 103 dz.; dobra, od r. 1878 Szymkie
- uwłaszczonych na 7104 dz. Y* r. 1583 książę
Apdrzej Wiśniowiecki wnosi od 10 dym. rynk.
wiezów, 946 dz. (544 lasu). młyn, folusz.
Małynka, wś, dobra i osada, pow. białostoe- po 6 gr.. 27 dym.uliez., z 27 półanków, 13 dm,
ki, gm. Zabłudów, 23 w.od Białegostoku.

Wś ubogich, 15 ogr., 4 rzem., 1 koła dwor.

Prawo

228 dz.; dobra, Kołontajów, z folw. Gozna miejskie utracił prawdopodobnie dopiero pod koi Ochrymowicze i uroez. Zatopolany 1147 dz., niee XVIII w. Na początku XIX w. wś należała do Fryd. Moszyńskiego, obeenie hr. Ledoosada 27 dz.
Małyszczyn, wś włośc., pow. bielski, gub. chowskich.
Manaster, ob. Wownia,
grodz., gm. Grodzisk, 35 w. od Bielska, ze wsią
Manasterzec, wś, pow. żydaczowski. W r.
Czaje 437 dz. Ludność polska.
Małyszczyzno, wś, pow. grodzieński, gmina 1578 jest miastem, daje szosu fi. 4 gr. 16, od
Wiercieliszki, 3 w. od Grodna, 215 dz. włośc. 6 łan., 1 szewca, 3 komor.. 1 popa,
roczne gr. 20.
i 34 kośc. farnero w Grodnie.

Czopowe

Mancany, wś, pow, dźwiński, par. Krasław.
Mańcewicze, wś, pow. lidzki, gmina Myto
folw. w części Kraskowskich 43, Maślewiczów (Wawerka); miała 48 dusz rew.; należała do dóbr
Papiernia.
142 dz.
Manciuty, wś, pow. słonimski, gmina Byteń,
Małyszewicze, wś, pow. słonimski, gm. De281 dz.
rewna, z 08. Żukowszczyzna 310 dz.
Mańczyce, wś, pow. wołkowyski, gmina ToMałyszewka 1.), Maliszówka (t. VI, 19), wś
Małysze, wśifolw., pow. kobryński, gm.

Strzygowo, 9 w. od Kobrynia.

Wś 325 dz;

nad Desną, pow. berdyczowski, gm. Mecherzyń- łoczmany 299 dz,
Manczyki, wś, pow. słonimski. Ob. Bajki.
ce Dubowe, st. pocztowa Samhorodek (11 w ),
Mandagi-zki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
41 w. od Berdyczowa, 39 dm,, 272 mk., szkółka,
gm. Czadosy (6 w.).
2 młyny. 2. M., wś, tamże, ob. Kumanówka.

M»ndoburo, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Antolepty (7 w.).
Małyszki, wś, pow. wilejski. Niegdyś osada
Mandzin, dobra, pow. grodzieński, gm. Bobojarska, attyn. Wielkiego Sioła. Mikołaj Krzy- horodyeka (Masalany), 31 w. od Grodna, ZaleMałyszew» al Małyszewka, ws, pow. sokól-

ski, gm. Kamienna, 33 w. od Sokółki, 736 dz.

sztof Radziwiłł osadził tu bojarów Małyszków. skich, z fol. Kraśnik 879 dz.
W pobliżu wsi, nad rz. Serwecz okrągły nasyp
Manejwy, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.

i około niego grupa kurhanów. Ob. Kirkor: Wy- Czadosy (2 w.). Mają tu Chlebnikowy i inni,
cieczka Arch. (Bibl. Warsz., 1855).
283 dz.
Mamajcie, wś, pow. kowieński, gm. Kroki.
Mani (t. VI, 93), wś, pow. nowogradwołyński,
Mamiańce, wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm.
Romanów, par. praw. Romanówka Mała, 30
gm, Dryświaty (3 w.).
dm.,
339 mk.
Mamie, wś, pow. telszewski, gmina KorciaManiatyn, Jfoniatyn, wś, pow. nowogradwony (8 w.).
Mamki, wś, pow. warszawski. W r. 1580 łyński, gm. Berezdów, par praw. Horyca (3 w.),
Targowska Ruda al. Mamki, w par. Kobyłka, ma 30 w. od mta pow „149 dm., 824 mk., szkółka,
6 działków szlacheckich, z tych cztery po ćwier- wiatrak,

W r. 1577 do Berezdowa, ks. Konst,

Ostrogskiego, płaci od 2 dym. na dworz,, 6 dym.

ci i dwa po pół łanu.
Mamony, wś, pow. oszmiański, gm. Połocza- na óćwiere., 7 ogr., a r. 1588 od 20 dym., 2 ogr.
Maniawa, wś, pow. bohorodczański. Julian
ny (8 w.); miała 40 dusz rew.; należała do dóbr
Jachimowszczyzna. Niegdyś osada bojarska, Celewiez: „Istoria Skitu Maniowskaho*. Lwów,
należąca do Lebiedziewa. Mikołaj Krzysztof 1887, str. 136 i CXIX.

300

Mar.

Man

Maniszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowManichy, wś, pow. wilejski, gm. Krzywin
ski, gm. Antolepty (8 w.). 2.) M., okolica, pow.
(10 w.); miała 15 dusz rewiz.
_Maniew, 2antów (t. VI, 97, podany dwu- wiłkomierski, gm. Traszkuny (4 w.). Mają tu
krotnie), wś nad Horyniem, pow. krzemieniecki, Mioduszewscy 38 dz., Czarkowscy 112 dz.
Maniuki, wś i zaśc., pow. nowoaleksandrowgm. Wierzbowiec, par. praw. Bodoki (4 w.), 28
w. od Krzemieńca, 98 dm., 519 mk, własność ski, gm. Rymszany (12 w.).
Maniuny, wś, pow. poniewieski, gm. RozaOlszańskich. W r. 1583 należy do Wiśniowea;

ks. Andrzeja Wiśniowieckiego, płaci od 5 dym., lin (3 w.).
Maniuszczyce, ob. Maniszczyce.
Mańki, pow. orszański, ob. Szyłowo.
Maniewicze, wś, pow. słonimski, gm, Pieski,
Mańkowce, ob. Mieńkowce.
217 dz.
Mańkóweczka, al. Monasterek (t. VI, 100),
Maniewicze, wś nad rzką Maniewką, pow.
łacki, gm. Horodek, 79 w. od Łucka, 158 dm., przys. nad stawem, pow. humański, gm. Mań5 ogr.

1016 mk., cerkiew, młyn. Niegdyś sioło zamku, kówka, 93 dm., 465 mk., kaplica, 2 młyny.

łuckiego. W r. 1570 wnosi pobór Franciszkowa
Chwalczewska, W r. 1577 ks, Roman Sanguszko
płaci od 14 dym. półdworz., 5 ogr.i z tyluż
wr. 1583 ks, Fiedor Sanguszko. Przed uwłaszczeniem Floryana Zakaszewskiego. Do dóbr
należały folwarki: Karasin Gródek, Czerewacha

Mańkówka 1.) wśi chutor nad dwoma stawami, pow. humański, gm. Mańkówka, st. poczt.

Buki (16 w.), 27 w. od Humania, 893 dm., 4331

mk., 2 cerkwie, szkoła lud., dom modl. żyd.,
ambulatoryum, 2 młyny, 14 wiatraków. Gmina

obejmuje 5 siół, ma 15,197 mk. (15 katol., 20

sztund., 557 żyd.) i 21,560 dz. (18,968 włośc.,
i Leśniówka.
Maniewo, wś, pow. obornieki. W r. 1338 na 2057 skarb., 203 cerk.), 2.) M., przys., pow.
mocy układu, połowę dziesięciny z M. miał po- bałeki, gm. Daniłowa Bałka (10 w.), 60 w. od
bierać zakon braci krzyżowych św. Jana pod Bałty, 44 dm.
Mańkowo 1.) dobra, pow. orszański, Brynpłocki Mateusz. R. 1360 bracia św. Jana otrzy- ków 853 dz.(128 lasu). 2.) M., wś, pow. dry-

Poznaniem, a drugą kanonik pozn. i arehidyakon

mują drogą zamiany na własność wsi królew
skie: M., Radzim z kościołem par. i Brzeziny
_(K.W., n. 1176, 1182, 1418). W ostatnich
czasach kościół par. w Radzimiu z fol. plebańskim wcielono do M. i parafia nosi obecnie nazwę: Maniewo.
Maniewszczyzna, wś, pow. dzisieński, gm.
Postawy (39 w.).

Manikuny, wś pow. poniewieski, gm. Kibury (7 w.).
Maniłówka, dwór, pow. poniewieski, gmina
Stumbryszki (10 w.).
Maniów, r. 1565 Manyowka, wś, pow. liski.
Według lustracyi z r. 1565 wś ta w ststwie sanockiem, zasadzona r. 1554 na prawie wołoskiem, leżała niedaleko granicy węgierskiej, miała 14 kmieci na 9/, łan.

zieński, par. Rosica.
Mankowołokis, zaśc., pow. wiłkomierski,
gm. Wirbaliszki (7 w.).
Mańkowszczyzna 1.) chutor, pow. białostocki, należy do dóbr Niewodnica Lewicka. 2.) M.,
dobra, pow. sieński, własność Markward Rengartenów, z fol. Kułaki, 1157 dz. (799 lasu);
browar, młyn, folusz.

3.) M., wś, pow. świę-

ciański, gm. Melegiany (4 w.); miała 24 dusz
rewiz., należała do dóbr Poleś.

Mansulewo, zaśc., pow. wilejski, gm. i dobra Hermaniszki (2 w.).
Mantortyszki, ob. Montortyszki.

Mantoryszki, fol, pow. szawelski, gm. Ża-

gory (5 w.).

Mantyn, wś, pow. dubieński, gm. Młynów,

par. praw. Dorohostaje Małe (1 w.), 1l dm, 59

Maniowce, wś, pow. starokonstantynowski, mk. W r. 1577 do Murawicy, pani wileńskiej
gm. Kulczyny, 16 w. od mta pow., 168 dm., (Chodkiewiezowej ), płaci od 4 dym. włóczn., od
1044 mk., cerkiew drewn. z r. 1891 na miejscu 2 kół po 24 gr.
Manucha, wś, pow. dryzieński, par. Oświej,
dawnej spalonej w r. 1883, uposażona 35 dz.
Manujły, dobra pow. czerykowski, Sołtanów
przez Kazimierza llińskiego r. 1776, szkółka
cerk., młyn. Wchodziła w skład ordynacyi ostrog- 3611 dz. (2960 lasu).
Manuliszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
skiej, w r. 1593 zniszczona przez Tatarów.
W r. 1753 darowana Kazimierzowi Ilińskiemu, gm. Antuzów (7 w.).
Maraczówka, Moraczówka, wś, pow. zastoln. nurskiemu. Około 1860 r. połowa wsi
należała do E. Kamińskiego (obeenie Mikołaja sławski, gm. Chorowiee, par. praw. Baczmanów-

Chomeńko), druga do Ignacego Ilińskiego (obee- ka (1 w.), 37 w. od Zasławia, 119 dm., 669 mk.
Maraniszki. wś, pow. nowoaleksandrowski,
Na polach wsi kilka
gm. Krasnogórka (9 w.).
knrhanów.

nie Czesława Ilińskiego).

Mararówka, przys., pow. bałeki, gm. BohoManiszczyce, Maniuszczyce, dobra, powiat
oszmiański, gm. Bienica, r. 1866 Moczulskich. pol (15 w.), 25 dm.
Marcelin, fol. dóbr Rasna, pow. brzeski gub.
Przy dobywaniu kamienia wapiennego znajdo_ grodz.
wano topory, szable i ostrza włóczni.
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Marcinkowo, wś, pow. wałecki. Według
Marcelinhof, ob. Maszcza.
z r. 1640 istniał tu kościół murowany
wizyty
gm.
Marcelinowo, fol, pow. wiłkomierski,
Katarzyny Panny, fihalny do Taczna,
św.
p. w.
Owanta (5 w.).
nowo przez Krzysztofa de Wedel
iony
wystaw
Marceliszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowTuczyńskiego, poświęcony r. 1660. Obecnie
ski, gm. Sołoki (7 w.).
|
parafialnym.
Marcelówka 1.) słoboda, powiat rówieński, jest
grodzieński, gmina
pow.
dobra,
opoł,
Marcin
gm. Sieliszcze. 2.) M., kol., pow. włodzimierski,

Krynki, Kundziczów 95 dz.
gm. Werba, 7 w. od mta pow., 85 dm., 580 mk.
Marcinowice, wś, pow. miechowski. W dok.
w XII w. Maczewo,

Marcewo al. Marczewo,

z r. 1257 śród wsi dających dziesięcinę klasztor. 1578 Maczewo, wś, pow. słupecki. Wymieniow Zawichoście (Kod. mał., I, 58).
ne w dok. z XII w. w liczbie włości klasztoru rowi
nówka 1.) zaśc., pow. wołkowyski,
Marci
bisk.
w Mogilnie, W XIV w. jest własnością
gm. Roś. 2.) M., zaśc., pow. nowoaleksandrowpoznańskich (K. W., n. 3, 38, 1341, 1615). Wr.

Antolepty (6 w.).
1578 dzierżawca płaci tu od 4'/ą Ślad. os. i 2 ski, gm.
nówka, wś, pow. żytomierski, gmina
Marci
zagrodn.
ka, par. praw. Lemiesze, 48 w. od ŻytoMarchaty, r. 1579 J/arqwati, wś, pow. Taw- Ozadów

mierza, 145 dm., 520 mk., własność Kamiński. W r. 1579 płacą tu od */, łan. i 2 rzeźn.
skich.
Marchelówka, wś. pow. sokólski, gm. TroMarcinowo 1.) al. Marcianowo, chutor w dodz.
273
Sokółki,
od
w.
fimówka., 20
Popino, pow. kobryński (3 w.). 2.) M.. dobrach
Marchelówka, wś nad jez. Czarnem, pow.
pow. kowieński, gm. Wilkija. 3.) M., pow.
kijowski, gm. Hlewacha, par. praw. Jankowicze bra,
, ob. Martynowo.
lepelski
(2 w.), st. poczt. Wasylków (10 w.), 22 w. od
Marciuchowo, Jartiuchowo, Martiuchy, WŚ,
Kijowa, 99 dm., 559 mk., 6 wiatraków, 756 dz.
ki, gm. Kochanowo, 22 dm., 115
włośc. Należała do monasteru św. Zofii w Kijo- pow. orszańs
.
mk.,
cerkiew
wie, później skarbowa.

Marchia Nowa.

Niessen P. van: „Die Er-

Marciuszkowo, Jfartiuszkowo, dobra, pow.

durch die Askanier* orszański,
(w zbiorze: „Forschungen zur Brandenb. und 473 dz.

werbuny der Neumark

od r.

1879 własność Kładnickich,

Marcyaniszki, wś, pow. święciański, gmina
Niestaniszki (6 w.).
dobra
i
Marchwacz, r. 1253 Marquarce, wś, pów.
anowicze, wś, pow. mohylewski, gm.
Marcy
kościowłasność
kaliski, Według dok. z r. 1253
73 dm., 476 mk.
ła gnieźn. W r. 1334 Bogusław kan. gnieźn., Pawłowicze,
ka, wś, pow. grodzieński, gm.
anów»
Marcy
synowi
oddaje wieś „Markravcze* Pawłowi,
Zdziszka ztej wsi, do osadzenia na prawie średz. Hudziewicze, 255 dz. dobra, pow. mohylewski,
Marcyanowo 1.)
kiem. Sołtys otrzymuje dwa łany, karczmę. trzer. 1850 własność Leteckich, z Barsukami
od
wyCzynsz
ci denar; osadnicy 6 lat wolności.
dobra, pow. mohylewski, Sipajnosić ma 20 gr. z łanu, 3 miary jęczmienia, 5 120 dz. 2.) M.,
Preussisch. Geschiechte*, t. I i II).

owsa (K. W., n. 310, 1139, 1354).

Marchy, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Rogów (7 w.).
Marcianowo, pow. kobryński, ob. Marcinowo.
Marcie, wś, pow. telszewski, gm. Bernatowo (6 w.).
Marcinhof, ob. Hołowińska Wólka.

Marciniszki 1.) wś, pow. nowoaleksandrow

ski, gm. Brasław (14 w.). 2.) M, zaśc., tamże,
gm. Dusiaty (4 w.). 3.) M., dwór, pow. poniewieski, gm. Poniewież (14 w.).

łów 514 dz.
Marcybelin, dobra i fol., pow. nowoaleksan-

drowski, gm. Opsa (9 i 12 w.). Ogińscy mają
tu 641 dz., Pauksztowie 59 dz., Trejbszowie 117
dz., Cyceniowie 234 dz.
Marcyporemba, r. 1353 Marci Poremba,
wś, pow. wadowieki. Kościół parafialny tutejszy
wspom. w dok, z r. 1358, ustanawiającym parafię w Tłuczaniu, do której włączono część parafii M. (Kod. mał., I, 279). W r. 1581 Poręba
Markowa ma w 3 działach 11 łan. km. i 6 pół-

czynsz.
4.) M., dwór, łan., 6 zagr, 4 kom,, 1 przekup., 2

Marczewo, ob. Jfarcewo.
Marczule, wś włośc., pow. wilejski, gmina
nów, 10 w.).
(16 w.); miała 17 dusz rewiz., naleMarcinkowicze, Marcinkiewicze, wś, pow. Wołkołata
skarb. Zawlicze.
dóbr
nowoaleksandrowski, gmina Dryświaty (12 w.). żała do
wś, pow. telszewski, gm. PłungiaMardosy,
Należała do dóbr Dryświaty, od r. 1802 Eleonony (7 w.).
ry Miekiewiczowej, następnieHłuszaninów.
gmina

pow. wiłkomierski, gm. Dziewałtowo (Konstanty-

Marcinkowo, wś, pow. mogilnieki.

W XIV

Mareciszki, wś, pow. wiłkomierski,

w. siedzi tu ród przybierający tytuł komesów. Żmujdki (5 w.).
Maregis, dwór, pow. nowoaleksandrowski,
Z rodu tego Dobrogost, Mikołaj i Wincenty częgm.
Kwietki (3 w.).
sto występują w dokumentach (K. W., n. 1313
wś nad Słaczą, pow. rówieński
Marenin,
i nast.).
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gm. Sieliszcze (10 w.), st. poczt, Korzec (25w.),

Margupie, zaśc., pow. rossieński, gm. Skaw-

st. dr. żel. Równo (64 w.), 22 dm., 527 mk., dwile (7 w.).
cerkiew drewn. z r. 1801, wiatrak. Cerkiew fil.
Margupis, dwór, pow. szawelski, gm. Kurwe wsi Ujście, W całej par. było 139 dm., szany (11 w.).
1067 mk. W r. 1577 należy do Międzyrzecza,
Marhuzowo, wś, pow. dryzieński, parafia

_ks. Koreekiego, który wnosi od 10 dym., 5 ogr. Oświej.
Ku. Bohusz Korecki w r. 1579 zapisuje mstko
Mariamborg, dobra, pow. wiłkomierski, gm.
M. z zamkiem, synowi kn, Joachimowi. Z aktu Traszkuny (19 w.), Zarembów 516 dz,
tego widać, Że istniał tu monaster, założony
Marianpol, ob. Berestianka.
przez kn. Bohusza (Arch. J. Z.R., cz.I, t.I,
Marienfeld Stary. fol., pow. lepelski, gmina
str. 97, 102).
Bieszenkowicze (11/ą w.).
Margarytówka 1.) kol, pow. nowogradwoMarienwalden, pod Chocznem (Arnswald)
łyński, gm. Serby. 25 w. od mta pow., 34 dm., na Pomorzu, klasztor cystersów istniejący tu
255 mk. 2.) M. Ćwilska, kol., tamże, 29 dm., już na poczatku XIV w.
149 mk.

Marjatyn, wś, pow. owrueki, gm. i par. pra97 dm.,

Margi 1.) dwór, pow. poniewieski, gm. Na- wosł. Bazar (4 w.), 56 w. od Owrucza,
cinny (19 w.). 2.) M., zaśc., pow. szawelski, 637 mk.
gm. Gruździe (16 w.). 3.) M, wś, pow. tel- Marki, wś, pow. warszawski, gm.
szewski, gm. Ginteliszki (1 w.). 4.) M., wś, pow. Obeenie przedm. Warszawy połączone
wiłkomierski, gm. Pogiry (6 w.). 5 ) M, zaśc., kolejką. Wielka przędzalnia pod firmą:

Brudno.
z Praga

„Briggs.

tamże, gm. Wieprze (3 w.).
i Posselt*, założona tu już po r. 1880, przemieMarzicniki 1.) wś., pow. telszewski, gmina niła drobną wioskę w osadę fabryczną liczącą

Błoki (5 w.).

2.) M, wś i fol., tamże, gm. Ma- do 5000 mk.

W r. 1899 ukończono i poświę-

siady (22 w.).

cono tu kościół murowany na 2500 osób, przy
Marginie, wś, pow. rossieński, gm. Skaw- którym ma być utworzona parafia.

dwile (5 w.).
Margis 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Rakiszki (10 w.). 2.) M., w spisie zr. 1892
Morgi, zaśc., pow, szawelski, gm. Radziwiliszki
(14 w.), Giedminów 60 dz.
Margiszki 1.) wśi dwór, pow. rossieński,
gm. Sartyniki (7 w.), 14 dm., 93 mk., zarząd

Marki 1.) wś. pow. telszewski, gm, Wornie
(15 w.). 2) M., dobra, pow. dryzieński, gmina
Suszki (12 w.), browar, młyn.

Markieliszki, zaśc., pow. wileński, gm. Malaty (14 w.); miał 9 dusz rewiz., należał do dóbr
skarb. Paeuny.

Markienięta, Afarkieniata, wś i folw., pow.

oszmiański, gm. Holszany (6 w.). Na polach
folsarku (Byszewskiego) zaorany kurhan. Znaleziono tu garnek z pieniędzmi srebrnemi (przeważnie Zygmunta Augusta), kamienne toporki
Margonin. mstko, pow. chodzieski. Wr 1364 i szydło krzemienne. Na polach wsi, na brzegu
na mocy układu między Janem bisk, pozn. a ar- rzki Klewy stoi 7 kurhanów.
Markieniszki, wś włośc., pow. święciański,
cyb. gnieźn. Jarosławem, kosciół w M z parafią
i dziesięcinami włączone zostały do uposażenia gm. i dobra skarb. Daugieliszki (5 w.); miała 19
stołu bisk. pozn. „Marcus rector ecelesie in dusz rewiz.

gminny, st. poczt. 2.) M., zaścć., pow. wiłkomierski, gm. Owanta (21 w.). 3.) M.. zaśc., pow,
święciański, gm. Łyntupy (5 w.), należał do dóbr
Romaniszki.

Margonino* występuje w dok. z r. 1399. Obok

Markiszki, wś i fol., pow. telszewski, gmina

niego jest Andrzej kapelan przy tymże kościele Gadonów (5 w.), Underowiczów 240 dz.
Markostaw, wś, pow. włodzimierski, gmina
(K. W., n. 1522, 2008). Zygmunt „de Margo-

nyno*, stolnik kaliski, podpisał traktat pokoju Mikulieze, 22 w. od mta pow.. 47 dm., 298 mk.
z Krzyżakami w Brześciu r. 1439. W r. 1579 W r. 1577 do Litowiża, kn. Michajła Czartory

Margonin jest miasteczkiem.

Świeżo zgorzał, skiego, który wnosi od 4 dym. łanow.. 1 dymu
półłank., 4 ogr. po 4 gr., 4 kom. z bydłem po 4
gr,aw r. 1583 wdowa po nim płaci od 3 łan.,
6 ogr., 1 ogr., 2 kół waln.

ztąd płaci od 2 ślad. os. Jest przy nim Margońska wieś, płacąca od 7 ślad., 4 zagr. W mieście
było 17 rzem., 5 kół korzecz., 1 rybak, 1 folusz.
Szosu nie dano dla pożaru.
Margowanie 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Sołoki (11 w.). 2.) M., sześć zaśc.,
pow. wiłkomierski, gm. Ueiaua (3 i 15 w.). Do
Suchorzewskich należało tu 140 dz.
Margowejnie, wś, pow. wiłkomierski, gmina
Dobejki (8 w.).
Mergowiany, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Antuzów (7 do 14 w.).

Markotów, pow. kluczborski, ob. Zygan.
Fłarków (podany dwukrotnie t. VI,:125i 130
Markowo), mstko, pow. wilejski. W r. 1495
powitał tu wysłany przez ks. Aleksandra Jagiellończyka, marszałek Stanisław Strómiłło, w to-

warzystwie ks. Konst. Ostrogskiego i ks. Iwana
i Wasila Glińskich, córkę w. ks. mosk. Iwana

Wasilewicza, Helenę. Dnia 21 sierpnia 1609 r.
nocował tu Zygmant III, w drodze z Wilna do
Orszy. Ststami markowskiemi byli: Medard i,Ewa
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z Paców Gąsiewsey (1638), Jan Szczyt (1730,z 3 dym., 2 ogr., 2 ogr., '/, koła waln.
Markówka 1.) wś, pow. klimowieki, gmina
do 1760), Justynian Szczyt (1760), Tadeusz Kociełł (1790). Katarzyna II nadaje M., generał. Zalustyn, 20 dm., 176 mk. 2.) M., wś, pow,
Berechmanowi, ten sprzedaje Lubańskiemu, od rzeżyeki.
Markówka 1.), chntor, pow. radomyski,
którego kupuje r. 1815 Leon Osztorp, marsz.
gub. mińskiej, O 2w. od mstka zbajdują się gm. Krasiatycze, 11 dm., 41 mk. 2.) M., wieś
i os. karcz., pow. nowogradwołyński, gm. i par.
kurhany
Markowce, w dokum. Markowżcze, wś, pow. praw. Baranówka (9 w.), 36 w. od mta pow.,

augustowski. W r. 1558 należy do wójtowstwa 47 dm., 291 mk.

Markowo, r. 1266 Marchowie,
lipskiego, we włości dworu perstuńskiego, ekon.
grodzieńskiej, We wsi było 30 włók gruntu szawski, ob. Drwalewo.,

wś, pow. nie-

Markowo 1.) Wzelkie, wś i dobra, pow. bielnader podłego, w tem 6 wł. osocznickich, 3 ciągłe i 21 osadnych. Z włók ciągłych i osadnych ski, gub. grodz., gm. Oleksin, 27 w. od Bielska,
płacić powinni 23 kóp 48 gr., obbiżono jednak Wieś ma 130 dz.; dobra w części Markowskich
opłatę na 3 lata do 15 kóp 24 gr. W r. 1641 457 dz., Śliwowskieh 200
dryzieński, par. Oświej.
we wsi było 6 osadników na 3 włókach.

dz.

2.) M., wś, pow.
;

Markowszczyzna, dobra, pow. białostocki,
Markowce 1.) wś nad Hnyłopiatem, pow.
berdyczowski, gmina i st. poczt+wa Machnówka gm. Choroszeza (nie Niewodnica), Łyszczyń(4 w ), 24 w. od Berdyczowa, 79 dm., 582 mk., skich, 542 dz.
Markuciszki, dobra, pow. wiłkomierski, gm.
cerkiew, szkółka cerk., 2 młyny. 2.) M., wieś
nad Bożkiem, pow. starokonstantynowski, gmina Wieprze (12 w.), 24 w. od miasta pow. Około
Czernielówka, st. poczt. Krasiłów (12 w.), 30 w. r. 1788 Ign. Tyzenhauza, od r. 1854 Adamowiod mta pow., 123 dm., 935 mk., cerkiew drewn. czów, 1572 dz. (466 lasu).

zr. 1775, uposażona około 43 dz. przez ks. Ja-

|

Markaniszki 1.) dwór, pow. szawelski, gm.

nusza Sanguszki r. 1742. Wchodziła w skład Chwałojnie (4 w.). 2.) M., dwa zaśc., pow.
ordynacyi ostrogskiej, r. 1753 darowana księciu wiłkomierski, gm. Ołoty (12 w.). Jeden MachFran. Lubomirskiemu. Na płn.-zchd od wsi, na wiców 156 dz., drugi Skirdziusów i Burkowpolach 4 kurhany. 3.) M., wieś nad rzką Mu- skich 50 dz.
Markuwy 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
chawką, pow. zasławski, gm. Sulżyn, par. praw.

Ławrynowce (3 w.), 19w. od Zasławia, 108 dm., gm. Dasiaty (3 w.). 2.) M., dwie wsi, pow. po728 mk., cerk. fil drew. z r. 1776. Dor. 1832 niewieski, gmina Gulbiny (14 w.) i Podbirże

cerkiew była paraf. W r.1583 wieś należy do (1t w.). 3.) M. dobra i zaśc., pow. wiłkomier-włości sulżynieckiej ks. Janusza Ostrogskiego, ski, gm, Szaty (2 w.) Kłopotowskich, 170 dz.

Markusze, wś nad Hnyłopiatką, pow. berdypłaci od 6 dym., 8 ogr. W r. 1589 zniszczona
czowski, gm. Bystrzyk, st. poczt. Berdyczów
przez Tatarów.
Markowicze 1.) wś, pow. kobryński, gmina (7 w.), 150 dm., 967 mk., cerkiew, szkółka
Chomsk, 60 w.od Kobrynia, 388 dz. 2.) M. cerk., 2 młyny. Osadzona przed r. 1598 w dowś, pow. słonimski, gm. Derewna, 18 w. Słoni- brach berdyczowskich przez Uhryna.
Markuszow, r. 1330 Markussovicze,
ma, 180 dz, Pod wsią, w urocz. zw. Borki

4 kurhany.

u Dług.
3.) M „wś, pow. homelski, gmina Marcuschovicze, wś, pow. nowo-aleksandryjski

Markowicze, 40 w. od Homla, 285 dm., 1775 mk.,
cerkiew drewn., szkoła, 5 wiatraków. (Gmina
obejmuje 23 miejscowości, 1540 dm., 6902 mk.
włościan (2486 dusz rew.), uwłaszczonych na

(Puławy). Wdok. z r. 1330 śród włości Dzierzka kan. krak.ijego brata Hostasiusza, przeniesionych na prawo niemieckie (Kod. mał.Il, 275).

Za Długosza (L. B. 1I, 572) wś ma kościół par.
drewn., p. w. św. Małgorzaty. Dziedzie wsi
14038 dz.
Markowicze 1.), wś nad rzką Krzywą, pow. Eustachiusz h. Leward. Należą do niego wsi
włodzimierski, gm. Skobełka, 53 w. od Włodzi- wchodzące w skład parafii: Kalinie, Ostre Błoto,
Dziesięcinę z M. wartości do 7 grz.
mierza, 83 dm., 516 mk., cerkiew, szkoła. W r. Ostaszów.
1583 do Horuchowa ks. Sanguszki Koszerskie- pobiera klasztor łysogórski.

go, płaci od 22 łan., 5 ogr., 2 kom.

W roku 1676 jest

2)M., miasteczkiem (oppidum), daje pogłówne od 156

wś nad Łuhem, tamże, gm. Chorów, 32 w. od mieszczan i 6 żydów.

Folw, M. Stan. Drze-

mta pow., 85 dm., 511 mk., cerkiew, młyn wod- wieekiego płacił od 15 dworskich, i2 folwarez.

Wr. 1545 Wasilowej Markowskiej i An- i właściciela. Jeszcze wtedy należy do Drzedrzeja Falewicza. W r. 1570 Anna Markowska wieckiego wieś Ostaszów dziś nie istniejąca,
|
płaci z części z 3 dym., 3 ogr. po 4 gr., 1 pół- miała 21 poddanych,
Markuszowa, r. 1366 Marcusti libertas, wś,
kola młyn. W r. 1583 płacą z części: Jacko
Markowski z siostrą Janową W ęglińską z 3 dym., pow. rzeszowski. Wspom. w dok. z r. 1366 ja2 ogr., !/ą koła; Roman Markowski z 2 ogr., ko Wola Markuszowa. (Kod. mał. III, 202).
'/, koła w.; Hrehory Kisiel (z części stryja Pio- W r. 1536 wraz z Kożuchowem, własność Jana
tra) z 5 dym., 2 dworz. i Stanisława Rogulska Trzęcieskiego, na 10 kmieci, 3 zagr., karczmę.

ny,
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Marlewo, wś, pow. poznański. Włość bisk. 4 dz. 2.) M., wś, tamże, gm. Ponedel (18 w.).
pozn. oddana r. 1296 drogą zamiany za Głów= 3.) M., dwór, pow. telszewski, gm, Gadonów,
czyn, Mikołajowi wojew. kaliskiemu, Daje dzie- Narwidów 39 dz. 4.) M, dwa zaść., pow. wiłsięciny koliegiacie w Głuszynie (K. W., n. 752 komierski, gm. Owanta (17 w.).
Martyniuki, wś, pow. brzeski gub. grodz.,
i 754).
Marmakiszki, zaśc., pow. poniewieski, gm. gm. Kamieniec Litewski, 38 w. od Brześcia, 148
dz. włośe. i 28 prywat.
Birże (9 w.).
Martynów, wś, pow. rohatyński. Wspomn.
Marnieliszki, wś włośćc., pow. święciański,
w dok. z r. 1438. W r. 1515 „oppidulum* płaci
gm. i dobra skarb. Daugieliszki (2 w.).
Marowil, Moriawil, wś i dobra nad rzką Po- czopowego rocznie grz. 2 gr. 15. Wieś M. Stahorelica, pow. klimowicki, gm. Kościukowieze, ry wr. 1578 płaci od 3 pługów, 3 zagr., popa;
44 dm., 300 mk., cerkiew drewn. Dobra, Ka miasto daje szosu fi, 19, od 3 pługów, 2 rzem,,
popa. Czopowe rocznie f. 31 gr. 28.
mińskich 732 dz. (444 lasu), 2 młyny.
Marowile, fol., pow. szawelski, gm. SzawMartynowicze, wś, pow. wołkowyski, gmina
kiany (11 w.).
Samarowicze, 23 w. od Wołkowyska, z zaśc.
Marszewiec, r. 1251 Marschoviza, fol., pow. Łozy 212 dz.
obornicki. Nadany r. 1252 klasztorowi w OwińMartynowicze, w dokum. Marcinowicze, wś,
skach (K. W., n. 303, 496).

pow. radomyski, gm. Martynowieze, st. poczt.

Marszewo, r. 1350 Marssovycza, wś, pow. Radomyśl (110 w.), 218 dm., 1220 mk., cerkiew,
słupecki. W r. 1350 Jarosław areyb. gnieźn., szkoła lud., ambulatoryum, 3029 dz. włościańsk,
maldraty pobierane z tej wsi oddaje nowo utwo- Własność większa Steckich. W r. 1581 do włorzonej altaryi N. P. Maryi i św. Stanisława
w katedrze gnieźn. Wieś leżała „in distrietu
Czobrz* (Zbar.).
Marszoszki, wś włośc., pow. oszmiański,

gm. Wołożyn; miała 40 dusz rewiz.
Marszowice, wś, pow. miechowski. „Rodgerus et Falislaus de M,* w dokum. z r. 1324
Dziedzice ze Smarzowie sprzedają r. 1389 swe

ści chabeńskiej Szczęsnego Charlińskiego, który

wnosi z 4 osiadł., | zagr. W r. 1628 płaci Stanisławowa Rodkiewiczowa od 2 dym., 2 ogr.
Drugą połowę (2 dym., 2 ogr.), trzyma w zastawie Rafał Dubiski. Gmina obejmuje obeenie 28
miejscowości (6 siół, 16 wsi, 1 słoboda, 5 kol.),

11,047 mk. (337 katol., 674 żydów) i 56,861
dz., w tem 25,000 dz. większej posiadł,, 31,385

działy w M., Piotrowi Fochsczal, mieszczanin. włośc., 476 cerk.

krakow. za 50 grz. (Kod, kat. krakow., II, 131).
W r. 1581 mają tu działy: biskup krakowski

W tem jest 37,476 dz. lasów.

Martynówka 1) w dok. Marcinowicze, WŚ,
pow.
grodzieński, gm. Hudziewicze, 38 w. od
(4 łany km.), wikaryusze zamku krakow. (3 łany ),
Grodna, 430 dz. W r. 1558 należy do wójtowks. Konstantyn (Ostrogski) 3 łany km.
Marta, r. 1349 Martem, wś, pow. wałecki. stwa podniecieckiego, we włości dworu kraśnieW r. 1349 włość bisk. pozn. ma 9 łan. os.i 11 kiego ekon. grodz. We wsi było 12 włók gruntu
pustych (K. W., n. 1284). Kościół filialuy do podłego, wszystkie na osadzie. Poddani mieli 44
Tuczna istniał tu r. 1641.

woły i 27 koni, płacić powinni 17 kóp 12 gr.

Marteniszki 1.) wś, pow. nowoaleksandrow- 2.) M, wś, pow. klimowieki, gm. Berezki, 28
ski, gm. Bachmaty (4 w.). 2.) M., fol., tamże, dm., 150 mk,
Martynówka 1.) wś, pow. kaniowski, gmina
gm. Sołoki (3 w.).
Martopol, dobra, pow. rossieński, gm. Kiel- i st. poczt, Tahańcza (8 w.), 18 w. od Kaniowa,
170 dm., 1709 mk., cerkiew, szkółka cerk., cumy (11 w.). Mają tu Wołkowie 30 dz.
krownia,
9 wiatraków. 2.) M., wś, pow. nowoMartynajcie 1.) dwór, pow. szawelski, gm.
Kiryanowo (5 w.), należy do dóbr Wołodkajeie. gradwołyński, gm. Kustowce, 94 w. od mta pow.,
Wołodkowie mają tu 77 dz., Wielbutowie 38 dz., 111 dm., 775 mk., cerkiew drewn. z r. 1766,
Kadziewiezowie 30 dz., szkółka cerk. od r. 1872. 3.) M., kol., pow. ró-

Ignatowiczowie 17 dz.,

Kimontowie 21 dz., Kontowtowie 65 dz, Misie- wieński, gm. Diatkowicze, 20 w. od Równego,
wiczowie 89 dz. 2.) M., wś, pow. telszewski, 30 dm., 249 mk,
Martynowo 1 ) dobra, pow. kowieński, gm.
gm. Korciany (3 w.), 47 w. od Telsz. 3.) M.,
Aleksandrowsks Słoboda, 11 w. od Kowna, Sobowś, pow. wiłkomierski, gm. Wieprze (12 w.).
Martynczuny, wś, pow. wiłkomierski, gmina lewskich (poprzednio Marcina Cellarego), 168
dz. 2.) M. al. Marcinowo (t. VI, 109 i 141), wś
Ołoty (12 w.).
|
Martyniańce, wś, pow. wiłkomierski, gmina i dobra nad rz. Ułłą, pow. lepelski, gm. Marty-

Żmujdki (7 w.).

nowo, 11 dm,, 72 mk., cerkiew, Mają tu: Bory-

Martynie, wś, pow. ostrogski, gm, i par. sowiczowie 589 dz., Reuttowie 188 dz., PodwińKuniów (4 w.), 31 dm., 219 mk.
. scy 120 dz. i Wińczowie 96 dz. Gmina obejmuMartyniszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksan- je 44 miejscowości, 625 dm. włośc. (117 iadrowski, gia. Smołwy (5 w.). Mają tu: Janowi- nych), 5069 mk. włościan, uwłaszczonych na
"czowie 27 dz., Kozłowscy 7 dz., Wyrwiczowie 5870 dz. Zarząd gminny we wsi Chotino,

KK

"RÓ ..a
>" 7 ROA tedu:
+ GR2
ZS AE
I” FAODZODE
ze

Mar

305

Martyszkowce, wś, pow. krzemieniecki, gm, Mylnie podano (t. VI, 148) wś M. w gm. Zaręby,
Wyżhorodek, par. praw. Białka (2 w.), 55 w. od nietylko bowiem gminy ale i miejscowości t. n.
Krzemieńca, 35 dm., 290 mk. W nowszych cza- nie ma w pow. wiłkomierskim. Fol. w gm. Sie- sach Jana Pruszyńskiego.

siki należy do Kulunasów, 80 dz., w gm. Wie-.

Martyszunele, przys.. pow. poniewieski, gm. prze do Koczanów, 70 dz. 13.) M., dobra, pow.
mohylewski, od r. 1875 Buraczkowych, 155 dz.
Czypiany (5 w.).
Martyszuny, fol., pow. poniewieski, gmina 14.) M., dobra, pow. połocki, Bezobrazowych
140 dz.
Czypiany (4 w.), Burzanów 383 dz.
Maryampol, słoboda, pow. owrucki, gm. KiMaruga 1.) rzka, pow. dzisieński, lewy dopł.
Dzisny (nie Dźwiny, jak podano). 2.) M., ob. sarycze, 7 dm., 198 mk.
Maryanin, kol., pow. nowogradwołyński, gm.
Moruga.
i
Marulewy, niem. Friedrichsfelde, ob. Bat- Romanówka, 51 dm., 326 mk.
Maryanna, ferma, pow. rówieński. gm. Rów
kowo,
Marusieńki, okolica, pow, rohaczewski, gm. ne (5 w.),
Maryanopol, zaśc., pow. nowoaleksandrowŁuki, 10 dm., 58 mk.
Marusin, Marysin al. Czereszkówka, fol., pow. ski, gm. Antuzów (13 w.).
miński, gm. Siemkowo-Grodecka, 21 w. od MińMaryanów, dwa zaśc,, pow. nowoaleksandrowski, gm Rakiszki (8 w.).
ska, własność Bermana, 5 włók.
Maruszów, r. 1191 Marsou, r. 1284 MarMaryanówka, fol. dóbr Krynki, pow. grosow, wś, pow. opatowski. Wedle dok. z r. 1191 dzieński.
jest własnością kollegiaty sandom, (Kod. mał.,
Maryanówka 1.) wś nad jez., pow. berdyt. I, 5). W dok. z r. 1284 śród włości kollegiaty czowski, gm. Białołówka, st. poczt. Zarudyńce
sandomierskiej. Wedle Długosza główny fun- (10 w.), 43 w. od Berdyczowa. Wś ma 58 dm.,
dasz scholastryi, miała 5 łan. km., karczmę, 305 mk., wiatrak. 2.) M., ferma pod wsią Most

1 zagr., folwark, jezioro i dwa mniejsze. Dziesięcinę wartości do 5 grzyw. dawano scholastykowi (L. B., III, 329).
Marwil al. Marwile Prozoryszki, dobra, pow.
kowieński, gm. Janów (4 w.), własność Szwoj-

Rąbany, pow. humański.

3.) M. al. Merwin,

chutor, pow. kijowski, gm. Byszów, Megiedów

216 dz. 4.) M., wś, pow. radomyski, gm., dobra i par. praw. Chabne, st. poczt. Radomyśl
(97 w.), 137 dm., 783 mk., 5 młynów, 1105 dz.

5.) M., wś, tamże, gm. Kiczkiry, st. poczt. RaMarwino, folw., pow. szawelski, gm. Gruź- domyśl (8 w.), 20 dm., 108 mk., 49 dz. włośc,,
dzie (15 w.).
208 dwor., należącej do Iliaszewiczów
iParaMaryampol, miasto powiatowe. W r. 1890 dowskich. 6.) M., kol. przy wsi Szczeglówce,
miał 6797 mk. Śród ludności stałej było 120 tamże, gm. Wodotyje, 27 dm., 140 mk. 7.)M,
praw., 861 kat., 410 prot., 5109 żydów. Kościół ferma przy wsi Dowhałówka, pow. taraszezańtutejszy wystawiła Franciszka z Szezuków But- ski. 8.) M., wś nad rzką Rotką, pow. wasylkowlerowa (nie z Butlerów Szczukowa). Powiat ski, gm. Ksawerówka, st. poczt. Wasylków
niekich, 662 dz.

miał 117,085 mieszk. (w miastach M.i Preny (18 w.), 495 dm., 3069 mk., cerkiew, kaplica
10,561). Śród stałej ludności powiatu było: 257 kat., szkółka cerk., 16 wiatraków. 9.)M., wś
praw., 98,483 kat., 8299 prot. (Aleksota 2260, nad Taszłykiem, pow. zwinogródzki, gm., stacya
Pogiermoń 847, Pilwiszki 625, Jaworowo 638, poczt. i dr. żel. Szpoła (4 w.), 36 w. od ZwinoBalwierzyszki 613), 19,452 żydów (Aleksota gródki, 145 dm., 1398 mk., cerkiew, szkółka
3907).
cerk., 12 wiatraków. 10.) M., wś, pow. kowelMaryampol 1.) al. Maryapol, chutor w do- ski, gm. Lubitów, 27 w. od Kowla, 22 dm., 169

brach Wysokie Litewskie. 2.) M. al, Rukawiec,
dobra, pow. prużański, gm. Kotra, Lichaczewskich 114 dz. 3,) M. al. /Vowostołki, wś, tamże,
gm. Rewiatycze, 213 dz. 4.) M., fol. dóbr Synkowicze, pow. słonimski. 5.) M., dobra, tamże,
gm. Kozłowo, Gruenerów 231 dz. 6.) M, chutor w dobrach Kruplany. 7.) M, fol., pow. kowieński, gm. Kroki. 8.) M., dwa zaśc., pow.
nowoaleksandrowski, gm. Bachmaty (3 w.) i Ra-

kiszki (7 w.) 9.) M, dobra, tamże, gm. Brasław (10 w.), Pulsów 265 dz. 10.) M., dobra,
pow. poniewieski, gm. Nowe Miasto (8 w.), Ejdrygiewiczów z Wojszwitami 1103 dz. (430 dz.

lasu).

11.) M., wś, pow. wiłkomierski, gm. Do-

mk. 11.) M., fol., pow. krzemienieeki, gmina
Światee. 12.) M., fol., tamże, gm. Wiśniowiec.
13.) M., kol., pow. łucki, gm. Czaruków, 11 dm.,
101 mk. 14.)M., kol., tamże, gm. Kołki, 40
w. od Łucka, 32 dm., 260 mk. 15)M., kol,

tamże, gm. Poddubce, 13 dm., 49 mk. 16.) M,,
kol., tamże, gm. Rożyszcze, 25 dm., 140 mk.
17.) M., trzy kol., tamże, gm, Szczuryn, maja
66 dm., 312 mk. 18.) M, kol., tamże, gm. Torczyn. 19.) M., wś, pow. nowogradwołyński, gm.
Rohaczów, 36 w. od mta pow., 99 dm., 708 mk.
20.) M., wś, tamże, gm. Romanówka, 24 dm.,
137 mk. 21.) M., wś i kol , tamże, gm. Serby,
par. praw, Andrejowicze (3 w.), 25 w. od mta
pow., 38 dm., 294 mk. 22.) M., chutor, powiat

bejki (2 w.). 12.) M., trzy fol., tamże, gmina
Kowarsk (6 w ), Siesiki (5 w.)i Wieprze (11 w.). ostrogski, gm. Hoszeza,
Słownik Geograficzny.

TI. XV.—Zeszyt 180.

23.) M., wś, pow. r02U

Mar

Mar

wieński, gm. Kostopol, par. praw. Kosmaczów

Maryino Dorożyn, dobra, pow. prużański,
gm. Kotra, Merkuszewych 383 dz.
Maryińsk, dobra, pow. czauski, od r. 1876
Andrejewych, 389 dz., Nosowiczowie mają 216
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(12 w.), 57 w. od Równego, 26 dm., 194 mk.
Własność Wieczwińskich. 24.) M., w spisie
Morwianówka, wś, pow. rówieński, gm. i parafia
praw. Lubikowieze (2 w.), 148 w. od Równego,
42 dm., 214 mk. 25.) M., trzy kol., pow. rówieński, gm. Deraźne, 45 dm., 281 mk. 26.) M.,

dz. lasu.

Maryińska 1.) gmina, pow. słonimski, obejmuje 56 miejscowości, mających 791 dm, włośc.
kol., tamże, gm. Kustyń, 15 w. od Równego, 32 (75 innych), 5216 mk. włościan, uwłaszczonych
dm., 229 mk. 27.) M., kol., tamże, gm. Tuezyn, na 8423 dz. Nadto w gm. jest 143 dz. cerk.
12 dm, 83 mk. 28.) M., chutor, pow. starokon- i9195 większej posiadłości. Zarząd gminny we
stantynowski, gm. Czernielówka. 29.) M., kol., wsi Trybuszki. 2.) M., ferma, pow. czerykow-

pow. włodzimierski, gm. Werba, 27 dm., 177 ski, własność von Benkendorfów, 907 dz. (740
mk. 30.) M., kol., tamże, gm. Kisielin, 39 w. dz. lasu).
Maryińska, os. pow. czerkaski, gm. i st.
od mta pow., 71 dm., 495 mk. 31.) M., dwie
kol., tamże, gm. Korytnica, 34 dm., 205 mk. poczt. Horodyszcze (3 w.). 55 w. od Czerkas,
32.) M., wś, pow, zasławski, gm. Chrolin, 46 w. 22 dm., 211 mk., cukrownia,

W pobliżu st. dr.

od Zasławia, 47 dm., 373 mk. 38.) M., kol. nad żel. Worońcowo Horodyszcze.
Maryjka, wś nad rzką t. n., pow. taraszczańrzką Zatkówką, pow. żytomierski, gm. Chwaso-

wa, par. praw. Sielec (1 w.), 50 w. od Żytomie- ski, gm. Buzówka, st. poczt. Żaszków (9 w.),
rza, 40 dm., 229 mk.

Trojanów.

34.) M, kol., tamże, gm. 58 w. od Taraszczy, 111 dm., 678 mk., kaplica,

35.) M. Bobrycka, kol., tamże, gm.

szkółka, młyn, 4 wiatraki.

Maryjówka, chutor, pow. żytomierski, gm.
36.) M. Jabłoniecka, kol., tamże, 92 w. od mta Trojanów, 13 dm., 88 mk.
Warylczyn 1.) kol. niem. pod wsią Buda Stapow., 45 dm., 325 mk.
Maryanowo 1.) os., pow. kobryński, gmina ra, pow. radomyski, gm. Potyjówka, 40 dm.,
Barasze, 68 w. od mta pow., 41 dm.,

265 mk.

Iłosk, Barszczewskich 57 dz. 2.) M., wś i dwór, 245 mk., szkoła. 2)M., kol., pow. rówieński,
pow. poniewieski, gm. Pompiany (7 w.). 3.) M, gm. Sieliszcze, 15 dm., 80 mk.
Marylin, mylnie Marynin (t. VI, 158), wś,
dwa dwory, tamże, gm. Poniewież (11 w.). Je-

4.) M., fol., pow. pow. dryzieński.
Marylino-Pobolwiany, dobra, pow. szawel5.) M. al. Dudyszki, zaśc., tamże, gm. ski, gm. Tryszki, Rejchardtów, z fol. Krugiele

den Kopańskich, ma 291 dz.

wiłkomierski, gm. Wiżuny (5 w.), Józefowiezów

60 dz

|
Suboez, Wizborów 37 dz. 6.) M. al. Użubułce, i Podgaj 1682 dz.
Marymonówka, wś, pow. homelski, gmina
zaść., tamże, Gurklisów 134 dz. 7.) M., foi.,
tamże, należy do dóbr Dudyszki. 8.) M, pow. Diatłowicze, 33 dm., 210 mk.
Marymont, fol. i zaść., pow. nowoaleksanmiński. Własność Szembeków. 9.) M., dobra,
pow. orszański, od r. 1868 Syryców, 330 dz. drowski, gm. Antuzów (3 w.).
10.) M., wś, pow. sieński, gm. Ulanowicze, 11
Marymont, przys. wsi Michalowce, pow.
mohylowski, gm. Tereszki, własność Jezierskich,
dm., 82 mk.
Maryanowski, chutor, pow. radomyski, gm. 541 dz.

Maryna, Maryina, słoboda, pow. homelski,
Maryanpol 1.) dwór, pow. szawelski, gmina gm. Wietka, 229 dm., 427 mk., kaplica, dom

Chabne, 12 dm., 66 mk.

"_

Skiemie (12 w.). 2.) M., dobra, pow. orszań- modl. star., 3 wiatraki.
Maryniańce, wś i fol.. pow. wiłkomierski,
ski, od r. 1862 Boguszewskich, 712 dz.

Maryanpol, kol., pow. włodzimierski, gmina gm. Towiany (4 w.).
Marynica, rzka, w pow. połockim, lewy do-

' Werba, 30 dm., 181 mk.

Maryanpole, dobra, pow. czerykowski, Do- pływ Dryssy.
ria Dernałowiczów 2110 dz. (1500 lasu),

Bierze początek w pobliżu wsi

młyn. Jelniki, płynie ku płn.-zchd. i ubiegłszy 10 w.

Maryapol, pow. brzeski, ob. Maryampol.
Maryaszków, dobra, pow. szawelski, gmina
Wieksznie (12 w.).
Marya Wola, chutor, pow. włodzimierski,

ma ujście pod wsią Lieszenki.

Marynin 1.) folw. dóbr Czerlona, pow. grodzieński. 2.) M., fol., pow. wiłkomierski, gmina
Towiany (10 w.). 3.) M., dobra, pow. rzeżycki,
Wyżyckieh 170 dz.

gm. Mikulicze.

Marynin 1.) chutor, pow. winnieki, gm. StaMaryenhauz, mstko, pow. lucyński, gmina nisławczyk (6 w.). 2.) M, kol , pow, łucki, gm.

Maryenhauz. (Gmina obejmuje 106 miejseowo- Czaruków, 22 dm., 141 mk. 3.) M., kol., pow.
wości, 1079 dm. włośe, (113 innych), 7099 mk. rówieński, gm. Kustyń, 24 dm., 148 mk.
włościan, uwłaszeczonych na 10,707

dz.

b.

Marynka, fol. dóbr Hieronimowo, pow. bia-

Gloger Zygm.: „Wykopaliska maryenhauskie* łostocki.
Marynki, wś nad Dźwiną, pow. dryzieński,
i Dudrewicz Leon: „Czaszki ludzkie i cmentarz
pod Dryssą,
w M.* (Pam. Fizyogr., t. 1).

Mas

Mar
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Marynków, kol., pow. włodzimierski, gm, lanka, 100 dz. Ob. Trzciąnne. Al. Rummel:
Kisielin (9 w.) 48 w. od mta pow., 46 dm., „Obrzędy weselne we wsi Masi* (Wisła, r. 1901
427 mk.
|t. XV, zesz. I), 2.) M., zaść., pow. oszmiański,
Maryno, fol., pow. wiłkomierski, gm. Wie- gm. Polany (7 w.), należał do dóbr skarb. Daukszyszki.
prze (10 w.), Weleninych 80 dz.
Marynewiil, ob. Morwi!,
Marynowo, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Traszkuny (25 w.).
Maryówka, chutor, pow. uszycki, Putiatina,
z fermą Huta 628 dz.
Marysin 1.) fol. dóbr Dobrypol, pow. słonimski. 2.) M., pow. miński, ob. Marusin.
Marysin, chutor, pow. włodzimierski, gmina
Poryck.

Marysinowo, fol., pow. poniewieski, gmina
Czypiany (8 w.).
Maryszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Widze (4 w.).
Maryte, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Kupiszki (4 w.).

Masiejenki, dobra, pow. horecki, od r. 1871
Heltzlów, 891 dz., młyn.

Masiewicze 1.) wś, pow. brzeski gub. grodz.,
gm. Wielkie Ryta, 30 w. od Brześcia, 719 dz.
2) M., wś, pow. wołkowyski, gm. Łyskowo, 37

w. od Wołkowyska, 465 dz.
Masiewnia, zaśc., pow. lidzki, gm. i dobra
skarb. Ostryna.

Masiewo, dwie wsi, pow. prużański, gmina
Masiewo, 56 w. od Prużany, 460 i 269 dz. Gmi-

na obejmuje 56 miejscowości, 1012 dm. włośc.
(142 innych); 6301 mk. włościan, uwłaszczonyeh na 9059 dz. Nadto w gm. jest 228 dz.

cerk. i 133 większej posiadłości.
Masiewszczyzna, os., pow. wołkowyski, gm.

Marzaniszki, wś, pow. nowoaleksandrowski, Szymki, Malinowskich 40 dz.

gm. Antuzów (15 w.).
Masiłowicze, wś, pow. słonimski, gm. MaMarzenin, wś nad rz. Grabia, pow. łaski. ryińska, 24 w. od Słonima, 538 dz,
Dawna własność areyb. gnieźn., którzy tu za- « Masiowce, wś, pow. dryzieński, parafia Ropewne już w XIII w. założyli parafię i kościół SCZY
p. w. Wniebow. N. P. Maryi. W r. 1331 arcyb.
Masiszki 1.) fol., pow. wiłkomierski, gmina
Janisław przeznaczył ten kościół z dochodami Szaty (15 w.), Kozłowskich 92 dz. 2.) M , wś,
na uposażenie kanclerza kapituły gnieźn. (K.W., pow. dryzieński, par. Druja; mieszkają tu Urn. 1116). W r. 1372 na miejseu starego sta- banowicze.
nął nowy kościół drewniany, rozszerzony przez
Masiuki 1.) wś, pow. wołkowyski, gm. Bidobudowanie nawy w r. 175% Nową murowaną skupiee, 7 w. od Wołkowyska, 216 dz. 2.) M.,
nawę ukończono r. 1820.
wś, pow. sieński, gm. Rasna, 11 dm., 116 mk.
Marzyce, ob. Maurzyce.
Przed r. 1865 Krasowskich.
Marzysz, wś, pow. kielecki. Wspom. w dok.
Masiulańce al. Pelisze, wś, pow. wiłkomierzr. 1271 (Kod. mał., II, 130).

Ob. Radomice ski, gm. Subocz, 198 dz. 8 właścicieli.

>

(t. IX).
Masiule, wś, pow. wiłkomierski, gm. ŹmujdMasalany, wś i dobra, pow. grodzieński, gm. ki (10 w.).
Bohorodycka (Masalany
), 43 w. od Grodna. Wś
Masiuliszki 1.) wś, pow. nowoaleksandrowma 43 dm., 417 mk., cerkiew, 2 kaplice, szkołę, ski, gm. Krasnogórka (6 w.). 2.) M , dwór, pow.
zarząd gminny, 882 dz. włośc. i 56 cerk.; dobra, poniewieski, gm. Stumbryszki (1 w.).

Bispingów, z fol. Popławcee i Kowale 2351 dz.

Maśkowce, wś, pow. słonimski, gm. Kozło-

Dawna własność kn. Massalskich, założone w r. wo, 23 w. od Słonima, 368 dz.
1645.
Maślikowszczyzna, zaśc. ifol., pow. 08z-

Masalszczyzna 1.) zaśc., pow. nowoaleksan- miański, gm. Połoczany (3 w.). W r. 1865 fol.
drowski, gm. Słobódka (15 w.), Korowajów 67 należał do Czaśniekich.
dz. 2.) M., dobra, pow. mohylewski, gm. KniaMasłaki, Jąślaki (t. VI, 164), wś i dobra
życa (5 w.), Ciechanowieckich 917 dz. (510 dz. nad rzką Basią, pow. horecki, gm. Masłaki, 104
lasu), gorzelnia, młyn.

dm.,

558 mk., cerkiew drewn., szkoła.

Gmina

obejmuje 50 miejscowości, 1166 dm., 5430 mk.
Masany, wś, pow. dryzieiski, par. Rosica.
Masarowszczyzna 1.) wś, pow. dryzieński, włościan (2350 dusz rewiz.), uwłaszczonych na
par. Zabiały. 2.) M., zaśc., tamże, Klimowiczów 11,267 dz. Dobra, hr. Cukatto, 554 dz., młyn,
28 dz.

Masłow Uhoł, dobra, pow. sieński, Korsa-

Masiady, mstko, pow. telszewski, gm. Ma- ków 157 dz.
siady, 54 w. od Telsz, 18 dm., 200 mk. Maja
Masłowa, okolica, pow. dźwiński, gm. Katu Dowkintowie 32 dz. Obeeny kościół murowa- pina (12 w.), dom modl. starowierców.

ny wzniósł r. 1780 pleban Franciszek Wirsze-

Masłowa, Kut Krasny al. Nesterówka, wś,

wiez. Gmina obejmuje 65 miejscowości, 935 dm. pow. czelttyński, gm.ist. poczt. Złotopol (15w.),
włośe. (178 innych), 8311 mk. włościan, uwła- 105 w. od Czehryna, 284 dm., 1395 mk., cer-

szezonych na 18,153 dz.
kiew, szkółka cerk., 7 wiatraków.
Masie 1.) wś, pow. białostocki, gm. PrzytuMasłówka, wś nad Rossawą, pow. kaniow-

:

Mat
- ski, gm. i st. poczt. Kozin (4 w.), 24 w. od Ka- w par. Jadowniki. Dzierżawca Dobroszowski
niowa, 417 dm., 2298 mk., cerkiew, szkółka, 6 płacił od 3 łan. km., 2 sołt., 2 zagr. sołtysich,
2 kom. z bydłem, 3 kom. bez bydła, 2 przek.,
wiatraków.
Masłowo, wś i dwór, pow. dryzieński, Jeś- 1 piekarza. Ob. F. Bujak: „Maszkienice wieś
pow. brzeskiego*, Kraków, 1901 r.
manów 61 dz.
Maszków, wś, pow. miechowski. Przeniesiopowiat
wś,
Masłowo, r. 1284 Domasłavy,
-_ krobski. Wś tę przed r. 1284 kupił Stefan, kaszt. ny na prawo niemieckie r. 1373 (Kod. mał.,
krobski od komesa Nepolonia i jego braci. Prze- t.I, 380). Wspom. w dok. zr. 1398 (Kod. kat.
mysław Il ks, polski pozwolił Stefanowi prze- krakow., II. 230).
Maszkowice, r. 1280 Maskovicy, wś. Zapewnieść M.i inne włości na prawo niemieckie (K.
ne
wieś była w części książęcą, w części rycerW., n. 549).
ską
własnością. Ks. Kunegunda nadaje r. 1280
kopow.
dobra,
wśi
1.)
zyzna
Masłowszc
wieński, gm. Betygoła (2 w.), 70 w. od Kowna. M. klasztorowi w Starym Sączu (Kod. mał.,
Podana mylnie w pow. rossieńskim. Od r. 1817 t. Il, 145),
Masznie, wś. pow. poniewieski, gm. LinPiotra i Karoliny z Janczęwskich Strawińskich;
ków
(1 w.).
ej,
obecnie Dood r. 1879 Józefiny Giedgowdow
Maszów, wś i fol., pow. radomyski, gmina
wojnów i Sylwestrowiczów, 260 dzies. 2.) M.,
Szepielicze, st, poczt. Radomyśl (155 w.). WŚ
zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Widze.
3 wiatraki, 2174 dz. włośc.;
Massel, r. 1364 Masłow, wś, pow. trzebnicki. ma 51 dm., 568 mk,,

Już w XVI w. kowal tutejszy, wypalając węgle, fol. należy do dóbr Czarnobyl.
Masztalery 1.) wś, pow. grodzieński, gmina
natrafił we wzgórzu zw. Toeppelberg, na wielkie cmentarzysko z urnami. W r. 1544'ogłoszo- Łunna, 36 w. od Grodna, 488 dz. 2.) M., wś,
no drukiem (niejaki Uber) wiadomość o tem od- tamże, gm. Żydomia, 20 w, od Grodna, 223 dz.
kryciu. W r. 1711 pastor Herrmann w swej: Pod wsią na brzegu rzki Pysanki wał sypany,
„Masslographia* opisał szczegółowo znalezione długi około 1/4 w., szeroki do 8, a wysoki do 4
tu przez siebie r. 1708 liczne urny i inne przed- aT8z.
Maszty, pow. słonimski, ob. Młyniszcze.
mioty, w grobie mającym kształt piramidalny.
Maszyce, wś, pow. olkuski, W r. 1581 preU stóp wzgórza tryska Źródło nigdy nie zamarzające, otoczone i w zimie zielonością, ztąd przed- pozyt miechowski płaci tu od 1 łanu km., 2 zagrodn. Ob. Ossowski G.: „Jaskinie okolie Ojcowa
miot czci w epoce przedehrześciańskiej.
i Wielki, pod względem paleośtnologicznym — I Jaskinia
Masuszyn, fol. i ferma, M. Mały
dwie wsi i dwa fol., pow. wołkowyski, gm. Po- Maszycka*, Kraków, 1885 r. '
Maszyrka, może Motyrki, wś pow. dzisieńrazowo, 36 w. od Wołkowyska. Fol. należy do

Wiercińskich, 80 dz.; ferma, Heltmanów 181 dz. ski, gm. Prozoroki (7 w.); miała 26 dusz rewiz.,
W$Ś M. Mały 324 dz., M. Wielki 274 dz.; folw. należała do dóbr Rodziewszczyzna.
Matajcie, wś, pow. szawelski, gm. SzawM. Mały, Cydzików, 463 dz.; fol. M. Wielki, Zu-

belewiczów 207 dz.

le (6 w.).

Matatyszki, dwór, pow. rossieński, gmina
" Maszakienia, zaśc., pow. wileński, gm. NieSkawdwile
(13 w.).
menczyn (12 w.); miał 16 dusz rewiz., należał
1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowMatejkiszki
do dóbr Giejany.
(5 w.). 2.) M., wś, pow. wiłSŚmołwy
gm.
ski,
rópow.
niem.,
kol.
Marcelinkof,
al.
Maszcza
_
|
komierski,
gm.
Żmujdki
(12 w.).
wieński, gm. Kostopol, 35 w. od Równego, 30

dm., 158 mk., dom modl. ewang.
Matejuny 1.) wś, pow. wiłkomierski, gmina
Maszczany, wś, pow. poniewieski, gm. Skro- Owanta (5 w.). 2.) M., okolica, tamże, gmina
Traszkuny (4 w.). Mają tu: Pankiewiezowie 28
batyszki (13 w.).
" Maszenice, r. 1357 Masentcze, fol., pow. ino- dz., Podzisowie 24 dz., Tołoezkowie 6 dz., Kon-

wrocła' rski. Wspom. w dok. z r. 1357 i 1441 trymowiczowie 22 dz., Kończowie 179 dz.
(Ulanow. Dok. kujaw., 254i 279).
Matekiany, Matejkiany, dwie wsi i fol., pow.
Maszew, wś, pow. włodzimierski, gm. Lu- nowoaleksandrowski, gm. Opsa (12 w.). Mają tu

_ bom], 53 w. od mta pow., 139 dm., 895 mk., Grabowscy 40 dz., Zagórsey 40 dz. Fol, należy
eerkiew, szkoła, 2 wiatraki.
do dóbr Wejsbuny (Wojzbuny).

Maszkańce, wś, pow. nowoaleksandrowski,

gm. Poniemuniek (6 w.).

Matele, zaśc., pow. wileński, gm. Malaty
(8 w.); miał 14 dusz rewiz., należał do dóbr

' Maszki, dwa fol, pow. wiłkomierski, gmina Kierszaniszki.
Rogów (14 w.).
Matelewka, wś, pow. dryzieński, parafia
Maszkienice, r. 1581 Marskinicze, wś, pow.
Oświej.
brzeski (Galicya). W r. 1336 Żegota z*Sieciechowie zamienia z Zawiszą ze Suchcie, wsi:

Matelszczyzna, wś, pow. trocki, gm. Żyż-

" Woźniki i Wadów na Morsko i Maszkienice mory (5 w.); miała 22 dusz rewiz., należała do
i
(Kod. kat. krak., I, 203). R. 1581 wś królewska dóbr Pokirty,

WC:
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Materaki, wś, pow. poniewieski, gm. Śmil- plieę, szkółkę cerk., młyn.

2.) M., wś nad rz.
Torezą, pow. taraszczański, gm. Krywiec, stacya
Matiusze, wś nad Rastawicą, pow. wasyl- poczt. Wołodarka (7 w.), 38 w. od Taraszczy,

gie (2 w.).

kowski, gm. Truszki, st. poczt. Białacerkiew 181 dm., 1127 mk., cerkiew, szkółka.
Matwiejewicze 1.) Matyjewicze, wś, pow.
(20 w.), 65 w. od mta pow., 496 dm., 2570 mk.,
kobryński, gm. Siechnowicze, 2 w. od Kobrynia,
eerkiew, szkółka cerk., 2 młyny.

Matkuńce, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, 19 dm., 224 mk., cerkiew fil., 227 dz. 2.) M.,
Maciejewicze, wś nad Jasiołką, pow. prużański,
Matkuny, wś i fol., pow. poniewieski, gmina gm. Matwiejewicze, ob, Kościuki, Cerkiew uposażona 41 dż. (mina obejmuje 24 miejseowoMołdoczany (4 w.).
Matów, wś, pow. włodzimierski, gm. Podbe- ści, 116 dm. włośc. (26 innych), 1768 mk. włorezie, 48 w, od mta pow., 49 dm., 315 mk. Wr. Ścian, uwłaszczonych na 2367 dz. Zarząd gm.
1570 do Milatyna, Fedorowej Bokijowej. We we wsi Międzylesie Lewkowicze. 3.) M. Wielkie
1577 wnosi Filip Bokiej od 3 dym. po 20 gr. i Alałe, dobra, tamże, 48 w. od Prużany, Kozaem. Smołwy (13 w.).

i5 ogr., i Chwiedorowa Bokiejowa od
3 dym., 8 kiewiczów, z fol. Michalinek, Sudziłowicze i Zoogr. W r. 1583 Jan Bokiej Pieczychwostski od sin i uroez. Wygoda 2312 dz. (740 lasu).

9 dym., 2 ogr., 2 ogr., 2 kół dor. i Filip Bokiej
od 4 dym., 4 ogr.
Matsiuny, wś, pow. poniewieski, gm. Gulbiny (8 w.).
Matucie, wś, pow. rossieński, gmina Kielmy (16 w.).
Matujkiszki, dwa zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Tyltyszki (7w.).
Matuki 1.) wś, pow. święciański, gm. Zabłociszki (6 w.); miała 15 dusz rewiz., należała do
dóbr Szwinta. 2.) M., wś, pow. dryzieński, par.
Oświej. 3.) M.al. Maciuki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. Dusiaty (5 w.).
Matuliszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Antuzów (14 w.).

Matwiejki, wś, pow. łucki, gm. Silno, 70 w.
od Łucka, 39 dm., 299 mk.

Matwiejowce 1.) wś, pow. wołkowyski, gm.
Izabelin, 14 w. od Wołkowyska, 307 dz. 2.) M.,
Maciejowce, wś, pow. dzisieński, gm. Przebrodź
(11 w.); miała 8 dusz rewiz., należała do dóbr
Bielowce,
Matwiejowee, podane dwukrotnie (t. VI,
str. 176) pod nazwą Matwiejowce, Matwijkowce,
wś u źródeł Horynia, pow. krzemieniecki, gmina

Borsuki, 24 w. od Krzemieńca, 133 dm., 894
mk., cerkiew, drewn, z r. 1754 fundacyi Stan.

Leduchowskiego.

Do par. praw. należy wieś.

Hrynkowce, Piszezatyn (z cerkwią fil.). W 1545
r. własność Piotra Deniskowicza. W r. 1570
Matuliszki, dobra, pow. selburgski (Kurlan- Siemion Denisko wnosi od 30 dym., 6 ogr. po 4 >

dya). Niegdyś Brandtów, potem Benisławskich,
naśtępnie Ksawery z Benisławskich Siwickiej,
Pasierb jej Juliusz Siwicki sprzedaje Rudolfowi
Engelhardowi, którego syn Henryk przezwał
włość Schnetlerstein od swego herbu.
Matułajcie, wś, pow. rossieński, gm, Kielmy (14 w.).
Matumarys, zaśc., pow. szawelski, gmina

gr., 10 ogr. po 2 gr., 6 rzem. po 2gr., 2 kół
młyń. po 24 gr., 1 karcz. 12 gr.,a r. 1588 Siemion Denisko Matwiejowski, ststa żytom., od 40
dym., 8 ogr., 6 ogr., 3 rzem., 2 kół waln., 1

stępn., 1 popa, 1 karcz. W r. 1759 Wojciech
Ledochowski, miecznik podolski, zastawia M. za ©
33,000 złp. Sokołowskiemu.

Matwiejówka, dwór, pow. wiłkomierski, gm.
Towiany (4 w.).
Matwiejówka 1.) Maiwijówka (t. VI, 176),
Matusów, wś, pow. czerkaski, gm. Matusów,
st. poczt, Szpoła (12 w.), 60 w. od Czerkas, wś, pow. czehryński, gm. Hołowkówka, st. poczt.
873 dm., 5757 mk., 3 cerkwie, 2 szkółki cerk., Medwedówka (12 w.), 18 w. od Czehrynia, 254
Gruździe (10 w.).

dom modl. żyd., ambulatoryum, cegielnia, 5 mły- dm., 1484 mk., cerkiew, szkółka eerk. 2.)M.,
nów, 28 wiatraków, cukrownia (10 dm., 66 mk.). pow. lipowiecki, ob, Matwieicha.
Gmina obejmuje 4 sioła, ma 11,099 mk. (15 kat.,
Matwijenków. chutor nad Rosią, pow. ka1032 żydów) i 14,646 dz., w tem 8760 większej niowski, gm. Korsuń (12 w.), 10 dm., 56 mk.
Maty, ob. Jatwie,
własności, 5502 włośc., 190 cerk.
Matyasy, wś i dobra, pow. prużański, gmina
Matutynia, Aażytynia, zaśc., pow. poniewieMurawiewska, 35 w. od Prużany.

ski, gm, Remigoła (4 w.).

Matutyszki, zaśc., pow. święciański, gmina dz., zarząd gm.

Wóś ma 237

Dobra w części Łanskich 150

Twerecz; miał 7 dusz rewiz., należał do dóbr dz., Pacewiczów 57, Wójtowiczów 45, Mandrów

Dzisna.

2

Matwie, 2/aty, dwór, pow. rossieński, gmina

45 i Skorupków 55 dz.
Matyaszówka, wś, pow. kijowski, gm. i st.
poczt. Hermanówka (6 w.), par. praw. Hryho-

Mańkuny (4 w.), Lachowiczów 60 dz.
Matwieicha 1.) mylnie Matwiejowka (t. VI, rówka, 57 w. od Kijowa, 115 dm., 62] mk., ka176), wś i ferma nad rzką t. n., pow. lipowieeki, plica, szkółka. 3 wiatraki, 469dz. włośc., 599
gm, Sarny, st. poczt. Monasterzyska (6 w.), 61 dwor. (z Autonówka), należącej od r. 1875 do
w.od Lipowea. Wś ma 44 dm., 576 mk., ka- Czechowskich.

3
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Matyczyno, dobra, pow. dryzieński, Hłaskó
w na służbie ciągłej. Poddani mieli 13 konii 11
wołów. Płacili 4 kopy 35 gr., nadto dawali 22
176 dz.
beczek owsa i po 5gr. za odwóz z beczki, co
Matyjewicze, ob. Matwiejewicze.
Matyjki, Motejki, wś, pow. owrucki, gmina czyni 1 kopę 50 gr.
Mazaraki, chutor, pow. żytomierski, gmina
ipar. praw. Chrystynówka (2 w.), 33 w. od
Trojanów, 5 dm., 57 mk.
Owrucza, 51 dm., 285 mk.
Mazepińce 1.) wś, pow. wasylkowski, gmina
'Matyjowce, wś, pow. kołomyjski. W r. 1469
wójt kołomyjski przedstawił nadanie tej wsi dla Połowieckie Wielkie, st. pocztowa Białacerkiew
wójtowstwa kołomyjskiego przez Władysława (16 w.), 45 w. od Wasylkowa, 222 dm., 1255
Jagiełłę, potwierdzone przez Kazim. Jagielloń- mk., cerkiew, szkółka cerk., wiatrak. Naprzeczyka, wraz z pozwoleniem na sprzedaż wój- ciw wsi tej za rzeczką Kamionką urocz. Zarieztowstwa. W r. 1579 płacą tu Korycińscy od je, bogate w liczne przedmioty z czasów przed_8 pługów, 1 kom., popa. Wieś wchodzi w skład historycznych, gliniane i bronzowe. Ob. G. Ossowski: „Osada i odlewarnia bronzów w Z.*
dóbr Tenczyńskich.
Matyjówka, wś, pow. rówieński, gm. Tu- (Zbiór wiad. do antrop. kraj., t. XIII). 2.) M.
czym, par. praw. Pustomyty (4 w.), 42 w. od (t. VI, 186, mylnie w pow. starokonstantynowskim), wś nad Ikopocią, pow. zasławski, gmina
Równego, 12 dm., 191 mk.
Matyjowo, wś, pow. sieński, gm. Tołoczyn Antoniny (3 w.), st. poczt. Zasław (42 w.), 103
Zarzeczny, 24 dm., 175 mk.

dm., 701 mk., cerkiew drewn. z r. 1803 uposa-

24 dm., 190 mk.

tynowskiej, ks. Konst. Ostrogskiego, który wno-

Matykowszczyzna, wś włośe., pow. 08z- żona 46 dz., z nadania Kuleszy r. 1725 i ks,
miański, gm. Juraciszki, miała 17 dusz rewiz., Sanguszki r. 1750, szkółka cerk. od r. 1858,
młyn wodny. Do par. praw. należy wś Orlińce.
należała do dóbr Boksztany.
Matyldów, kol., pow. łucki, gm. Szczuryn, W r. 1583 Mazepańce należą do włości konstanMatyryno, okolica szlach., pow. lepelski, 747 si od 6 dym., 4 ogr., 2 kół waln., 1 folusz.
dz., rozdzielonych na 9 części. Największe maMazewo 1.) r. 1576 Mazowo Tobie, wś, pow.
ja: Sokulinowie 442 dz. i Bogusław oraz Szymon pułtuski, par. Nasielsk. Podana w reg. pob. z r.
1576 bez żadnych danych. 2.) M., wś, pow.
Konopacey po 107 dz.
Matyszki, wś, pow. kowieński, gm. Śred- szezuczyński, ob. Czarnowo.
Mazgagoła, Majzyagoły, wś, pow. poniewieniki.
Matzkirch, wś, pow. kozielski, ob. Maciow- ski, gm. Nowe Miasto (4 w.).
kierz (t. V). Do r. 1810 własność klasztoru eyMazgieliszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
stersów w Raudten.
Kupiszki (3 w.).

Mazicze, wś i folw., pow. kobryński, gm.
Matzwitz, r. 1371 Maczewicz, wś, pow. grotkowski, par. kat. Odmuchów. Wś ma 422 ha Strzygowo, 12 w. od Kobrynia. WŚ ma 144 dz.;
(358 roli), 49 dm., 304 mk. katol.; dobra 171 fol. w części Brodzińskich 68 dz., Wereszezaków
ha, 3 dm., 36 mk. (1 prot.). Do r. 1810 dawna 187 dz.
Mazoliszki, folw., pow. wiłkomierski, gmins
posiadłość bisk. wrocławskich, dziś własność

państwowa.
Maugiery, w spisie Mołgary, wś, pow. wiłkomierski, gm. Subocz.
Maurzyce, r. 1357 Marztcze, r. 1576 Maurzicze, wś, pow. łowieki. W dok, z r. 1357 śród
włości areyb. gnieźn. R. 1576 w pow. orłowskim; arcyb. płaci tu od 127/, łan., 6 zagrodn.,

Wiżuny (3 w.).
Mazołów 1.) Mazałów, dobra, pow. rohaczewski, Jezierskich, z fol. Akszynka, Załawie i Żeleźniaki, 1541 dz. (966 lasu). 2.) M. Nowy, wś,
tamże, gm. Łuki, 27 dm., 236 mk. Fol., dzie-

dzietwo Sianożęckich, 113 dz.
wś, tamże, 5 dm., 29 mk.

3.) M. Stary,

4.) M., fol., tamże,

należy do dóbr Uchów. 5.) M., fol., tamże, DroMawdziory, wś, pow. telszewski, gm. Wor- byszewskich, z fol. Simonówka, 153 dz.
nie, 31 w. od Telsz.
Mazołowo, pow. mścisławski, ob. Możołowo.
Mazowsze. Nowsze prace odnoszące się do
Mawryczyn. dobra, pow. mohylewski, GorM. i Mazurów pruskich są: Kolberg Oskar: „Madziałkowskich 1247 dz.
1 komorn., 1 karczmy, osad, 24.

|

Mazale, w spisie Miażale, wś, pow. oszmiań- zowsze*, obraz etnograficzny, tom III. Kraków,
ski, gm. Krewo (3 w.); miała 13 dusz rewiz., 1885 — 1887 r. „Źródła dziejowe”, t. XVI,
należała do dóbr Niewiaryszki. Wchodziła 1738 „Polska wieku XVI*, t. V, „Mazowsze* (ze

wstępem opracowanym przez A. Pawińskiego).
A.K.: „Krótki rys histor. statyst. wojew. maMazanowo, wś nad Niemnem, pow. grodzień- zowieckiego* (Kalend. polit. Król Pols., War-

r. w skład ststwa krewskiego.

Mazalewszczyzna, ob. Mazulewszczyzńa.

ski, gm. Skidel, 32 w. od Grodna, 349 dz. W r. szawa, 1825 r.). Albert Zweck: „Mazuren. Fine

_ 1558 należała do wójtowstwa poniemońskiego, Landes und Volkskunde*, Stutgart 1900, str.
we włości dworu skidelskiego, ekon. grodzień- VI, 357, 59 rysunk.i 3 tablice statyst. Schmidt
skiej. Było we wsi 11 włók gruntu średniego, K.E.: „Von Masurens Seen* (D. Rund. f. Geogr.,

U
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1891, t. 13), tenże: „Geschichte der Mazuri- (7 w.), Urbanowiczów 257 dz. i Iwanowskich 40
schen Wasserstrasse* (tamże, 1893, tom 15). dz. 4.) M., dwie wsi, pow. wiłkomierski, gmina

Hensel A.: „Masuren, Ein Wegweiser durch den Androniszki (6 w.) i Ołoty (14 w.).

Seengebiet und seine Nachbarschaft* (Koenigs-

Mażecz, wś, pow. owrucki, gm. Hładkowicze,

23 dm., 189 mk.

berg, 1891, str. 135). Toeppen M.: „WierzeMażele 1.) dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm.
nia mazurskie*, przełożyła Bug. Piltzówna (odbitka z t. VI „Wisły*), Warszawa, 1894 rok. Androniszki (5 w.) i Kowarsk (4 w.). Pierwsza
Gerss M.: „Beitraege zur Kunde der Masuren* z nich w par. Onikszty, r. 1788 należała do Wyszonowskiego.

(Loetzen, 1895 r., str. 52).

2.) M., wś, pow. wileński, gm.

Mazowsze, r. 1229 Mazovse cum lacu, WŚ, Giełwany (3 w.); miała 55 dusz rewiz., należała
i
pow. lipnowski, W dok. z r. 1229 śród włości do dóbr Soboliszki.
bisk. płoekich (Kod. maz., 3). W r. 1564 w zie-

Mażoliszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,

mi dobrzyńskiej, ma kościół paraf,, włość szla- gm. Ponedel (3 w.).
Mażony, wś, pow. telszewski, gm. Sałanty.
checka w sześciu działach, trzy należą do MazoMażówka, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Rowieckich, inne Bartł. Wilka, Czerskiego i Świętosławskiego zw. Sierota. Wogóle 21 łanów, gów (6 w.).
Mażowoe, wś, pow. telszewski, gm. Płungia29 zagrodn., 3 karezmarzy, kowal, krawiec,
ny
(17 w.).
dwaj młynarze, szynkarz wódki. Płacono fl. 17
Mażucze, wś, pow. poniewieski, gm. Naciugr. 18.
Mazulaniszki, zaśc., pow. wileński, gmina ny (7 w.).

Mażujki, fol., pow. nowoaleksandrowski, gm.
i dobra Niemenczyn (6 w.).
Mazulewszczyzna, Mazalewszczyzna, folw., Popiele (7 w.).
Mażulańce, fol. dóbr Polepie, pow. nowoapow. nowoaleksandrowski, gm. Antuzów (11 w.),
leksandrowski.
Romanowskich 88 dz.
Mażułany, wś włośc., pow. święciański, gm.
Mazurki, fol., pow. nowoaleksandrowski, gm.
Antuzów (14 w.), Kontrymowiczów 65 dz, Ma- i dobra Daugieliszki (7 w.); miała 31 dusz rew.

Na gruntach wsi, w pobliżu jez. Wilany, góra
zurkiewiczów 42 dz.
Mazurkowszczyzna, dobra, pow. wołko- sypana (pilikalnis).

Mażaule 1.) dwór, pow. rossieński, gm. Kołwyski, gm. Pieniuga, 32 w. od Wołkowyska,
Dziekońskich, z chutorem Snieck i zaśc. Strugi tyniany, Kiełpszów 30 dz., Narwojszów 29, Rodowiczów 31, Jaksztowiczów 20 dz. 2.) M.,
600 dz.

Mazurowa, pow. bałeki, podana podwójnie wś włośc., pow. wileński, gm. Janiszki (5 w.);
pod nazwą Mazurowa i Mazurówka (t. VI, 212). miała 14 dusz rewiz., należała do dóbr skarb. Mazurowszczyżna, wś, powiat oszmiański, Intury.
Mażuliszki, fol., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Graużyszki (4 w.); miała 24 dusz rewiz.,
gm.
Czadosy (18 w.).
należała do dóbr Giedejki.
Mażuny 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
Mazury 1.) wś, pow. kobryński, gm. lłosk
(nie Płosk), 30 w. od Kobrynia, 422 dz. 2.) M., gm. Oknista (5 w.). 2.) M., wś, pow. rossień-

wś, tamże, gm. Pruska, 3 w. od Kobrynia, 116 ski, gm. Kielmy (2 w.).
Mażutyszki, wś, pow. poniewieski, gm. Birdz. 3.) M., zaśc. i dwie wsi, pow. nowoaleksandrowski, gm. Antuzów (14 w.). Zaśc. należy do że (3 w.).
Mażwieliszki, zaśc., pow. święciański, gm.
Możejków, 70 dz. 4.) M., pow. piński, ob. BiaDaugieliszki (4 w.); miał 17 dusz rewiz., należał
łe Jezioro.

do dóbr Sieniszki.
Mazury Pruskie, ob. Mazowsze,
Mażwilce, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Mazuryno, wś nad Dźwiną, 3 w. powyżej
Traszkuny (5 w.).
Witebska.
Mażyniszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Mazuryszki 1.) Dolne i Górne, dwie wsi,

pow. kowieński, gm, Krasne.

2.) M., dwa zaśc., Traszkuny (4 w.).

pow. nowoaleksandrowski, gm. Antuzów (11113

Mażyntele, wś, pow. rossieński, gm. Rossie-

wiorst). 3.) M., wieś, tamże, gm. Dryświaty nie (16 w.).
Mażyntyki, dwór, pow. rossieński, gm. Ła(8 w.). 4.) M., dwór, pow. wiłkomierski, gmina

Onikszty (18 w.). 5.) M , wś włośc., pow. świę- bardzie (4 w.).
Mażyszki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Tociański, gm. i dobra Łyngmiany (5 w.).
,
Mazyki, wś nad rz. Rudką, pow. mścisław- wiany (2 w.).
ski, gm. Oślanka, 32 dm., 221 mk., cerkiew.

Mączniki, r. 1240 Manczniky, wś, powiat

Mażany 1.) wś, pow. poniewieski, gm. Girsu- średzki, W r. 1240 Przemyśl ks, polski odpra-

dy (7 w.).

2.) M. dwór i dobra, tamże, gm. wia tu wiec. Przed r. 1299 Andrzej bisk, pozn.,

Poniewież (20 w.). Maja tu Alelunasowie 28 dobra swe dziedziczne M. i inne nadaje kapitule
dz., Wierzbiccy 119 dz., Kajrysowie 27 dzies. poznańskiej (K. W., n. 224, 826, 885, 1813).

3.) M., dobra, pow. rossieński, gm. Taurogi

Mączyn, pow. grodzieński, ob. Grandzicze 2)
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Mączyn, wś nad rzką Sielicą, pow. berdy- | Wedle dok. z r. 1153 ks. Bolesław,
brat Mieszczowski, gm. Spiczyńce, st. poczt. Bród Bosy ka nadał klasztorowi w Łeknie „Manthev*.
W na-

(15 w.), 62 w. od Berdyczowa, 228 dm., 1318
mk., cerkiew, szkółka cerk., młyn wodny, 11
wiatraków.
Mąkocice, r. 1243 Macocici, wś, pow. miechowski. Wspom. w dok. z r. 1243 śród włości

daniu dla klasztoru w Strzelnie z r. 1193 wymieniono w liczbie posiadłości: „in Mantwa pon-

tem et tabernam* (K. W., n. 18, 32, 101). W r.

1234 Kazimierz ks, kujawski, dla ulżenia duszy
zmarłej małżonki pochowanej w kościele św.

klasztoru w Staniątkach (Kod. mał., t. II, 70), Trójey w Strzelnie, nadał temuż kościołowi eło

W dok. z r. 1317 śród wlości klasztoru miechowskiego (Kod. dypl. pol., III, 177), W r. 1581
_ klasztor w Staniątkach płaci tu od 3 łan. km.,
prócz tego są dwa działy szlacheckie płacące od
8 łan. i 5 półanków, 4 kom. W blizkim są-

i karczmę „in Monthwa super Nothes*. W dok.
zr. 1246 wspomniany jest most „in Mantowa*
(Ulanow. Dok. Kujaw., str. 123, 125 i 127).

Zdaje się, że przeważna część obszaru M. weszła następnie w skład obszaru Inowrocławia, Ob.

siedztwie leżą włości klasztoru miechowskiego: Montwy (t. VI).
Szezytniki i Kowary.
Mchowice, wś, pow. łęczycki. Wymienione

Mąkolice, wś, pow. łęczycki. W dok. z r. w liczbie włości kościoła gnieźn. w dok. z roku
1357 śród włości areyb. gnieźn. R. 1576 wś 1357 (K. W., n. 1354).
płaci od 181/,łan., 2 karczem, '/ą łana wójt.,
Mchynicze, wś nad rzką Kaupitą, pow. cze1 kowala, 28 osadn., 1 wójt.
rykowski, gm. Mchynieze, 100 dm., 735 mk.,
___Mąkolin, w dok. Mancolino, wś, pow. płocki. cerkiew, szkoła. Gmina obejmuje 23 miejscoWłość bisk. płockich w dok. z XIII w.i r. 1357 wości, 720 dm., 4358 mk. włościan (1566 dusz
(Kod. maz., 70). W r. 1570 centr klucza mąko- rewiz.), uwłaszeczonych na 7396 dz.
lińskiego dóbr biskupich, płaci z części za rzeką
Mecherzyńce 1.) Dębowe, wś nad Rastawicą,
Mutawą, w ziemi płockiej, od 21/, łan. i */, łan., pow. berdyezowski, gm. M. Dębowe,
st. poezt.
„a z większej części, w ziemi wyszogrodzkiej, od Samhorodek (15 w.), 40 w. ed
Berdyczowa, 190
14'/, łan., 4 zagr., 1 szynkarza piwa, 2 przek. dm., 1220 mk., cerkiew, szkółka eerk., 2 młyny,

_

soli, 3 warzących piwo, 3 łan. wójt., młyna.
2 wiatraki. mina obejmuje 12 miejscowości
Mąkolno, w dok. zr. 1212 Mecholin, r. 1345 (9 siół;, 1 wieś, 1 słobodę i 1 kol. czeską), 11,131

Mokolino, r. 1507 Mikolino, Mkolyno, wś, pow. mk. (1620 katol., 25 rosk.,
790 żydów) i 15,284

kolski. W r. 1212 odbywa się tu wobee ks.
Konrada i Leszka wielki zjazd dostojników kościelnych w liczbie około 40 osób (Por. Kwart.
hist., t. XI, str. 787, wywód St. Łaguny). Bawi

dz., w tem 10,511 większej posiadłości, 4452
dz. włośe., 266 cerk. Niegdyś we włości białołowieckiej (rastawickiej) ks. Koreekich, osadzo-

na po r. 1616 przez Macharzyńskiego. Wr. 1628
_ tu r. 1361 król Kazimierz w otoczeniu dostojni- ks. Karel Korecki wnosi od
3 dym., 4 ogr.
ków (Ulanow. Dok. kujaw., 230, n. 39). Kościół
2.) M. Wołoskie, wś, tamże, gm. i st. poczt. Kopar. p. w. św. Andrzeja istniał tu zapewne z daw- ziatyn (5 w.), 30 w. od Berdyczowa,
229 dm.,

na, choć pierwsza o nim wzmianka w dok. z r. 1561 mk., eerkiew, szkoła, cukrownia, młyn.

1441. Obeeny pochodzi z r. 1749.

Pleban po- 3.) M., Wichirzyńce, wś nad Słuezą, pow. staro-

siadał jezioro i wyspę zw. Wroczewo na jęziorze konstantynowski, gm. Bazalia (5 w.),
st. poczt.

zw. dziś Szczekawa.

Kupiel (12 w.), 54 w. od mta pow., 127 dm,,

Mąkoszyn 1.) pow. piotrkowski, ob. Dqbro- 888 mk., cerkiew drewn. z r. 1770, szkółka. Do

wa.

M., wś, pow. sandomierski.

Nadany par. należy wś Żerebki Małe.

W r. 1545 wieś

szpitalowi św. Ducha w Sandomierzu przy jego należała do włości kuźmińskiej, ks. Zasławskich
,

erekcyi. Kazimierz W. zamienił to uposażenie
na Głazów. Kustosz kolegiaty sandomierskiej
nadaje r. 1308 dwa łany w M, nowo utworzonej
wice kustodyi w kolegiacie tejże (Kod. mał.,

tI, 160).

poczem przeszła do ks. Ostrogskich; r. 1593
spustoszona przez Tatarów, W r. 1753 z Krasiłowem, Bazalią i in. otrzymał Ign. Sapieha,
cześnik lit. Od Sapiehów przeszła do Zaleskich,
posiadających ją obecnie.

Mąkowarsk, r. 1325 Mancovarsko, wś, pow.
Mechlin, r. 1579 Machlini, wś, pow. szremski,
bydgoski. Wedle dokum. z r. 1325 dawna wła- Ob. „Stuletni szpichlerz mechliński* (Przyj. lusność klasztoru w Byszewie. R. 1345 komes du, 1838, str. 105).
Johannes de Waldow zrzeka się na rzecz klaszMechnice, r. 1243 Mechniz, wś, pow. kozieltoru M. i innych trzech dziedzietw. Klasztor mu- ski, ob Kołanowice.
si o tę wieś prowadzić ciągłe procesy (K. W.,
Mechowata, ob. Konstantynówka,
n. 1049, 1090 i inne).
Mechowo, Mychowo, r. 1396 Michowo, wś,
Mątwaal. Montvy, nazwa dawna Noteci w jej pow. poznański. Włość kapituły poznańskiej.
górnym biegu aż do jeziora Skórzęcińskiego. R. 1396 Mikołaj kanonik, sprzedaje
w tej wsi
Ztąd poszła i nazwa wsi pod Inowrocławiem. sołtystwo Stan. z Koziegłów, dla osadzenia na
_ Ob. Możeć (t. VII).
prawie niemieckiem (K. W., 1972).
Mątwy a). Montwy, wś, pow. inowrocławski.
Mechowo, r. 1291 Messin, wś, pow. wejhe-
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rowski. W dokum. z r. 1291 śród włości klasz- i Małe, dwie wsi, pow. telszewski.

Fol. w gm.

Mec

toru oliwskiego wymieniono: „Messin* (K. W., Kretynga (9 w.), wsi w gm. Dorbiany (10 w.).

Medsedzie 1.) dwie wsi i dwa fol., pow,
n. 670, 739).
Mechwedowicze, wś i fol., pow. kobryński, telszewski, w gminach: Ginteliszki (6 w.), Iłłoki
gm. Antopol, 24 w. od Kobrynia.

Wś ma 1336

(8 w.), Olsiady (10 w.) i Siady (18 w ). 2.)M,

ob. Medsedy,
dz.; fol., nadany Lubimowym, 264 dz.
Medamiszki al. Medumiszki, wś, pow. ponieMedsodzie, wś, pow. telszewski, gm. Żorany (6 w.).
wieski, gm. Gulbiny (10 w.).
Medańce, dwór, pow. wiłkomierski, gm. RoMeduniszki, ob. Medaniszki,
Medwałaki, fol., pow. szawelski, gm. Gruźgów (10 w.).
Medarciszki, w spisie Medordziszki, zaśc., dzie (9 w.).
Medwedniki, wś i fol,, pow. orszański, gm.
pow. wiłkomierski, gm. Siesiki.
Medejki, wś, pow. poniewieski, gm. Birże, Moszkowo, 7 dm., 26 mk.
76 w. od mta pow., 28 dm., 330 mk., zarząd
Medwedów, Medwedówka, słoboda, pow. nogminny.
wogradwołyński, gm, Emilczyn, 49 w, od mta
Medejkiszki, zaśc , pow. nowoaleksandrow- pow., 74 dm., 411 mk.
ski, gm. Antuzów (17 w.).
Medwedówka 1.) wś, pow. nowoaleksanMedejsze, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. drowski, gm. Rakiszki (12 w.). 2.) M , wś, pow.
Rymszany (6 w.).
klimowieki, gmina Zahustyń, 18 dm., 90 mk.
Medelino, os., pow. witebski, gm. Stare Sioło 3. M., wś, pow. mścisławski, gm. Szamowo, 34
(8 w.), cerkiew.
dm., 304 mk.
Medeliszki, dwór, pow. rossieński, gm. Po-

Medwedówka 1.), wieś nad Hnyłopiatem,
jurze (11 w.).
pow.
berdyczowski, gm., par. i st. poczt. MachMedelówka, wś, pow. radomyski, gm. par.
praw. i dobra Wyszewicze (4 w.), st. pocztowa nówka (2 w.), 18 w. od Berdyczowa, 25 dm,,
Radomyśl (17 w.), 145 dm., 730 mk., szkółka, 178 mk., młyn. 2.) M., mstko, pow. czehryń1042 dz. włośc.

ski,

gmina Hołowkówka, 25 w. od Czehryna,

Medemmujża, dobra, pow. rzeżycki, Zagór- 360 dm, 4458 mk., cerkiew, szkółka cerk., ka-

skich 1080 dz.

plica., dorź modl. żyd.

AE poczt.

Za miastem

Wedle lu- pod wsią '[ruszowce, monaster męzki Nikołajewstracyi z r. 1565 wieś w ststwie drohobyckiem, ski (ob. Medwedowski monaster, t. VI, str. 236).
Medenice, wś, pow. drohobycki.

była wraz z należącymi do niej wsiami, puszezo- W r. 1628 mstko M. należy do sstwa korsuń-

na przez króla synowi wojewody podolskiego, skiego, płaci od 5 dym., 10 ogr., 3 rzem., 1 poJanowi. W r. 1589 płaci wieś wraz z Letuią pa. 3.) M. wś, pow. kaniowski, gm. Trechty-

od 40 łan., 2 popów, młyna o 2 kołach, 20 zagr. mirów, stacya poczt. Kaniów (28 w.), 213 dm.,,

1188 mk., cerkiew, szkółka, 15 wiatraków, 4.)
z rolą, 8 bez roli, */, łan. karcz.
M.,
pow. nowogradwołyński, ob. Medwedów. 5.)
Medenie, wś, fol. i zaśc., pow. wiłkomierski,

gm. Uciana (6 w.), Żyngałowiczów 140 dz.

M., słoboda, pow. rówieński, gmina Sieliszcze,

Medeniki, dwa zaśc., pow. telszewski, gm.
Masiady (12 w.) i Szkudy (21 w.).
Medeniszki, okolica, pow. wiłkomierski, gm.
Traszkuny (2w.).
Medkówka, wś, pow. mścisławski, gmina
Soino, 23 dm., 198 mk.
Medowata, wś, pow. lipowiecki, gm. Popówka Konelska, st. pocztowa Monasterzyska

28 dm., 108 mk. 6.) M. Wzelka i Mała, dwie
wsi, pow. zasławski, gm. Nowe-Sioło. M. Wiel-

własności, 6484 włośe., 350 eerk.

ks. Janusza Ostrogskiego.

ka (30 w. od Zasławia), 128 dm., 766 mk., cer-

kiew drewn. z roku 1881, uposażona 43 dz.
z nadania właściciela wsi Piaskowskiego, szkółka cerk. (vd r. 1868), młyn, 2 wiatraki. Do par.
praw. należy wś, M. Mała, 62 dm., 399 mk. WŚ
należy do Steckich. W r. 1589 p. n. Medwed- ki,
należała do włości zasławskiej ks. Janusza
(15 w.), 93 w. od Lipowca, 32 dm., 378 mk.,
Zasławskiego; zniszczona przez tatarów. 7.)
szkółka, 2 wiatraki.
Medówka, wś nad Rośką, pow. lipowiecki, M. Wielka, wś, tamże, gm. Sudyłków, 35 w. od
gm. Medówka, st. poczt. Lipowiee (17 w.), 140 Zasławia, 198 dm.. 1090 dm., cerkiew drewn.
dm., 1180 mk., cerkiew, szkółka cerk., ambula- z r. 1771 fundacyi Antoniny Rakowskiej, uposatoryum, 2 młyny, wiatrak. Gmina obejmuje 9 żona przez nią w r. 1782, 66 dz., szkółka cerk.
miejscowości (8 siół, 1 wś), 8289 mk, (84 kat., Cerkiew fil. we wsi Soszki. Własność Popow107 żyd.) i 16,352 dz., w tem 9485 większej skich, W r. 1589 należy do włości sulżyńskiej
Medwedowo, wś, pow. czauski, gm. Hory;
Medryki, mylnie Miedrykt (t. VI, 330), wś,
67 dm., 428 mk.
fo]. i zaśc. nad Kiernową, pow. oszmiański.
Medsedy 1.) Medsedzie, dobra, pow. szawelMedwedyca, rzka, w pow. wieliskim, pr. doski, gm. Gruździe (14 w ). 2.) M., wś, tamże, pływ Dźwiny. Bierze początek w pobliżu wsi
gm. Żagory (11 w.). 3.) M., fol., M. Wielkie Jeremno, płynie z razu ku płn., poczem skręca
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na płd.-wsch, i ubiegłszy około 10 w. ma ujście
pod wsią Chuchowo.
Medwedycha, wś, pow. żytomierski, gmina
Januszpol.
Medwedziewo, wś, pow. dryzieński, parafia
Oświej.
Medwełaki, wś, pow. szawelski, gm. Popielany (5 w.).
Medwełakis, wś, pow. rossieński, gm. Kołtyniany (22 w.).
Medwery al. Jidwery (t. VI, 322), wś, pow.
rossieński, gm. Nowe Miasto (6 w.).

żyta ozimego kóp 530, pszenicy około 580, jęczmienia 340, owsa kóp 600, tatarki 200, grochu

50, prosa 100. W oborze było krów dojnych 32,
niedojnych starych 12, jałowie 21, wołów 32,
byczków łońskich 14, cieląt latosich 27, buhajów 2, świń 84, gęsi 40, owiec niemało, bawolie kilka.

W r. 1589 M.i Szechynie wsi ststwa

przemyskiego dają pobór od 127, łan., młyn
popa o 2 kołach, karczma, 30 zagr. z rolą,
8 zagr. bez roli, 2 kom., 8 kom. ubogich,
8 rzem.
Medykalnie, zaśc., pow. telszewski, gmina
Wornie (7 w.).

Medykany 1.), wś, pow. poniewieski, gmina
Medwieża Jama, kol., pow. włodzimierski,
Rozalin (10 w.). 2.) M., wś i dwór, tamże, gm,
gm. Kisielin, 19 dm., 108 mk.
Medwieże, Miedwieże (t. VI, 330), wś, pow. Mołdoczany (7 w.), bar. Keller-Krauza, 274 dz.
Medyki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
łucki, gm. Medwieże, 74 w. od Łucka, 101 dm.,
738 mk., cerkiew, szkoła, wiatrak. Gmina obej- Kwietki (7 w.).
Medyńce, dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm.
muje 18 miejscowości, 1263 dm. włośe. (142 innych), 10523 mk. włościan, uwłaszczonych na Pogiry (5 w.)i Pupany (14 w.). W roku 1788
Aleksandra Hopena, horodn. upiekiego.
16597 dz. Własność Ordów.
Medyneła, dwa dwory, pow. poniewieski,
Medwieżka Mała, wś, pow. łucki, gm. Me'
dwieże, 75 w. od Łueka, 29 dm., 255 mk, Daw- gm. Birże (18 i 28 w.).
Medyngiany 1.) zaśc., pow. rossieński, gm.
niej Ordów, obecnie skarbowa..
Medwiłany, dwór, pow. poniewieski, gmina Szydłów (12 w.). 2.) M., tamże, gm. Chwejdany (Konstantynów), Kiełpszów, 11 dz. 3.) M.,
Naciuny (7 w.), Hochów, 86 dz.
Medwin 1.), wś i ferma nad rzką Repejką, mstko, okoliea i dwa fol., pow. telszewski, gm.
pow. kaniowski, gm. Medwin, st. poczt. Baranie Żorany (4 do 11 w.), własność Szuksztów, 1140
Pole (7 w.), 71 w. od Kaniowa. Wś ma 1836 dz. (700 lasu). Nadto Dąbrowscy mają tu 86
dm., 9719 mk., 2 cerkwie, szkoła, 2 szkółki dz., Rubażewiczowie 40 dz., Jamontowie 25 dz.,
cerk., ambulatoryum, 43 wiatraki, targi co wto- Jasielscy 80 dz., Wirszyłłowie 12 dz., Witkie-

rek; ferma 4 dm., 32 mk.

Gmina obejmuje wiczowie 187 dz.

Jeden fol. należy do dóbr

8 miejscowości (5 siół, 3 wsi), 148538 mk. Reszkietany.

Medynie 1.) dwa zaśc., pow. nowoaleksan(87 katol., 27 sztund., 1192 żyd.) i 14561 dz.
w tem 6109 większej własności, 8027 włośc., drowski, gm. Antuzów (18 w.) i Smołwy (4 w.).
143 skarb., 282 cerk. 2.) M. al. Wydumka, 2.) M., wś, tamże, gm. Opsa (7 w.). 3.) M.,
wś nad Stawem, pow. radomyski, gm. i st. poczt. dobra, tamże, gm. Rymszany (8 w.). Dawniej
Hornostajpol, par. praw. i dobra Rotycze (3 w.), attyn. Podziśnia. 4.) M., fol., tamże, gm. Wi-

115 w. od Radomyśla, 30 dm., 214 mk., gorzel- dze, Karłowiczów 64 dz. 5.) M., dwór, powiat
poniewieski, gm. Czypiany (10 w.). 6.) M., wś,
nia, młyn parowy, 307 dz. włośc. .
Medygrykszty, wś pow. telszewski, gm. Kor- tamże, gm. Podbirże (10 w.). 7.) M., dwór, tamciany (11 w.).

Medyka, wś, pow. przemyski.

że, gm. Pompiany (12 w.).

Według lu- gm. Skrobatyszki (3 w.).

8.) M., wś tamże,

9.) M., wś i dobra,

stracyi z r. 1565 wieś królewska w starostwie pow. telszewski, gm. Gadonów (18120 w.),

przemyskiem, leży „w równinach między jeziory, Jazdowskich 258 dz. 10.) M., zaśc., pow. wiłktóre od Sanu wylewają; w niejże jest zameczek komierski, gm. Owanta (24 w.). 11.) M., trzy
drzewiany w mieście niezłem*.
Kmieci było 36 zaśc., tamże, gm. Uciana (14 w.). 12.) M.,
zaciężnych, osiadłych na płosach, czynszu nie dwór i fol., tamże, gm. Wieprze (10 i 16 w.),
dawali, tylko po pół kłody owsa, kapłona i 10 Erdmanów 161 dz. 13.) M. fol., tamże, gmina
jaj każdy. Trzech kmieci na posługach zamko- Wiżuny (6 w.). 14.) M., wś, dwór i zaśc., tamwych nić nie dawało. Był tu centr całego klu- że. gm. Żmujdki (2i 5 w.).
Medynis, trzy zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
cza dóbr. Zagrodników było 15, bartników 2,
karczmarzów 6, płacą czynszu po grz. 4 i dają Uciana (5 w.).
Medyniszki 1.) wś i dwór, pow. poniewieski,
daniny, Winni we dworze bić woły i wieprze.
Ogół dochodów zł. 129 gr. 2. Chowano tu sta- gm. Rozalin (10 w)., 27 w. od mta pow., Drodo królewskie
i siedm wsi poblizkich nad Sanem: wiałowskich 176 dz. Mają tu także MikielaniBuczów, Torki, Witoszyńce, Batycze, Małkowi- sowie 45 dz., Nejrandowie 47, Urbanowie 67,
ce, Darowice, Maćkowice, miały obowiązek kosić Szydłowscy 54, Szpakowiczowie 39 dz. 2.) M.,
siano dla koni i doglądać stada, lecz koło r. 1560 Medumiszki, dwór, tamże, gm. Czypiany (10 w.),
nakazano tym wsiom dawać czynsze i daniny Brandenburgów 672 dz. 3.) M. Użubalis, wś»
zwykłe,

Na folw. medyckim zebrano r. 1565, tamże, gm. Czypiany.

4.) M., dwie wsi, pow:
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wiłkomierski, gm. Owanta (6) i Uciana (14 w.). 2.) M., dobra, tamże, gm. Dakszty (10 w.), wła5.) M., zaśc., tamże, gm. Rogów (25 w.). 6.) M., sność Szyłejków, 200 dz. 3.) M., dwie wsi, pow.
dwa zaść., pow. wileński, gm. Szyrwinty (10 w.), poniewieski, gm. Czypiany (7 w.) i Pokroje
należały do dóbr Szeszole. 7.) M., zaśc., tamże, (10 w.). 4.) M., wśi zaść , pow, wiłkomierski,
gm. Worniany (9 w.), należał do dóbr Kacieno- gm. Siesiki (5 w.) 5.) M., wś, tamże, gmina
wicze.
Żmujdki (12 w.).
Mejłuszki, wś, pow. wiłkomierski, gm. TraszMedynka, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
kuny (7 w.).
gm. Widze (10 w.).
Mejły, wś, pow. białostocki, gm. PrzytulanMedynki, dwie wsi, pow. nowoaleksandrowka, 100 dz. Ob. Zrzctanne.
ski, gm. Brasław (9 w.) i Opsa (12 w.).
Mejnarty, okolica, pow. rossieński, gm, ŁaMedynków, kol., pow. włodzimierski, gmina
bardzie (7 w.), 84 w. od Rossień, 269 dz., poNowodwór, 21 dm., 138 mk.
Medynowa, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, dzielone na 10 części. Największą mają Filipkowscy.
gm. Ponedel (12 w.).
Mejroniszki, wś pow. kowieński, gm. Kroki.
Medynowa al. Medynowska, słoboda, pow.
owrucki, gm. Tatarnowicze, par. praw. KaleńMejrzyszki |.) wśi dobra, pow. nowoaleksandrowski. gm. Antuzów (10 i 13 w.), Tomaska, 48 w. od Owrucza 97 dm., 509 mk.
Medysówka, Miodusówka (t. VI, 484), wś, szewiczów 265 dz. 2.) M., dobra skarb. i zaśc.,
pow. starokonstantynowski, gm. Awratyn, par. pow. trocki, gm. Jewie (6 w.).
Mejstowicze, pow grodzieński, ob. Dekałopraw. Hawryłówka, 70 w. od mta pow., 86 dm,,
671 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1745. Wr. wicze.

1583 należy do dóbr ks, Władysł. Zbaraskiego.

Mejsząkuła, wś, pow. wiłkomierski, gmina
|
Mejszkiele, wś pow. wileński, gm. Giedroj«cie (8 w.); miała 23 dusz rewiz, należała do
dóbr Jodzeniany.
Mejsztany, wś, pow. kowieński, gm. Janów (4 w.).
Mejszymy, Menszymy, wś, pow. wiłkomierski, gm. Pogiry (2 w.).
Mejtyszki, wś, pow. trocki gm. Jewie (6 w.),

Syn jego Piotr wydzierżawia M., Mikołajowi Owanta (2 w.).

Wąsowiczowi i żydowi nowozbaraskiemu Efraimowi.
Medyszki, wśi zaśc., pow. telszewski, gm.
Wornie (26 i 8 w).
Medziaty 1.) Miedziaty (t. VI, 332), Mejdziaty, dobra, pow. wiłkomierski, gm. Kowarsk (7 w.).

Dawniej Kościałzowskich, obecnie Charmańskich,
312 dz. 2.) M., wś, pow. wiłkomierski, gm. Towiany (10 w.). Mają tu Siemaszkowie 20 dz. należała do dóbr Strawienniki
Mejzgie, ob. Aszwa.
Medziole, wś, pow wiłkomierski, gm Onikszty (8 w.).
Mejże, dwór, pow. kowieński, gm. Betygoła.
Mejżaniszki, Mejżeniszki, posiadłość, powiat
Megiliszki, fol., pow. rossieński, gm. Jurrossieński, gm. Kołtyniany (3 w.).
borg (2 w.).
Mejżułe, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Meguciany, pow. poniewieski, ob. Maguciany,
Krasnogórka (8 w.).
Megucie Stare i Nowe, dwie wsi, pow. wiłkoMekie 1.) fol., pow. szawelski, gm. Ligumy
(12 w.). 2.) M., wś, tamże, gm. Podubis (1 w.).
mierski, gm. Wojtkuszki (8 w.).
Mekieniszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowMejerowo, fol., pow. poniewieski, gm. Krakinów (1 w.).
ski, gm. Rakiszki (9 w.).
Mekszaniszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowMejeryszki, dwór, pow. poniewieski, gmina
ski, gm. Abele (3 w.).
|
Krakinów (2 w.).
Mekszry. wś, pow. poniewieski, gm. MołdoMejlany 1.) wś, pow. poniewieski, gm. Linków (4 w.). Mają tu Łapińscy 100 dz. 2.) M, ezany (19 w.).
Melawniszki, wś, pow. wiłkomierski gmina
Wojluny, dobra, pow. szawelski, gm. Poszwityń
(3 w.), Erdmanów 1259 dz.
Onikszty (4 w.).
Meldykwirże al. Me/dekwirze, mylnie MeldyMejliszki 1.) okolica, pow. kowieński, gm.
Kroki (19 w.), 97 w. od Kowna. Mają tu: Barto- kważe (t. VI, 246), dwór, pow. rossieński, gmina
szewiezowie 67 dz., Burbowie 8 dz., Dowgwiło- Taurogi (8 w.).
Meldynie, wś, pow. poniewieski, gm. Rozalin
wiczowie 23 dz., Milewiczowie 27 dz., Sipowi-

ezowie 68 dz. 2.) M., dwa fol., pow. szawelski, (3 w.).

Mają tu Bernatowiezowie 52 dz., Mie-

gm. Kiryanowo. Jeden należy do dóbr Wołod- kiewiczowie 242 dz.
Meldyszki, zaśc., pow. poniewieski, gmina
kajcie, drugi do Poszuszwia.
Stumbryszki (8 w.).
Mejłaty, dwór, pow. kowieński, gm. Kroki.
Melechy, Melachy, wś, pow. oszmiański, gm.
Mejłeła, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Siedliszcze (10 w.); miała 56 dusz rewiz., naleOwanta (3 w.).
Mejłuny 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowski, żała do dóbr Gieranony. Poprzednio do ststwa
gm. Antuzów (6 w.), Symonowiczów 61 dzies.
! gieranońskiego.

?
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„ Melegiany, wś włośc., pow. święciański, gm. krak. i jego brata Hostasiusza, przeniesionych
Swięciany (14 w.); miała 53 dusz rewiz., nale- na prawo niemieckie, (Kod. mał. II, 275). Roku ©
żała do dóbr Wójtowstwo Sudaty.
1676 płaci tu Jan Biskupski pogłówne od 82
Melejkiszki, w spisie Melenkiszki, fol., pow. poddanych i 3 osób z rodziny, a Stanisław DuA, gm. Pupany (7 w.), Rymszów, nin Głuszyński od 57 poddanych, 13 dworskich,
56 dz.
4z rodziny, 3 osób z plebanii.
Młelejsze, dwa zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Memieńczówka, Jfomenczówka, folw., pow.
Pupany (5 w.).
poniewieski, gm. Nowe Miasto (5 w.), TowgiMeleńce, mylnie Melańce (t. VI, 245), wś, nów, z folw. Józefowo, 526 dz.
pow. nowogradwołyński, gm. Czartorya Nowa,
Memłe, wś, pow. święciański, gm. Zabłocisz80 w. od mta pow., 189 dm., 1251 mk,, cerkiew ki (4 w.), należała do dóbr Cejkin.
drewn., szkółka eerk. od r. 1878.
Mencze, w spisie z r. Mengie, wś, pow. sza-

Melenie, wś, pow. radomyski, gm. i st. poczt. welski, gm. Okmiana (10 w.).

Malin, 50 w. od Radomyśla, 594 dm., 3732 mk.,
Menczele, wś, pow. wołkowyski, gmina Wilserkiew, 5 młynów, 5 wiatraków, 154 dz. włośc., czuki.

9246 większej posiadłości (2747 lasu, 2417 nie-

Menczenięty (ob. t. VI, 255), pow. wilejski,

użytków), należących do różnych Meleniewskich. podane trzykrotnie pod nazwą: Męczenżaty i Mien-

W r. 1571 sioło bojarów Zauszan. W r. 1581
wnosi od 10 osiadł. W r. 1628 Mieleńsey płaeą od 9 dym. i od 4 dym.

czenięta.

Mendaryszki, wieś w dobrach Tundziszki,
pow. wileński, gm. Giełwany (6 w.).

Melenkowo, część wsi Uhły, pow. kobryński.
Mendeliszki, zaśc., pow., nowoaleksandrowMeleszki, ob. Mieleszki.
ski, gm. SŚmołwy (6 w.).
Meleszkowce, dwie wsi, pow. sokólski, gm.
Menderyszki, okolica i dwa folw., powiat
, Makowlany, 171 i 148 dz, włośc,i 23 prywat. wiłkomierski, gm. Wieprze (6 w.). Mają tu Łu-

Melichowo, Melechówka, wś i dobra, pow. kaszewiczowie 32 dz.. Tusłajowie 32 dz.
sieński. We wsi cerkiew drewn. Dobra, własność
Mendrogi, okolica, pow. szawelski, gm. KurDemskich i Jacewiczowej, 212 dz.
szany (11 w.).

Melonki, wś, pow. dryzieński, par. ORwiel| Menducie, folw., pow. wiłkomierski, gm. SieMelno, wś, pow. gnieźnieński. W dok. z r. siki (6 w.).
1296 jezioro Melno (K. W., n. 736). W r. 1580
'Meniutowo, wś, pow. sieński, gm, Ulanowipłaci tu Krzysztof Mieleński, cześnik kaliski od cze, 38 dm., 256 mk.
3 ślad., 4 zagr., | kom,, 1 rybaka.
Merce, w spisie Medce, wś, pow. zasławski,
Melsztyn, zamek i osada, pow. brzeski (Ga- gm. Antoniny, par. praw. Junaczki (2 w.), 40 w.
lieya). Kościół paraf. tu istniejący od r. 1362, od Zasławia, 98 dm., 607 mk., kaplica, szkółka
przeniesiony został do Domasłowie roku 1796. cerkiewna,
Smoleński M. ks. „Melsztyn. O zamku, jego paMereckie, pow. dzisieński, gm. Głębokie. Na

nach, o kościele i plebaniach z dodatkiem o Do- polach dwa kurhany.

Mereczanka, rzka. Poszukiwania archeolo„Spieimir h. Leliwa, kaszt. krak., założyciel giezne w jej porzeczu opisał Wand. Szukiewicz
Tarnowa
i Melsztyna*, Lwów, 1876. Zarewiez w pracy: „Poszukiwania archeo]. w pow. lidzL.: „Leliwita Spieimir, kaszt. krak. (1312 — kim i troekim* („Swiatowit”*, t. III, r. 1901)
masłowicach*, Kraków, 1888. Turkawski M. A.:

1352) oraz monografia Melsztyna”, z 3 illustr.,

Mereczowszczyzna, folw., pow. słonimski,

Kraków. 1890. Anczyc W.: „Zamek w M.* gm. i dobra Kossów.
(Tyg. illustr. n. 344, r. 1866).
Mereszlany, wś, pow. trocki, gm. Między-

Mełagi, wś, pow. kowieński, gm. Kiejdany.
Mełagiszki, Małagiszki, wś, pow. rossieński,
gm. i par. Botoki (6 w.).
Mełajsze, wś, pow. poniewieski, gmina Birże
(20 w.).
Mełańce, wś, pow. wiłkomierski, gm. Owanta (9 w.).
Mełany 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Abele (11 w.). 2.) M., wś, pow. poniewieski, gm. Girsudy (9 w.).
Mełdo. zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm.
Rakiszki (18 w.).
Mełducki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,

rzecz (9 w.); miała 54 dusz rew., należała do
dóbr Skorbuciany.
Mergajkiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Rakiszki (6 w.).

Mergakłonie, wś, pow. rossieński, gm. Szy-

dłów (8 w.).

Merkiszki 1.), dwa zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm, Antuzów (14 w.).

2.) M., folw.,

pow. rossieński, gm. Rossienie (9 w.).
Merkułowicze, wś i dobra, pow. rohaczewski, gm. Merkułowicze, 44 dm., 321 mk., eerkiew drewn. Gmina obejmuje 41 miejscowości,

1151 dm., 5925 mk. włościan (2310 dusz rew.),
Mełgiew, r. 1330 Melywi, wś, pow. lubelski. uwłaszezonych na 14.132 dz. Dobra od r. 1872
W dok, z r. 1330 w liczbie włości Dzierzka, kan. Zabiełłów, 582 dz., wiatrak, deptak.
gm. Rakiszki.

Męc

Mer

Merkwiany, zaśc., pow. święciański, gmina

Zabłociszki (5 w.), należał do dóbr Cejkin.

Merlaniszki, zaśc., nowoaleksandrowski, gm.

3817

Meszkledzie, wś, pow. rossieński, gm. Kiel-

my (5 w.).

SR:

Meszle, okolica, pow. poniewieski, gm. Krakinów (4 w.) Mają tu Leonowiczowie 107 dz.

Rymszany (8 w.).
:
Metele, wś, pow. dźwiński, par. Krasław.
Merwa, wś, pow. dubieński, gm. Berestecz-.
Metryszki, wś, pow. telszewski, gm. Żorany.
ko, 61 w. od Dubna, 75 dm., 472 mk., cerkiew
Mezinowo, wś, pow. orszański, gm. Kochadrewn. (zr. 1789). Cerkiew fil. we wsi Kutrów.
nowo,
27 dm., 138 mk.
roW
.
Kutrowskich
Jacka
i
Nikity
1545
r.
W
Meżecie, folw., pow. telszewski. gm. Kretynku 1577 z Kutrowem należy do Chwiedory Dziaz
łyńskiej, a w r. 1582 do ks. Aleks. Prońskiego, ga (3 w.).
Meżery, majętność, pow. rzeżycki. Mają
stolnika w. ks. litew., w dzierżawie Łaszczów

Strzemieleckieb. W nowszych czasech hr. Oża- tu: Danilewiczowie 82 dz., Kowalewscy 81 dz.
Meżucie, dobra, pow. szawelski, gm. Podubis.
rowskich, w końcu hr. Czosnowskieh.
Meżyhorie, dobra, pow. mohylewski, od roMerwin 1.), pow. kijowski, ob. Maryanówka.
2.) M., wś przy torze dr. żel. humańskiej, pow. ku 1879, Penińskich, 197 dz.
Meżyhorka, wś, pow. czehryński, gm. i st.
lipowiecki, gm, Medówka, st. poczt. Lipowiee
(25 w.), 104 dm., 916 mk., cerkiew, szkółka poczt. Złotopol (10 w.), 100 w. od Czehryna.
157 dm., 787 mk., cerkiew z r. 1787, szkółka
cerk., 2 wiatraki.
i
Merwino, Morwino, wś, pow. orszański, gm. cerk., 5 wiatraków, 279 dz. włość. Około roku
1865 Aleksandra Kałageorgia.
Mikulin, 39 dm , 305 mk.

Meryca, rzka, w pow. dzisieńskim, pr. dopł.
Dźwiny.

Meżyliski |.) kol., pow. ostrogski, gm. Ku-

Bierze początek w pobliżu wsi Deni- niów, 14 w. od Ostroga, 22 dm., 95 mk. 2.) M.,

sowa, płynie w kierunku płn. i ubiegłszy 19 w.
ma ujście pod folw. Czemery.
Merynosy, folw. dóbr Byteń, pow. słonimski.
Merzdorf, r. 1247 Zubinisco, r. 1302 Villa
Martini, r. 1311 Marquarsdorp, wieś pod Swie-

Meżyleski (t. VI, 271), wś, pow. owrucki, gmina

Bazar, par. praw. Hołabiewieze (5 w.), 56 w.
od Owrucza, 145 dm., 870 mk., młyn. 3) M.,
kol., tamże, 57 w. od Owrucza, 32 dm., 200 mk.

Meżyrycz, mstko nad Rosią, pow. czerkaski,

bodzinem. Wymieniona w dok. z r. 1247 w liez- gm. Meżyrycz, st. poczt. Kaniów, 60 w. od Czerbie włości klasztoru paradyzkiego, któremu na- kas, 312 dm., 1454 mk., cerkiew, szkółka eerk.,

dał ją r. 1241 komes Janusius.

W dok. z ro- szkółka ludowa, 4 wiatraki, targi 2 razy na mie-

ku 1302 powiedziano: „hereditatem voeatam Po- siąc. Słoboda Meżyrycka ma 178 dm,, 1192
lonice Lubiniseo, Teutonice Villa Martini". W r. mk. Gmina obejmuje 13 miejscowości (1 mstko,
1311 występuje pleban tutejszy. Klasztor wi- 6 siół, 2 wsi, 4 słobody), 14,670 mk. (25 kat.,
doeznie założył tu parafię. (K. W. n. 230, 265, 397 żyd.) i 17,126 dz., w tem 8418 większej
849, 947).
ż
posiadł., 8317 włośc., 303 cerk.

Mesanie, zaśc., pow. wilkomierski, gm. Towiany (2 w.).
Mesmedis, zaśc., pow. szawelski, gm. Szawie (10 w.).
:
Mesteliszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Poniemunek (6 w.).
i
Meszcze, wś, pow. piotrkowski. Wieś kró-

Meżyryczka 1.) wś, pow. radomyski, gmina
Wyszewicze, st. poczt Radomyśl (14 w.), 251

dm., 1179 mk., cerkiew, szkółka cerk., 2 młyny,
1550 dz. włoścć., 5154 dwor. (3281 lasu) w M.,
Raczy W., Krynce i Biłee. 2.) M., Międzyrzecz
(VI, 2721377), wś, pow. owrueki, gm. Tatarnowicze, par. praw. Waśkowicze (3 w.), 30 w. od Owru-

lewska graniczyła z obszarem gruntów miejskich cza, 119 dm., 668 mk., cerkiew fil. drewn. z roPiotrkowa. Wspom. w dok, z r. 1362 i 1370 ku 1772. Własność Trypolskich. Pierwotnie
(Ulanow. dok. kujaw. 255 i 260). W r. 1558 do zamku owruckiego. W r. 1704 bisk, łuekie-

ma 7 łan. km., 2 wójt.
go Dyonizego Zabokrzyckiego.
* Meszetniki, wś, pow. grodzieński, gm. ŁunMeżysetka, dobra, pow. mohylewski, Żółtna, 365 dz.
ków, 608 dz.
TauroMeszki 1.) dwór, pow. rossieński, gm.
Meżysyt, chutor, pow. kowelski, gm. Chociegi (8 w.). 2.) M., wieś, tamże, gmina Wewirże
szów,
27 dm., 203 mk.
(7 w.). 3.) M., Witkiszki, dwór, pow. szawelMęcina
1.) r. 1367 Aanchina, wś, pow. liski, gm. Tryszki (4 w.), Karskich, 32 dz. 4.) M.,
dwór, pow. wiłkomierski, gm. Kowarsk (9 w.). manowski. W r. 1367 połowa wsi z wolą zw.
Meszkiele, wś, pow. nowoaleksandrowski, Glodno (Kłodno) należy do Krystyna chor. krak.
i jego synów, wraz z połową Mikluszowie, Wogm. Widze (7 w.).
Meszkinie 1.) wś, pow. rossieński, gm. No- lą Michałkowa i Karezmą Kruszową. (Kod.
we Miasto (13 w.). 2.) M., wś, tamże, gmina mał, I, 348). Długosz wymienia M. w liczbie
parafii, lecz nie podaje opisu. 2.) M., r. 1388
Skawdwile (11 w.).
Meszkiszki, wś, pow. szawelski, gm. Podu- Maczyna, wś, pow. gorlicki. Wspom. w dok,
z r. 1383 (Kod. mał, III, 350). W r. 1581 ma
bis (10 w.).

Męc

Męka, r. 1358 Mancka, wś, pow. sieradzki. ski, gm. Dryświaty (7 w.), 33 w. od mta pow.

Pierwotnie wraz z Polkowem własność klasztoru Należała do dóbr Dryświaty, potem Oskierki,
kanoników, reguły św. Augusta, na Piasku, we następnie attyn. dóbr Skirno.
Wrocławiu. Drogą zamiany r. 1358 za KuchaMiałówka, dobra, pow. czerykowski, Komary i kościół św. Mikołaja w Kaliszu, przeszła rów 2587 dz. (2000 lasu),
z Polkowem na własność królewską. (K. W.
Mianów, w dok. Manow, wś, pow. łódzki.
n. 2050). Kościół par. p. w. św. Wojciecha Nadany r. 1176 klasztorowi sulejowskiemu, wsp.
wzniesiony wedle tradycyi w miejscu gdzie św. w dok. z r. 1308 (Kod, mał., II, 213).
Wojciech odprawiał mszę św. Stał tam pierMianowo, ob. Orlikowo.
Ę
wotnie krzyż, potem kapliczka, a wreszcie WłaMiasiańce, wś, pow. wiłkomierski, gm. Dziedysław Jagiełło na podziękowanie Boga za zwy- wałtowo (Konstantynów 7 w.).
cięstwo pod Grunwaldem (o czem objaśnia tabliMiasiewicze, wś, pow. owrucki, gm. Kisaca kamienna) wzniósł tu kościół modrzewiowy rycze, par. praw. Rokitno.
i oddał go pod zarząd Kanoników Jateraneńskich,
Miasiuny, dwór, pow. poniewieski, gm. Kraktorym dał 6 włók ziemi, karczmę, dwa młyny, kinów (4 w.).
lasi łąki. W r. 1570 beneficium to wcielono
Miaśnikowo, os. szlach., pow. dryzieński,
do kolegiaty sieradzkiej, która utrzymywała tu Łowczyńskich 90 dz.
wikaryuszów, a kanoników jeszcze r. 1458 przeMiasojedy, fol., pow. nowoaleksandrowski,
niesiono do Kalisza.
gm. Opsa (4 w.).
Mężenino, w dok. Manżenino, Mażenino, wś, 'Miasówka, Miaskówka (t. VI, 286), wś, pow.
pow. łomżyński. Ob. Rutki (t. X).
żytomierski, gm. Piatka.
Miaciule, zaśc., pow. wileński, gm. NiemenMiasteczko, wś, pow. radomyski, gm, i st.
czyn (6 w.); miał 21 dusz rewiz., należał do poczt. Brusiłów (8 w.), 30 w. od Radomyśla, 83
dóbr Jęczmieniszki.
dm , 1075 mk., eerkiew, szkółka cerk., młyn,
Miadaniszki zaśc , pow. nowosleksandrow- 805 dz. włośc., 9138 dwor., w tem 5725 dz.
lasów.
ski, gm. Antuzów (14 w.).
Miadzielica, wś, pow. dzisieński, gm. PoMiasteczko, r. 1565 Nowe Sioło, przedmiestawy (30 w.); miała 12 dusz rewiz.
ście miasta Brzeżany. Powstało jako oddzielne
Miadziny, zaścć. w dobrach Daukszyszki, pow. miasto, p. n. „Nowe Sioło*, na obszarze ststwa
oszmiański,
haliekiego r. 1554 i nadane zostało przed r. 1565
Miadzony, wś włośc., pow. trocki, gm. i do- Mikołajowi Sieniawskiemu wraz z Koniuszkami
bra Jewie (5 w.); miała 31 dusz rewiz,
(Koniuchy) na wieczność. W r. 1565 do miasta
Miaguny, wś, pow. święciański, gm. Koma- należało 163/, łan. osiadł., z łanu dawano po 30
je (7 w.); miała 111 dusz rewiz., należała do gr. Siedziało 104 gospodarzów na półdworzyszdóbr Surwiliszki.
czach, ćwierciach i domach samych. Było 2
Miakisze, wś włośc., pow. bielski gub. grodz., szewców, 2 kowali, 2 piekarzy, 1 kramarz, 1
gm. Pasynki, 311 dn.
kuśnierz. Pep płacił z półłanu, wójt z półłanu.
Miakiszki, wś włośc., pow. lidzki, gm i do- Komorników 24. Młyn, browar, słodownia arenbra Wasiliszki (7 w.); miała 60 dusz rewiz.
dowane za 250 zł. Ogółem dochodu zł. 301
Miakołowicze, wś i fol., pow. nowogradwo- gr. 251/g.
łyński, gm. Emilczyn, 58 w. od mta pow. Wś
Miastków, r. 1576 Miastkowo major i minor,
ma 128 dm., 861 mk.; fol. 7 dm., 31 mk. We wś, pow. łukowski. Leżał w dawnej ziemi czerwsi cerkiew z r. 1802 uposażona 36 dz. z nada- skiej. R. 1576 mają tu działy drobne: Prażnia ks. Stan. Lubomirskiego r. 1771, szkółka mowska, Warszewicki, Ciołek, Oczosalski, Miasteerk. od r. 1883. Do par. praw. należą wsi: kowscy, zaś Jan Lasocki posiada w M. Małym
Rudnia Miakołowicka, Osówka i Krywotyn.
i Woli 24 łan. km. i 5 łan. wziętych na folwark.

5
4

i

pów

j

sed

kościół paraf. Dziedzic Jordon, płaci tn od 7 łan.
Miakoty, mylnie Miakoży (t. VI, 284), wś,
km.
Sołtystwo skupione. *
pow. ostrogski, gm. Płażne, 25 w. od Ostroga,
Męciszów, wś, pow. ropczycki. W r. 1536 307 dm., 1666 mk,, cerkiew drewn. z r. 1766,
należała do dóbr Przecław, Mikoł. Ligęzy, miała szkółka cerk. od r. 1876. Cerkiew fil. we wsi
9 kmieci na "/, łan., karczmę, wielkie jezioro Radohoszcz Mała. Do par. praw. należą wsi:
ilasy. Do M. należała puszcza (solitudo mag- Dertka i Sywer. W r. 1588 ks. Konst. Ostrogna) rozciągająca się pod Rzeszow. Jest to póź- ski wnosi od 8 dym., 10 ogr., 5 podsus., 1 koła
niejsza wieś Pustków. Istniały na obszarze tej walnego.
puszczy liczne pasieki.
Mialejki, dwa zaśc., pow. wileński, gm. PodMęczki-Sulkowo, r. 1436 Sulkowy nowiny, brzezie (8 w.); miały 10 dusz rewiz., należały
wś nad rz. Wisznicą, pow. łomżyński. R. 1436 do dóbr Jęezmieniszki.
w Piątniey Władysław ks. mazow. nadaje PioMialnikiszkis, dwór, pow. poniewieski, gm.
trowi i Mancimirowi synom Kielcza 20 łan. zw. Krakinów (7 w.).
. Sulkowy nowiny w ziemi wizkiej,
Miałka, Miałki, wś, pow. nowoaleksandrow
-

usb
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W całej parafii siedzą: Bogolewscy, Warszewic- skich, płaci od 11 dym., 2 ogr., 2 podsns. W r.
1593 spustoszona przez Tatarów. Obecnie Siecy, Lasoccy, Prażmowsey, Miastkowscy.
raczyńskich.
dok.
W
i.
Miastkowo, wś, pow. łomżyńsk
Michajłówka 1.) dwór, pow. rossieński, gm.
z r. 1423. R. 1413 bawi tu Jan ks. mazow.
i nadaje przywilej na wójtowstwo we wsi Zabie- Rossienie (10 w.). 2.) M., wś, pow. klimowiele (Kapica, Herbarz, 36). W r. 1578 wś kró- ki, gm. Zabiełyszyn. 3.) M., wś, tamże, gmina
lewska płaci od 17 łan., 7 zagrodn., 5 komorn. Zahustyn. 4.) M., fol., tamże, należy do dóbr
Hajkówka.
Ob. Rembkowo.
pow.
wś,
Michajłówka 1.) wś., pow. czerkaski, gm.
za,
Massawic
1280
r.
Miastowice,
wągrowiecki. Wedle dok. z r. 1280 do rzędu Szelepuchy (10 w.), st. poezt. Moszny (22 w.),
włości klasztoru w Owińskach należała wieś 52 w. od Czerkas, 171 dm., 987 mk., cerkiew,
„Massavicza*, którą wydawca Kod.Wielkop. szkółka cerk., 5 młynów, 4 wiatraki. 2.) M.
wś nad rzką Buczą (Zabuczą) i Myśliną, pow.
(n. 496) uważa za: Miastowice.
kijowski, gm. Hostoml, par. praw. RubieżówRogm.
ski,
wiłkomier
pow.
wś,
Miaszkie,
gów (13 w.). Mają tu Gryszenasowie 20 dz., ka, 27 wiorst od Kijowa, 89 dm., 1022 mk,,
Mikienasowie 75 dz., Chrzezanowiczowie 80 dz. 2 młyny. Należała do dóbr monasterskich,
Miatyn 1.) w dokum. Mniatyn, wś nad Ikwą, wraz z Rubieżówką, nadana przez Katarzynę II

pow. dubieński, gm. Młynów, par. praw. Iwanie Sakenowi, który w r. 1815 sprzedał ją Joachi(3 w.), 3w. od Dubna, 30 dm., 417 mk., cerkiew mowi Ruszczycowi; od r. 1841 Paszkowskiego,
Alekdrewn. z r. 1755. W r. 1448 kn. Jurij Wasile- następnie Sinielnikowa, a obecnie mają tu:
dz.
891
Dobrowolska
Zofia
i
dz.
916
Prej
sandra
Hołowwicz Ostrogski sprzedaje wsi Mniatyn,
skwirpow.
Rosią,
nad
wś
M.,
3.)
lasu).
(611
gr.
kóp
16'/,
za
e
Dietinicz
i
Podborce
ezycze,

bratu kn. Iwanowi. W r. 1583 ks. Konstanty ski, gm. Parehomówka, st. poczt. Wołodarka
Ostrogski wnosi od 8 dym., 3 ogr., 6 podsus. (5 w.), 25 w. od Skwiry, 164 dm., 799 mk., kaNastępnie wchodziła do klucza dubieńskiego, plica, młyn. 4.) M., wś, pow. taraszczański,

ordynacyi ostrogskiej, darowanego w r. 1758 gm. i st. poezt. Tetyjów (9 w.), 76 w. od Taks. Stan. Lubomirskiemu. 2.) M., wś, pow. raszezy, 189 dm., 1225 mk., cerkiew, szkółka.
ostrogski, gm. Buhryn, 41 w. od Ostroga, 42 5.) M., wś nad rzką Subotą, pow. wasylkowski,
dm., 410 mk. 3.) M., wś, tamże, gm. Zdołbiea, gm. Połowieckie Wielkie, st. poczt. Białocerpar. praw. Posiahwa (3 w.), 37 w. od Ostroga, kiew (18 w.), 538 w. od miasta pow., 194 dm.,
27 dm., 291 mk, cerkiew drewn. z r. 1874.

1145 mk.; cerkiew, szkółka cerk,, 6 wiatraków.

6) M al. Sosowa, wś, pow. zwinogrodzki, gmina
Miażale, ob. Mazdle.
Miażenin, wś, pow. klimowieki, gm. Timo- Tarasówka, st. poczt. Zwinogródka (5 w.),
78 dm., 891 mk., cerkiew, szkółka, 9 wiatranowo, 34 dm., 149 mk.

Miączyn, r. 1531 M;jaczin, wś, pow. hrubie- ków. 7.)M, wśifolw., pow. dubieński, gm.
szowski. W r. 1531 wś w par. Grabowiec, płaci Malin, par. praw. Satyjów (1 w.), 23 w. od Dubod 3 łan., '/, wójt., pop i cerkiew. W r. 1578 na. Wieś ma 15 dm., 181 mk., folw., 6 dm,,

ststa grabowiecki płaci tu od 211/, łan., 10 zagr. 32 mk. 8.) M, wś skarbowa, tamże, gm. Kruod
z rolą, 4 kom. z bydłem, 6 kom. ubogich, pop piec, par. praw. Sitno Wielkie (3 w.), 46 w.
wś,
M.,
9.)
cerkiew.
mk,,
488
dm,,
83
Dubna,
było
M.
gminie
w
1890
r.
W
łana.
'/,
f. 2iod
5434 mk. stałych, a śród nieh 4095 prawosł,, tamże, gm. Boremel, 40 w. od Dubna, 126 dm.,
1013 mk. 10.) M.. wś, pow. krzemieniecki,
ę
1336 katol., 3 żyd.
Miąsowa, r. 1540 Myanskowa, r. 1573 Miqs- gm. Jampol, par. praw. Zahorce (1 w.), 37 w.
sowa, wś, pow. jędrzejowski. W r. 1540 należy od Krzemieńea, 78 dm., 522 mk. Własność
Chrzanowskich, Lerkoma i Izdebskiej. Poprzeddo Michowa (Mnichów).
Micajcie, wś, pow. telszewski, gm. Gado- nio w części Lamberta Jełowiekiego, oraz Lucyana i Ewarysta Chrzanowskch. 11.) M., kol.,
nów (8 w.).
pow.
łucki, gmina Szezuryn, 14 dm., 85 mk.
Kurgm.
,
szawelski
pow.
dwór,
y,
Micajgir
12.) M., kol., tamże, gm. Rożyszcze, 24 dm,,
szany (3 w.).
Micary, wś, pow. lidzki, gm. Szczuczyn; mia- 109 mk. 13.) M., wś, pow. nowogradwołyński,
34 dm.,
ła 11 dusz rewiz., należała do dóbr skarb. Ro- gmina Emilezyn, 70 w. od mta pow.,
111 mk.
dm.,
24
tamże,
kol.,
M.,
14.)
mk.
209
dziewicze.
15.)
M.,
os.,
pow.
ostrogski,
gm.
Buhryn,
par.
Zapar.
i,
dryzieńsk
pow.
Michajlino, wś,
praw. Korostowa, 40 w. od Ostroga, 29 dm.,
biały.
Michajłowce, Jichałowce, wś, pow. staro- 290 mk, 16.) M., kol., tamże, gmina Płużne,
konstantynowski, gm. Krasiłów, par. praw. Mo- 20 w. od Ostroga, 35 dm., 241 mk. 17.) M.
trunki (2 w.), 14 w. od mta pow., 127 dm., 743 wś nad rucz. Hraniczówką, pow. owruceki, gmina
mk., cerkiew fil. drewn., szkółka cerk. odr. 1890. Tatarnowicze, st. poczt. Iskorość (14 w.), 27 w.
drew.
Do r. 1841 cerkiew była parafialną. W r. 1583 od Owrucza, 230 dm., 1200 mk., cerkiew
Kościuszprzez
XVIII
w.
końcu
w
wzniesiona
Ostrogks.
wś należy do włości kuźmińskiej,
AJ
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ków, uposażona 43 dz. Do par. praw. należą
Michalewka 1.) wś, pow. rohaczewski, gm.
wsi: Hamarnia, Pełez, Pleszczówka i Rudnia Dudycze, 54 dm., 362 mk. 2.) M., wś, tamże,
Stara al. Starażerewska. Wymienione jako Mi- gm. Rasochy, 37 dm., 120 mk.
chałkowice w opisie zamku owruckiego z roku
Michalewo, wś, pow. wieliski, gm. Ilino,
1545. Należała do zamku, było w niej 4 sług
Michalewszczyzna, wś, pow. wieliski, gm.
ordyńskich, dających jedną służbę. W r. 1693 Serteja. Pod wsią Horodyszcze, zw. „Stara
Grzegorza Kościuszkowskiego. 18.) M., kol., Dierewnia*.
pow. rowieński, gmina Równe (13 w.), 48 dm.,
Michalin 1.) folw. dóbr Jackowicze, pow.
321 mk. 19.) M,, dwie kol., pow. włodzimier- brzeski, gnb. grodź. 2.) M., wś i dobra, tamże,
ski, gm. Werba, razem 24 dm., 132 mk. 20.) M., gm. Radwanicze, 25 w. od Brześcia. Wieś 276
kol., tamże, gm. Chorów, 9 dm , 50 mk. 21.)M., dz.: dobra. Popinachów (poprzednio Tołoczków
kol., tamże, gm, Nowodwór, 22 dm., 135 mk. i Obrębskieh), 300 dz. 3.) M., kol, pow. ko22.) M., wś, pow. żytomierski, gm. Barasze, bryński, gmina Worocewicze, 93 dz. 4.) M,
23 dm., 159 mk. 23.)M Bobrycka, kol., tam- zaśc., pow. słonimski, gm. Kossów (17 w.), huta
że, 75 w. od miasta pow., 35 dm., 233 mk. szklana. 5.) M., urocz. w dobrach Jundziłowi24.) M., kol., tamże, gm. Trojanów, 19 w. od cze. 6.) M., folw. dóbr Bikiewicze, tamże.
mta pów., 115 dm., 545 mk. 25) M,, wś, tam- 7.) M., chutor, pow. wołkowyski, gmina Zelzin,

k:

że, gmina Horoszki, par. praw. Strybież (6 w.), Wilkowskich, 58 dz. 8.) M, zaśc., pow. no50 w. od Żytomierza, 26 dm. 163 mk. 26.) M, woaleksandrowski, gm. Smołwy (4 w.). 9.) M.,
_ Michałówka (t. VI, 303), wś, tamże, gmina Kra- dwór, pów. rossieński, gmina Kielmy (15 w.),
snosiółki, par. praw. Bratałów Wielki (2 w.), Niewiardowskich, 69 dz. 10.) M., dwa folw.,

74 w. od Żytomierza, 85 dm., 407 mk.
pow. ezerykowski. Jeden do dóbr Chołoblin,
Michajłowo 1.) wś, pow. poniewieski, gm. drugi do dóbr Nizki. 11.) M, dobra, pow. ho-

Gulbiny (3 w.). 2.) M., folw. dóbr Zabołocie, melski, Sołtanów, 1132 dz. (883 lasu). 12.) M.,
pow. czerykowski. 3.) M., folw. dóbr Ciecie- dobra, pow. sieński, od r. 1877 Barkenbergów,

rzyn, pow. mohylewski.

4.) M., os., pow. po- 1158 dz. (844 lasu), 2 młyny.

łoeki, gm. Zamszany, cerkiew.
Michalin 1.) wś nad Desną, pow. berdyczowMichajłowska 1.) gmina, pow. prażański, ski, gm. Mecherzyńce Dębowe, st. poczt. Samobejmuje 45 miejscowości, 837 dm. włośce. horodek (9 w.), 38 w. od Berdyczowa, 116 dm,,
(44 innych), 6129 mk. włościan, uwłaszczonych 812 mk., cerkiew, szkółka. 2.) M., folw. pod
na 8438 dz. Nadto w gminie jest 83 dz. ziemi wsią Jabłonka, pow. radomyski. 3.) M., kol.,
eerk. i kośe. i 9465 większej posiadłości. Za- pow. łucki, gm. Rożyszcze, 27 w. od Łueka,
rząd gminy we wsi Szenie. 2.) M. słoboda, 50 dm., 294 mk. 3.) M., wśi folw., pow. rópow. kowieński, gm. Bobty (13 w.).
wieński, gm. Bereźne, 94 w.od Równego, 32 dm.,
Michajłowskie, dobra, pow. wiłkomierski, 226 mk.
gm. Rogów (6 w.), Fadiejewych, 456 dz.
Miehalinek 1.) wś, pow. grodzieński, gmina
Michajły, wś, pow. wołkowyski, gm. Hor- Indura, 84 dz. 2.) M., folw, dóbr Matwiejewinostajewicze, 20 w. od Wołkowyska, 443 dz.
cze, pow. prużański.
Michalce, pow. dzisieński. Na polach dworMichalino 1.) folw. dóbr Hieronimowo, pow.
skich, nad Berezówką kurhany.
białostocki. 2.) M., zaścć., pow. nowoaleksanMichalciszki 1.) wś, pow. poniewieski, gm drowski, gm. Dryświaty (7 w.), Sajkowskich,
Birże (17 w.). 2.) M., zaśe., pow. wiłkomier- .55 dz. 3.) M., dobra, pow. połocki, Rypiński, gm. Owanta (7 w.).
skich, 288 dz. 4.) M., dobra, pow. rzeżycki,
Michale, wś nad Bugiem, pow. włodzimier Gajewskich (550 dz.), Zasztowtów (56 dz.)
ski, gm. Chotiaczów, 26 w. od Włodzimierza, i Kozłowych (20 dz.).
49 dm., 409 mk., cerkiew. W r. 1578 Michał
Wichaiinowo, kol., pow. słupecki.

Do roka
wś w par. Kryłow, odłączona od ziemi bełzkiej 1891 nosiła nazwę Emilienheim.
_ iwcielona do chełmskiej, Kasztelanowa mięMichalinowo 1.) folw. dóbr Pomituwie, pow.
dzyrzecka posiadająca liczne włości w okolicy kowieński. 2.) M.. wieś nad rzką Szczełbną,

(Cichobuż, Poromow, Małków i inne) płaci tu od pow. horecki, gm. Bajewo, 40 dm., 237 mk.,

10 *, łan., 9 zagr., 2 rzem, włóczęga, 2 kom. cerkiew, młyn. 3.) M., fol, dóbr Chołopkowicze,
m bydłem, 7 ubogich, pop.
pow. sieński,
:
Michaleńki, wś, pow. żytomierski. gm. 0zaMichaliny, wś, pow. grodzieński, gm. Indudówka, par. praw. Korowińce Wielkie (2 w.), ra, 44 dz.
74 w. od Żytomierza, 78 dm., 564 mk. Niema
Michaliszki i.) zaśc., pow. kowieński, gm.

tu cerkwi.
Michalew 1.) dobra, pow. mohylewski, Boh
danowskich, 1428 dz. (1050 lasu). 2.) M., dobra, tamże, od r. 1866 Łyskowskich, 355 dz.

Aleksandrowska Słoboda, Michalewiczów, 56 dz.

3.) M., folw., tamże, do dóbr Białynicze.

gm. Brasław (10 w.) i Ponedel (6 w.).

2.) M., wś i zaśc.,, tamże, gmina Bobty (6 w ).
3.) M., dwór, tamże, gmina Kiejdany (15 w.).
.
4.) M., dwie wsi, pow. nówoaleksandrowski,

5.) M.,

wł
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dwa zaśc., tamże, gm. Smołwy (11 w.) i Tyl- posiadłości klasztoru w Mogile
, choć w innych
6.) M., folw., pow. poniewieski, miejscach (L. B., I, 122i III, 16)
podaje jako
gmina Mołdoczany (5 w.). 7.) M., wśj zaśc., własność klasztoru miecho
wskiego. R. 1337 sąd
tamże, gm. Naciuny
tyszki (2 w.).

(7 w.). 8.) M, dobra, najwyższy dla prawa niemieckiego
, w grodzie
tamże, gm. Remigoła (5 w.), Szuksztów, 291 dz. krakowskim, rozstr
zyga spór o sołtystwo w M.,,
9.) M., dwór, pow. wiłkomierski, gm. Onikszty między
Michałem sołtysem z Raeławie
a Hanko-

(16 w.).

10.) M., zaśc., tamże, gm. Traszkuny nem synem Hermana Habnicht,
którego pretenKról Kazimierz r. 1364 zobowiązuje się wykupić na rzecz
Michalki, Jfichałki, wś i dobra nad jez. Za- klasztoru miechowskiego
sołtystwo w M. od niejezdniea, pow, homelski, gm. Diatłowieze, 79 dm,, jakiego Smylona
, a w Woli od Krzesława (Kod.
395 mk., kaplica, młyn. Dobra, dziedzietwo Cho- mał., III, 176).
(20 w.).
Dwór.

11.) M, wś, pow. troeki, gm.Wysoki sye oddalono (Kod. mał.,
III, 23).

cianowskich, 14,384 dz. (7198 lasu), gorzelnia,
Michałówka, w dok. Micholow, wś, powiat
cegielnia, dziegciarnia, wiatrak,
ołkuski. W dok. z r. 1229 podana jako właMichalu

czka, wś, pow. zasławski, gm. Chro- sność kaplicy klasztornej w
Dłubni (Kod. kat.
krak., I 30). Za Długosza, wieś ta własność
Michałajcie, folw., pow. szawelski, gm. Po bisk. krak. miała 15 łan.
km., karczmę z rolą.
dubis (14 w.).
Dziesięcinę do 10 grz. pobierali biskupi.
Michałki 1.) wś, pow. prużański, gm. CzerMichałówka 1.) os., pow. wołkowyski, gm.
niakowo, 35 w. od Prużany, 320 dz. 2.) M. Izabelin, Dmochowskich
75 dz. 2.) M, zaśc.,
Wielkie i M. Małe al. G:le al. Iwanowicze, dwie pow.
szawelski, gm, Janiszki (9 w.). 3.) M.,
wsi, pow. wołkowyski, gmina Bojary, 28 w. od wś tamże,
gm. Podubis (5 w.). 4
) M., wś, pow.
Wołkowyska. M. Wielkie
lin, 40 w. od Zasławia, 88 dm., 481 mk.

z chutorem Anisie- wiłkomierski, gm. Wiżuny (5 w.).

wieze 944 dz., M. Małe 203 dz.

3.) M, dobra,

Michałowo 1.) kol.,

pow. białostocki, gmina
tamże; gmina Podorosk, 34 w. od Wołkowyska, Michałowo,
33 w.©d Białegostoku, 1957 mk.,
Wosińskich, 102 dz. 4.) M, pow. homelski, kościół ewang.,
dom modl. żyd., zarząd gminny.
Gmina ma w 3 wsiach 239 dm. włośc. (119 inMichałki, wś, pow. radomyski, gm. Wysze. nych), 2593 mk. włościan,
uwłaszczonych na

ob, Michalki,

wieze, st. poczt. Radomyśl (32 w.), 143 dm , 1111 dz.
2.) M.al. Michałówka, dobra, pow.
756 mk., cerkiew, szkółka cerk., 638 dz. włośc., grodzieński,
gm. Mosty, 60 w. od Grodna, Leobszar dworski należy do dóbr Zarudzie. W ro- wiekich,
z fol. Stefaniszki Małe 1078 dz. 3.) M.,

ku 1581 metropolita kijowski wnosi od 4 osiadł. fol. dóbr Miłowidy,
pow.
Wr. 1616 metr. Józef Weliamin Rutski wnosi bra, tamże, gm. Maryiń słonimski, 4.) M., doska, 16 w. od Słonima,
skargę na Krzysztofa
nie wsi M, i Zarudzie.

Makarowieza o spustosze- Stankiewiezów, z os. Bodziewszezy
zna i Hańki

381 dz. 5.) M., urocz. w dobrach Brygidowo,
Michałkojnie, okolica, pow. oszmiański, gm. pow. wołkowyski. 6.) M.,
zaśc., pow. nowoalePolany
(4 w.), miała 13 dusz rew., należała do ksandrowski,
gm.

dóbr skarb. Oszmiana.

Michałków, wś, pow. kołomyjski.

Dryświaty (7 w.).

7.) M,

fol., pow. poniewieski, gm. Birże (6 w.). 8.) M,,
Wład. wś, pow. rossieński, gm. Botoki (9 w.). 9.) M.,

Przybysławski: „Dwa złote skarby w M.* („Te- dobra, tamże,
gm. Mańkuny (5 w.), Dowgirdów
ka konserw

ator.
*, t. II, r. 1900).
180 dz. 10.) M., fol., pow. miński, gm. RubieMichałkowce (t VI, 301 Michałowce), wś, żewicze, par, katol. Kojdan
ów (22 w.), 62 w. od

pow. ostrogski, gm. Sijańce, par. praw. Zawi- Mińska,
własność Arcimowiezów, około 14 włók,
zów (3 w.), 19 w. od Ostroga, 72 dm., 507 mk., 11.) M.,
dobra, pow, bychowski, Lorencewiczów

cerkiew fil. drewn., fundowana w r. 1740 przez 860 dz. (525 lasu),
młyn. 12.) M. Propojskie,
Maryannę z Jełowieckich Górską, sścinę kahor- fol. dóbr Propoj
sk, tamże. 13.) M., fol, dóbr
lieką. Do filii należy wś Bucharów. W roku Rasna, pow. ezauski
. 14.) M., dwór, pow. dry1570 własność Iwana Kierdeja Mylskiego. zieński, Rybińs
kich 70 dz. 15.) M „ tamże,
W r. 1577 Iwanowa Kierdejowa wnosi od 6 dym., Spodariewych 180
dz.
3 dym. bojar. W r. 1601 podane jako zniszezo- 16.) M., dobra, pow. i Czesnowskich 70 dzies.
połocki, Kozakowych 749

ne przez Tatarów.

dz. Nadto mają tu: Maksymowiczo

wie 7 dzies.,
Michałkowo, folw. dóbr Dziewiątkowicze, Niedźwiedzcy 69 dz. 17.)
M. Stare, wś nad rz.
pow. słonimski.
Utroją, pow. lucyński, gm. Michałowo, cerkiew,
Michałowice 1 ) wś, pow. łęczycki. Wspom. kaplica, szkoła. Gmina
obejmuje 141 miejscow dokum. z r. 1302 jako „villa militalis* leżąca wości, 1337
dm. włośe., 11,611 mk. włościan,
przy bagnie po za Bzurą. Nadane były wtedy uwłaszezonych na
19,184 dz. Zarząd gminny
areyb. gnieźn. (K. W., n. 859). W r. 1576 wś we wsi Miardz
inka,
szlachecka, w par. Kościół (dziś Tam). 2.) M Ę
Michałowska ziemia, ob. R. Łazęga: „Powś, pow. miechowski. Długosz, mylnie wymie- wiat brodnie
ki* (Wisła, t, XV, zesz. 1).
nia i opisuje tę wieś (L. B., III, 425) w liczbie
Michałowszczyzna 1.) fol., pow. wiłkomierSłownik Geograficzny. T. XV, — Zeszyt 181,

21
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Michnajcie 1.) okolica, pow. kowieński, gm.

ski, gm. Owanta. 2.) M., pow. oszmiański, Niegdyś attyn. Holszan, wydzielona r. 1650 za dług
Tomasza Sapiehy, Mikołajowi Iszorze. Ten zapi_ suje M. franciszkanom holszańskim, warując s0bie dożywocie. Zagarnął folwark Konstanty
Wołkanowski, syn Iszorowej z pierwszego małżeństwa i darował żonie swej, która przekazała

Żejmy (3 w.), 46 w. od Kowna. 2.1 M., wś, pow.

siewic
sprzedaje r. 1717 M. za 38,200 złp. Małkowskiemu. W r. 1804 należała M. do Grzegorza
Nesterowicza, dalej córki jego Vietinhoffowej,
sprzedana Wituńskim. Obecnie Skinderowej,
z domu Wituńskiej, 3.) M, os., pow. połocki.
Gmina M. obejmuje 85 miejscowości, 878 dm.
włośc. (95 innych), 7058 mk. włościan, uwłaszczonych na 10,788 dz. Zarząd gm. w osadzie
Lubicze.
Michałpol, wś, pow. ostrogski, gm. Chorów,

Michniewicze, pow. oszmiański. Kurhan,
w kształcie wału, z zagłębieniem pośrodku.
Miehniewo, dobra, pow. kowieński, gmina
Wilkija (14 w.', Michniewiezów 62 dz.
Michniuny 1.) dobra, pow. kowieński, gm.
Kroki (7 w.), Burbów 232 dz. 2.) M., dwa

rossieński, gm. Szydłów (10 w.).

Michnicze 1.) wśi folw., pow. oszmiański,
gm. Krewo (7 w.); wś miała 8 dusz rewiz., fol.
należał do dóbr Cycyn. 2.) M., wś, pow. święciański, gm. i dobra Wiszniów (9 w.); miała 48

- dusz rewiz.
bratu Waleryanowi Godebskiemu. Ten zadłu
Michniewa Górą, dobra, pow. lepelski, właMoan,
Holsz
ica
dziedz
snego
ówcze
żywszy się u
Truszkowskich, 100 dz.
sność
wiczu
za, oddał mu M. Wdowa po Mosie

w.)
dwory, pow. wiłkomierski, gm. Ołoty (5

j Onikszty (12 w.). 3.) M, wś, tamże, gmina
Wirbaliszki (10 w.). 4.) M., pow. trocki. Stare
cmentarzysko, zw. przez lud tatarskiem.
Michnów, wś nad Horyniem, pow. zasławski,
:
15 dm., 146 mk.
Michnów, st. poczt. Zasław (12 w.), 301
Michałpole, dobra, pow. sieński, Brzostow- gm, 1713 mk, cerkiew drewn. Z T. 1741, szkodm.,
skich 666 dz., gorzelnia, browar, 2 sady, młyn
od r. 1862. Własność ks. Sanguszków. Gmiła
wodny.
obejmuje 19 miejscowości, 1200 dm. włośe.
na
Michejewicze, wś i dobra, pow. klimowieki, (59 innych), 8825 mk. włościan, uwłaszezonych
gm. Chotowiż, 62 dm., 341 mk. Dobra, Hołyń- na 10,516 dz.
skich, z fol. Diahowicze 9341 dz. (8341 lasu),
Michnowa Góra, zaśc. w dobrach Poszyr2 młyny.
wincie, pow. wileński.
Michejewka, wś włośc., pow. trocki, gm.
Michnowce, wś, pow. lidzki, gm. Myto (Waosad.
rewiz.
dusz
5
miała
w.);
(6
Butrymańce
werka); miała 22 dusz rewiz., należała do dóbr
w rus., należała do dóbr Olita.
Kasperowszczy
zna.
Michejkowo, wś, pow. mohylewski, gm. Pa1.) wś, pow. prużański, gmina
Michnowicze
włowicze, 50 dm., 290 mk.
22 w. od Prużany, 365 dz. 2.) M., wś,
Michejowce, wś, pow. nowoaleksandrowski, Sielec,słonimski. Ob. Bicz.
ow.
gm. Słobódka (10 w.).
Michnówka, wś, ob. Z/żaszuki.
Michejowka, wś, pow. czauski, gm. HoroMichnówka 1.) wś, pow. kowelski, gm. Chodeck, 22 dm., 120 mk.
2.) M, wś nad rz. Połtwą, pow. stacieszów.
Michejowka (t. VI, 313), wś nad Ceremem,
rokonstantynowski, gm. i par. praw. Teofipol
pow. nowogradwołyński, gm. Horodnica, parafia
(2 w.), 59 w. od mta pow., 174 dm., 1101 mk.,
Krasiłówka (6 w.), 44 w. od mta powiat.,
praw.

szkółka cerk.

73 dm., 418 mk.
1861
Michnowo, dobra, pow. sieński, od r.
Michelmont, dwór, pow. szawelski, gmina
dz.
171
Rostkowskich,
Skiemie (14 w.), 63 w. od Szawel.
Michnowszczyzna, dobra, pow. lepelski,
Micherzynce, podane trzykrotnie p. n. J4- Bodenów 299 dz.
cherzyńce, Mecherzyńce, Michyryńce (t. VI, 222,
Michończyce, dziś Dmytrze, wś, pow. lwow314, 319), wś nad Połonką, pow. nowogradwo- ski. Wedłag lustracji z r. 1565 wś „Michocziłyński, gm. Ostropol, 105 w. od mta pow., 69 sześ w ststwie lwowskiem miała 51 kmieci na
od
dm., 438 mk., cerkiew drewn., szkółka cerk.
25'/, łan., pop zł. 1, karezmarz zł. 4 gr. 24.
r. 1872.
Wedle rozporządzenia Zygmunta I zr. 1524 we
Michirzyńce, ob. Micherzyńce.
winni robić z łanu po dni 14 i opatroLwowie,
Michła, wś nad Horyniem, pow. zasławski, wać groble przyległych stawów. Suma dochogm. i st. poczt. Zasław (4 w.), 138 dm., 838 du wynosiła zł. 45 gr. 9. Wielki staw na Szczetr.,
mk., cerkiew drewn. z r. 1881, cerkiew cment
ku dawał co trzy lata zł. 800. Był młyn o 3
szkółka cerk., papiernia, gorzelnia, browar. wr. kołach ale spustoszał.
1520 kn. Heleny Zasławskiej, r. 1534 syna jej
Michorki, ob. Cholewy 2).
kn. Kuźmy. Obecnie ks. Sanguszków.
ob. Mnichów.
Michów,
pow.
nią,
Wereś
Michlewszczyzna, wś nad
Wola, r. 1565 Myowa, mstko,
Michowa
ołez
praw.W
par.
tycze,
Krasia
radomyski, gm.
r. 1565 wś Myowa, w ststwie SaW
liski.
pow.
dm.,
26
ków (6 w.), st. poczt. Radomyśl (81 w.),
nockiem pod górą Beskidem, na prawie woło175 mk,, wiatrak.
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skiem osadzona, miała 24 kmieci na 171/, łan
Miczany, wś, pow. wiłkomierski, gm. DobejPop dawał pocztu zająca i dwa jarząbki. Do- ki (9 w.).
chód wynosił zł. 29 gr. 1.
Miczuny 1.) dwie wsi, pow. nowoaleksanMiechowice 1.) w dok. z r. 1348 Mnychowice, drowski, gm. Jużynty (6 w.) i Ponedel (5 w.).
wś, pow. skierniewieki. Pierwotnie własność 2.) M, wś, pow. wiłkomierski,
gm. Pupany.
Braci św. Jana Jerozol. w Poznaniu. Mikołaj
Midłucie, wś, pow. wiłkomierski, gm. DoUrsus, komendarz poznański, sprzedaje M. arcyb. bejki (2 w.).
gnieźn, za 30 grz. gr. praskich r. 1348. Akt
Mieceniszki, dwór, pow. poniewieski, gmina
przeora oznacza sumę na 45 grz. i oznajmia, ja- Poniewież, Raubów
70 dz.
ko wieś była zdawna nadaną przez ks. mazowiecMiechów, klasztor i miasto. Wedle aktu
kich (K. W., n. 1264, 1278, 1404, 1697). Wr. wydanego r. 1198 przez
mnicha (Monachus) pa1579 płacą tu od 10!/, łan. km, 2.) M, r. 1579 tryarchę kościoła Zmartwychstania
i kapitułę
Mnichowice, wś, pow.

gostyński. W r. 1579 tegoż kościoła, a polecającego
opiece duchopłaci tu opat płocki od 6 łan. Są też dwa dział- wieństwa polskiego, książąt i
panów, klasztor

ki szlacheckie, 1!/, łan. i 1 zagr.

miechowski, Jaksa (dominus Jacso) przybywszy

Michrów, dawniej Michrowo, wś, pow. gró- do Jerozolimy dla odwiedzenia grobu
Chrystujecki. W r. 1457 odbywa się dział między brać- sowego, uprosił o wyprawienie

mi Sosinem i Parysem. Ostatni otrzymuje M.
i Wolę Miehrowską w ziemi warszawskiej, z zastrzeżeniem obustronnej pomocy w razie spustoszenia dóbr przez nieprzyjaciół ze strony Prus
(Kod. maz., 225). W r. 1580 M. major i minor,

są własnością Parysów.

wraz z nim do
Polski jednego z kanoników kościoła Grobu św.,
gdyż zamierzał dziedzictwo swe oddać temuż
kościołowi. Po przybyciu do kraju Jaksa za po-

zwoleniem ks. Bolesława, oddał kanonikowi owemu i jego następcom na wieczne posiadanie trzy
wsi: Miechów, Zagórzyce
i Komorów. Długosz

Michtony, wś, pow. trocki, gm. Niedziugi podaje r. 1180, rocznik miechowski
roku 1163.
(3 w.); miała 43 dusz rewiz., należała do dóbr Książę Bolesław potwierdził
to nadanie i wsi po=
Lasogóry.

wyższe uwolnił od ciężarów i danin.

Toż

Miciszki, wś, pow. poniewieski, gm. Lin- nili jego następcy: Mieszko i Kazimierz. uczyBiskup
ków (3 w.).
krakowski Getko nadał kościołowi Grobu św.
Miciuloniszki, wś, pow. poniewieski, gm. dziesięciny swe z tych wsi i Goszezy,
ŚwiętosłaSkrobatyszki (10 w.).
wa dała Goszezę dolną, Komes Stefan Goszezę
Miciuniszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow- górną, Mikołaj wojewoda dał
Jaksiee i Rzeplin
ski, gm. Abele (3 w.).
it. d. W długim szeregu nadanych wsi spotyMiciuny 1.) wśi fol., pow. nowoaleksandrow- kamy tak oddalone od M. osady
jak Skaryszów,
ski, gm. Abele (8 w.). 2.) M, okolica. pow. po- Samogoszez nad Wisłą
(pow.
garwoliński),
Żytniewieski,.gm. Krakinów (7 w.). Mają tu Butry- no i Grodzisko w dawnem
wojew. kaliskiem,
mowie 273 dz.
Groszowice na Szlązku. (Dokument patryarehy
Mickiany (t. VI, 320), pow. nowoaleksan- podany jest w Kod. Wielkop., dwukrotnie
pod
drowski, mylnie
zm. Miekiany.

Ob. Sawonary. n. 34 i 2020,

w dwu różnych redakcyach

Miekieluny, wś, pow. poniewieski, gm. Pom- i w Kod. mał. II, str. 12). Szymon kasztelan
piany (6 w.).
gnieźn., daje r. 1258 braciom grobu ChrystusoMickiewicze 1.) wś, pow. słonimski, gmina wego wieś „Simonove... que Burkove quondom
Derewna, 8 w. od Słonima, 234 dz. 2.) M., wś, vocatur*. Jest to dzisiejsze
Szymanowo, w pow.
tamże, gm. Luszniewo, 38 w. od Słonima, 606 szremskim. (K. W. n.
319). "Vedle aktu padz. włośe. i 61 prywat.
pieża Urbana VI, z roku 1256, pewien książę
Miekiszki, wś, pow. szawelski, gm. Kirya- gnieźnieński wraz z matką swą, nadali kościonów (10 w.).
j
łowi Grobu św. w Miechowie szpital i kościół
Mickonetry, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Grobu św. w Gnieźnie. Nadanie to dawne paTraszkuny (14 w.).
pież potwierdza. Drugi akt z r. 1263 podaje iż
Mickowce (mylnie Michowce, t. VI, 318), donatorem był Bolesław, brat Przemysława ks.
wś, pow. orszański (nie oszmiański).
gnieźn. i Fuleo areyb. gnieźo. (K. W. u. 403
Mickuniszki 1.) okolica, pow. wiłkomierski, 1409). R. 1259 Bolesław ks, krak., potwiergm. Rogów (14 w.). Mają tu Ordowie i Możej- dzająe przywileje przodków dla wsi
miechow-

kowie 117 dz. 2.) M., dwie wsi, tamże, gm. To- skiej, dodaje zwolnienie targowiska
tamecznego

wiany (10) i Traszkuny (12 w.).
Mickuny 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Rakiszki (20 w.). 2.) M., wś, pow. poniewieski, gm. Birże (22 w.),
Micukiegle, fol., pow. poniewieski, gm. No-

we Miasto (4 w.).

Miczajcie, ob. Jfieczajcie.

od juryzdykcyi poborców cła ziemi krakowskiej.

(Kod. mał. II, 110). Urban IV nadaje r. 1262
cały szereg aktów rozszerzających przywileje

i prawa klasztoru, ułatwiające mu działalność

kościelną na obszarze kraju całego. Zwalnia od

juryzdykcyi biskupów, od klątw jakie by mogły
na zakonników rzucić dostojnicy kościelni, Pod-

ojej
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legać mają jedynie zwierzchności patryarchy jerozolimskiego. (Kod. mał. II, 114—121). Przemyśl II ks. polskii krak., r. 1290 daje Gierardowi mieszezaninowi krak., za zgodą opata

ci, lecz nieład i zbytek wkradł się do życia mnichów, oddanych głównie zadawalaniu apetytu

z pogwałeeniem przepisów klasztornych. MiaDziesięcina
sto za jego czasów miało 70 dm.
130 grz.
osiła
przyn
kich
miejs
z rozległych ról
Piotra, lokacyę miasta na prawie niemieckiem,
tor miał
Klasz
ów.
szewc
20
ików,
rzeżn
26
Było
rozciągając władzę wójta i prawo lokacyi na obmurobyły
ł
kośció
i
tor
piękny folwark. Klasz
szar 600 łanów koło miasta. Ma on między inprzy
była
ia
Paraf
.
miasta
do
egały
wane, przyl
nemi prawo otwierania szybów "dla dobywania
nią zakonniey
dzali
zarzą
m,
torny
klasz
le
koście
ka
metali. (Kod. mał. II, 279). Wedle roczni
ob.
(L. B. III, 1—29). Co do dziejów klasztoru
miechowskiego w dniu 13 maja 1292 r. zgorzał
Garbów, Krzesławice, Słodków. W r. 1581 mia-

1297 Bolesław książę
łan miej. ról 29, szewWójt Adam i wielu sto płaci szosu fi. 96; od
erzów 5, kowali 8,
kuśni
8,
eów
1300 Węgrzy z Ku- ców 12, kraw
ziejów 2, rymakołod
2,
rzy
ślusa
2,
rzy
bedna
Z tego zapewne pe1, płócienniza
stolar
2,
w
rza 1, powrożnikó
wodu w r. 1311 kościół został otoczony murem
przekupni 8,
15,
rzów
pieka
6,
ików
rzeźn
5,
ków
obronnym przez Jana, syna Budziwoja („inca. 30. Suma
komor
1,
kramarzów 3, duda 1, hultaj
stellata est"). W roku 1314 kościół ten, który
roku 1890
w
miało
M.
o
Miast
f. 174 gr. 24.
widocznie czas jakiś stanowił gród obronny,
3116 mk., śród stałej ludności było 4 praw.

kościół klasztorny. W r.
mazow. pustoszy miasto.
mieszczan zginęło. W r.
manami pustoszą kościół.

zwrócony został znów braciom. W r. 1346
król czeski Jan spalił M. i wsi klasztorne. Roku
1370 po zgonie Kazimierza W., ua wiecu panów
i szlachty odbytym w Krakowie, zwrócono braciom klasztor. R. 1371 patryarcha jerozolimski

potwierdza na godności przełożonego (prepositus) Czcikona. R. 1379 pożar niszczy połowę
miasta i znaczną część budowli klasztornych.
Ów Czeikus zaprowadza r. 1377 organy na chó-

i 609 żydów.

Powiat miał 106,684 mk, śród

stałej ludności było: 44 praw., * prot., 3059 żydów.

Katolicy stanowili 974.

Bogaty zbiór

wykopalisk z okolie M. i Ojcowa, posiada osia-

dły od lat kilku w tem mieście Stan. Czarnow-

ski. Ob. też Wawrzeniecki Maryan: „Zabytki
przeddziejowe w pow. miechowskim* („Światowit”, t. II). Do dziejów klasztoru odnosi się

jedna praca: Nakielski ks.: „Miechovia sive
rze. Stanisław syn Stojkona, zostawszy prepopromptuarium antiquitatum monasterii Miechozytem r, 1384, zaczął r. 1385 budować z muru
s*. Cracoviae, 1634.

viensi
refektarz i całe podwórze murem otoczył. W roMiechowe, wś u źródeł rzki Czernui (lewy
Stani
ła,
kościo
dla
zegar
ku 1388 sprawiono
w Oboli), pow. horodecki, gmina Starynka,
dopły
orsław ów pokrył dachówką budowle klaszt

14 dm., 90 mk., cerkiew.
ne. Roboty wykonał Mikołaj z Prus. W roku
Miechowice, r. 1579 Mnichowice, wś. pow.
1394 rozebrano stary ruiną grożący kościół,
grójecki. W r. 1579 płaci tu opat gulejowski
a założono fundamenty pod nową budowlę. Miod 7 łan., 2 rzem., ob. Główczyno.
chał z Radomska zatwierdzony r. 1395 w Rzy-

mie, z powodu wakującego w tedy patryarcha-

Miechowice, roku 1210 Michoviei utraque

u Dług. Mnychowicze major 1 minor, wś, pow.
tu, zajął się dalej sprawą murowania klasztoru.
dąbrowski. Dziesięciny z tej wsi biskupi kraWzniósł z muru infirmeryę, bibliotekę, wieżę,
kowsey nadali przed r. 1210 klasztorowi jędrze1408
zaczął budować świątynię. Gdy w roku

pożar niszczy całe miasto, klasztor i kościół unikły klęski. Przy kościele powstają coraz nowe
kaplice i altarye. W roku 1408 kaplica z ołtarzem śród wieży (sub turri) p. w. Grobu św., św.
' Łazarza, św. Marty i Maryi Magdaleny. W r.
1410 pokryto kościół dacheu ołowianym, dano
sklepienie, oszklono okna i urządzono dwie zakrystye, jedną koło dawnej, drugą od strony
miasta. W r. 1412 otrzymał klasztor bullę papiezką, nadającą prepozytowi prawo używania

jowskiemu. (Kod. mał. II, 20). Heleel, a za
nim wydawca Kod. mał. mylnie zapewne odno-

szą to do wsi Mniszek, w pow. jędrzejowskim.
Miechowice, r. 1359 Mechwicz, dziś Mechwile, wś, pow. olawski.

Kościół par. istniał tu

jaż r. 1500. Około r. 1537 rozszerzyła się tu
reformacya i kościół przestał służyć katolikom,
którzy obeenie należą do par. w Więzowie starym (Wansen).

Miechowo 1.) folw. dóbr Horka, pow. sło-

nimski, 2.) M., dobra, pow. mohylewski, Poinsygnii biskupich (infuły i pastorału) w czasie
dobiedów, 439 dz.
anabożeństwa i zasiadania na synodach, koron
Miechowsk, dwa majątki, pow. słonimski,
ę
zakał
i
ę
klęsk
cyach it. p. obchodach. Ciężką
pre- gm. Kuryłowieze, 43 w. od S$łonima, Jeden Po-

przyniosły klasztorowi dziesięcioletnie rządy

łabióskich z folw. Janopol, 582 dz.; drugi Czapozyta Mikołaja Lisowskiego, który marnotrawplinych, 332 dz.
stwem, hulaszczem życiem zubożył klasztor,
Mieczajcie 1.) okolica, pow. rossieński, gm.
docho
i
h
ownyc
koszt
tów
sprzę
ze
go
ił
ogołoc
Mają tu Jakowiczowie
Łabardzie (12 w.).
dów. (Mon. Pol. hist. II, Rocznik miechowski).
wś, pow. telszewski,
cie,
Miczaj
M.,
ada, że klasztor ze swoich wiel- 335 dz. 2.)
Długosz opowi
gm. Wornie (25 w.).
kieh dochodów mógłby utrzymać 60 do 100 bra-

Mie
Mieczewo, wś, pow. szremski.
wraz

z

innymi

W r. 1292
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Miedwieżyki, wś, pow. brzeski, gub. grodź.,

włościami komesa Mirosława gm. Rohacze, 57 w. od Brześcia, 263 dz.

otrzymuje prawo niemieckie (K. W. n. 718).
Miedwinowice, mylnie Miedwinowce (t. VI,
Istniał tu kościół par. wspominany w Lib. Ben. 330), wś i folw., pow. słonimski, gm. Kozłowo,
z r. 1510. Popadł w ruinę na początku w. XVII 31 w. od Słonima, Wieś 433 dz.; folw. należy

i został rozebrany.

Mieczki 1.) wś, pow. kolneński.

do dóbr Sierplewicze.

Nadto Ostrowscy mają

R. 1436 tu 53 i Wysoccy 52 dz.
Władysław ks. mazow., całemu rodowi dziedziMiedze, urocz. w dobrach Perkowicze, pow.
eów „de Potrukozy*, sprzedaje 10 łan. zw. Ju- słonimski.
rzec i 15 łan. nad rz, Kubrą, za 25 kóp. Od jedMiedziakalnis, Medżokałnas, wzgórze pod
nego z nich Mieczka otrzyma obszar, czy tylko Krożami, pow. rossieński,
część jedna, miano (Kapica, Herbarz, 275).
Miedzianowo, wś, pow. sokólski, gm. Ka-

2.) M.-Poziemaki, wś, pow. ostrołęcki, W roku mienna, 38 w. od Sokółki, z urocz. Chodorowi1403 wobec Jana ks. mazow., Piotr ze Śmłodo- cze, Pogorzałe i Szatrycha 549 dz.

wa, sędzia łomżyński rozstrzyga spór między

Miedziany, pow. trocki. Na polach wsi, nad

Stanisławem zw. Pomiemst „haeredem de Posi- rzką Wirki, eztery horodyszcza stożkowe.
mak*, a Mieczkiem, synowcem jego o dobra PoMiedziakalnie, wś, pow. rossieński, gmina
simak. W r. 1405 „Mieczeslaus et Martinus* Kroże (1 w.).

wzywają swego stryja Stanisława, który przed

Miedziuny i.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
2.) M., folw., pow. poniewieski, gm, Poniewież (16 w.). 3.) M., dwór,
tamże, gm. Stumbryszki (5 w.).
Miedziuszki, pow. święciański. Na polach
wsi 47 kurhanów.
Miedzna, wś, pow. opoczyński. W r. 1232

sądem zgadza się na podział dziedzietwa między gm. Opsa (1 w.).

nich.

Odtąd zapewne powstała nazwa: Miecz-

ki-Posimak (Kapica, Herbarz 274).

W r.1578

we wsi M. Posimak jest w 10 działach 15 łan.

il kowal.
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Mieczkompy, dwór, pow. kowieński, gm. Betygoła.

Bolesław, syn Konrada ks. sandom. „in eollo-

Mieczniki, wś, pow. telszewski, gm. Żorany. quio... in Meduna ante Sarnow* zwraca bisk.
Mieczsług, ob. Grodzkie.
3
kujaw, ludzi zw. Bielowice (Kod. mał, II, 49).
Mieczysławów Boratyński i M. Litewski, W r. 1577 „Miedzne Dunin* (M. murowana).
dwie kol., pow, łueki, 24 w, od Łueka, 16 dm., Mikołaj Dunin z braćmi płaci tu od 4 łan,,
114 mk.
4 zagr. „Miedzne minor Straszow* (M. drewniaMieczysławó
s» ka, kol., pow. nowogradwo- na). Mają tu działy: Elżbieta, wdowa po Strałyński, gm. Horodniea, 35 w. od miasta pow., szu i dwaj Straszowie.
38 dm., 299 mk.
Miedzyca, dobra, pow. lepelski, ZdrojewMiedele, dwór, pow. kowieński, gm, Kroki. skich, z folw. Janowee 1250 dz.
Miegańce, wś, pow. nowoaleksandrowski,
Miedkiszki, zaśc., pow. wileński, gm. Mugm. Rakiszki (5 w.).
śniki (6 w.), należy do dóbr Kiernów.
Miegany, wś, pow. poniewieski, gm. CzyMiedna, wś nad jeziorem, pow. brzeski, gub.
grodź., gm..Miedna, 26 w. od Brześcia, 42 dm.. piany (15 w.).

Miegiany, wś i dobra, pow. kowieński, gmina
kaplica, z osadą Rudnia
Gmina obejmuje 38 miejsco- Surwiliszki, 75 w. od Kowna, Mają tu: Bojawości, 934 dm. włośe.(23 in.), 5551 mk. włośc., runasowie 40 dz., Domańscy 21 dz., Gościewiuwłaszczonych na 9237 dz. Nadto w gm. jest czowie 282 dz., Olszewscy 251 dz., Raczysowie
12 dz., Szykszniewscy 40 dz., Szurkowie 12 dz.
1309 dz. cerk. i 10852 większej posiadłości.
Miegucie, wś, pow. wileński, gm. Podbrzezie
„ Miedniewice, wś, pow. błoński. W r. 1579
452 mk., zarząd gm.,

al. Ruda 1469 dz.

wś ta w par. Wiskitki miała 153/, łan., 20 zagr., (8 w.); miała 20 dusz rew.; należała do dóbr
3 rzem. Wola Miedniewska łan. 19, zagr. 10, Ożyszki.
Miejska Górka, mstko, pow. krobski. Hikom. 12, rzeźnik. Wójt.5 łan. Ob. Choroszewski Wine.: „Ruda żelazna w M. pod Warszawą* storya kościoła katol., przez X. Chrustowicza,

prob. miejscowego („Kuryer pozn.*, 1886,
nr.
274). Ob. Górka miejska,
Miedniki, wśi dwór, pow. kowieński, gmina
Miejskie Nowiny, okolica, pow. sokólski,
Kroki.
gm. Kamionka. 205 dz.
Miedniki, mstko, pow.
(Pam. Fizyogr. 1891, t. 11).

wileński. Kościół
Miekiany, ob. Sawonary.
i klasztor p. w. św. Trójey, reguły św. AuguMieklińce, Jfietlińce, pow. hajsyński, podana
styna, istniał tu już przed r. 1507 jak świadczy
powtórnie p. n. Jetlinie (t. VI, 266, 337).
bulla Juliusza II (Kod. mał, I, 149).
Mielachowicze 1.) wś i chutor, pow. wołkoMieduszów, część wsi Łysin, pow. dubieński. wyski,
gm. Pieniuga, 30 w. od Wołkowyska.
Miedwiedzie,
wś, pow. kowieński, gm. Kiej- Wś 264 dz.; chutor, Jagilniekich 23 dz. 2.) M.
dany.
Żydowszczyzna, chutor, tamże, 20 dz. 3.) M,

say U.
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wś i chutor, tamże, gmina Zelzin.

Wś 113 dz., dem „cum sit fortissimum et quasi elavis regni

chutor, Jagilniekich, 42 dz.
Mielańce, wś, pow. wiłkomierski, gm. Wojt
kuszki (3 w.).
Mielaniszki, zaśc. dóbr Giejany, pow. wileński.
Mielany, wś, pow. poniewieski, gm. Podbirże.
Mielce, mstko nad Turyą, pow. kowelski, gm.

Polonie ab illa parte* to poddadzą mu się
wszystkie okoliczne grody. W r. 1391 Konrad

ks. szląski, zawiera tu pokój z wysłannikami

Władysława króla polskiego (K. W. n. 7, 586,
606, 424, 613, 1172, 1911).
Mielince, wś, pow. poniewieski, gmina Stumbryszki (7 w.).
Mieliszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Datyń, 29 w. od Kowla, 85 dm., 350 mk., monaster męzki z 2 cerkwiami, kaplica, szkoła, 3 Uciana (15 w.).
Mielnica Panteliska, wś, pow. dźwiński, gm.
jarmarki.
Dźwińska, zarząd
Mieldziuny, wś i folw., pow. poniewieski, Malinówka (1 w.), 28 w. od
gminny,
cerkiew,
szpital.
gm. Kibury (14 w.), Karpiów, 172 dz.
Mielnica 1.) mstko, pow. kowelski, gm. WieMielesze 1.) wś, pow. kobryński, gm. Siech2228 mk., cernowicze, 98 dz. 2.) M., wś, pow. lidzki, gmina lick, 28 w. od Kowla, 160 dm.,
modl. żyd.,
domy
2
katol.,
i
praw.
kaplica
do
kiew,
Lida (14 w.); miała 41 dusz rew.; należała
W r. 1545
wiatrak.
młyn,
u,
przytułk
dom
szkoła,
dóbr Berdówka.
o,
Siemaszk
Aleks.
1577
r.
W
a.
królewsk
Mieleszki 1.) Meleszki, wś i dobra, pow. bia- włość
14
półłank.,
dym.
24
od
wnosi
włodz.,
podkom.
Białostood
w.
42
łostocki, gm. Gródek (6 w.),
4
po
a
rzemiosł
Z
ogr.,
tychże
ku). WŚ 603 dz.; dobra, Kisielewskich, 2262 dz.; ogr. po 4 gr., z 5
r.
24gr.,a
po
młyń.
kół
2
gr.,
2
po
ogr.
9
gr.,
gorzelnia, browar. 2.) M., folw. dóbr Parsznie,
1583 od 12 dym. rynk. po 6 gr., 12 ról ich po
pow. sieński.
gr., z 5 półłanków po
Mieleszkowicze, wś, pow. sieński, gm. Li- 15 gr., 5 dym. uliez. po 4
siezyn, 24 dm., 104 mk.

Mieleszna Górka,

15 gr., 19 dym. uliez. po 4 gr., 10 ogr. po 4 gr.,

ob.

Targowa

Górka 3 rzemieśl. po 15 gr., 11 ehałup nędzn. po 2 gr.,

(t. XII).
Mieleszyn, r. 1245 Milesyno, wś, pow. wieluński, Według dok, z r. 1245 Wirzbięta i Reeława wdowa po Klemensie kaszt, krak., za zgodą klasztoru w Staniątkach, nadali klasztorowi
w Lubnicach kiłka wsi w kasztelanii kaliskiej,
a w ich liczbie: Mileszyno. Akt zr. 1249 wymienia M. w liczbie włości klasztoru w Ołoboku.

W roku 1250 otrzymuje wraz z Ochędzinem

2 kół waln., 2 popów. W końcu zeszłego wieku
Bogatków, z których Wojciech i Petronela z Grocholskich, fundują około 1802 r. kościół paraf,
Następnie Korzeniowskich, Radziszewskich, Czarneckich.

2) M. Kamienna, wś, pow. owrucki,

gm. Słoweczna, par. prawosł. Możary (8 w.).
3.) M., kol., pow. rówieński, gm. Stepań, 14 dm.,
92 mk.

Mielniczka 1.) dwór, pow. kowieński, gm.

Akt z r. 1253 Janów (4 w.). 2.) M., zaśc., pow. nowoaleksan(10 w.).
potwierdza i rozszerza nadania dla tych wsi. drowski, gm. Antuzów
pow. bielski gub. grodz.,
mstko,
1.)
Mielnik
klasztorowi
zwraca
Bolesław ks. polski, r. 1277
dz. włośc., 200 cerk. .
1270
drówka,
M., który poprzednio otrzymał drogą zamiany gm. Aleksan
mazow. przez Wład.
ks.
Janowi
1391
r.
y
Nadan
471).
za Białą (K. W. n. 244, 271, 281, 311,
113). 2.) M. al.
—
111
maz.,
W roku 1552 „Millesyn*, wieś z kościołem par. Jagiełłę (Kod.
grodz., gm. Magub.
brzeski
pow.
wś,
i,
płaci od 17 łan., 5 zagr., karezmy, 3 łan. sołt. Mielnik
dz, włośc. i 104
1008
a,
Brześci
od
w.
57
łoryta,
ch
zbudowany
Karczmarz od wyszynku, nowo
4 młynów, każdy o 1 kole i od młyna dziedzicz- prywatn.
Mielnikale, dwór, pow. rossieński, gm. Taunego o 1 kole.
(10 w.).
rogi
w.
p.
Kościół
wałecki.
Mielęcin, wś, pow.
ki 1.) wś i fol. dóbr Jaźwin, pow. brzeMielni
później
Tuczna,
do
filialny
1640
r.
Maryi,
P.
"N.
gm. Miedna. 2.) M., wś, tamże,
grodz.,
gub.
ski
filia Marcinkowa.
dz. 3.) M., fol. dóbr Qziaty,
146
Mielice al. Milicz, miasto na Szląsku, W bul- gm. Wołczyn,
M., os, tamże, gm. Podo4.)
ki.
kobryńs
pow.
o:
li dla kościoła gnieźn, z roku 1136 powiedzian
dz. 5) M., wśi fol., tam37
ckich
Przyłu
lesie,
Vratislade
est
quod
„Item de Miliche eastello
od Kobrynia. Wś 182
w.
9
,
Pruska
yvensi episcopatu, plenorie decimationes per to- że, gm.
Nowe, własność
aczyce
Czeraw
też
zw.
fol.
dz.;
1154
roku
z
tum ex hace parte Bariche*. Bulla
Kantynowo 771
al.
owo
Ursyn
wymienia „Milice w liczbie grodów nadanych Mazewskich, z fol.
gm. Staruny,
ski,
prużań
pow.
wś,
M.,
6.)
dz.
gród
kościołowi wrocławskiemu. Wspom. jako
7.) M., ob.
dz.
199
ca
Rzeczy
i
Osinki
os.
z
1267
1266,
1249,
pograniczny w dok. z roku
h Strzała,
dobrac
w
zaść.
M.,
8.)
owicze.
i1271. Galhardus poseł papieski donosi r. 1387 Truchon
Kozłogm.
tamże,
wś,
M.
9.)
ki,
słonims
pow.
zdraBenedyktowi XII, że król czeski zamierza
gmina
i,
sokólsk
pow.
wś,
M.,
dziecko opanować „castrum Miliez* będący wo, 56 dz. 10.)
kopow.
wś,
M.,
11.)
dz.
173
ówka,
Trofim
własnością biskupa i kapituły wrocławskiej „in
nopow.
wś,
M.,
12.)
ny.
Kiejda
gm.
,
wieński
grotym
owładnie
regno Polonie". Jeżeli zaś
j Skromlinem prawo niemieckie.

rę
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woaleksandrowski, gm. Ponedel (12 w.). 13.) M., sko*, Piotrowi Pacholowi (Kapica, Herbarz,
zaśćc , tamże, gm. Widze (3 w.).

14.) M., 08., str. 276).

Mienczyce, Jenczyce (t. VI, 255), wś, pow.
pow. poniewieski, gm. Kibury (6 w.). 15.) M,
włodzimierski, gm. Mikulicze, 19 w. od msta
wś, pow. wiłkomierski, gm. Owanta (18 w.).
Mielniki 1.) wś nad rz. Świnarką, pow. cze- pow., 52 dm,, 383 mk., cerkiew. W r. 1545
hryński, gm. Hołowkówka, st. poczt. Medwe- należy do monasteru zimeńskiego. W r. 1577 do
dówka (3 w.), 28 w. od Czehryna, 480 dm., Litowiża, ks. Michała Czartoryskiego, który wno2610 mk., cerkiew, szkółka cerk., gorzelnia. si od 9 dym. łan, 8 ogr. po 4 gr., 2 kom. po 4
2.) M., wś, pow. kaniowski, gmina i stacya gr. W r. 1583 wdowa po nim płaci od 12 łan.,
poczt. Tahańcza (4 w.), 30 w. od Kaniowa, 132 5 ogr., 1 koła waln., 1 popa.
Mienianka, ob. Minianka.
dm., 1398 mk., cerkiew, szkółka cerk., 2 ólejarMieniany, r. 1565 Miniani, wś, pow. hrunie, deptak, 10 wiatraków. 3.) M., wś, pow.
kowelski, gm. Siedliszcze, 20 dm., 178 mk. bieszowski. Wedle lustracyi z r. 1565 wś ta
4.) M. Mostyszczeńskie, wś, tamże, gm. Chocie- w ststwie hrubieszowskiem, osadzona była na
szów, 54 w. od Kowla, 55 dm., 330 mk. 5.) M. służbie, dopiero Andrzej Dembowski, wojew.
Rzeczyckie, wś, tamże, 58 w. od Kowla, 59 dm., bełzki, ststa hrubieszowski, poskupywał dwo-

273 mk. 6)M., wś, pow. włodzimierski, gm.
Huszcza, 23 dm., 87 mk.
Mielnikiszki 1.) dwie wsi, pow. nowoaleksandrowski, gm. Opsa (7 i 9 w.), 2.) M., zaśc., pow.
telszewski, gm. Wornie (15 w.).
Mielnikowa, słoboda, pow. rówieński, gm.
Stydyń, 14 dm., 108 mk.

rzyszeza i poosadzał kmieci na czynszu. Było 14
kmieci na ćwierciach, 10 zagrodn., 5 służków.

Ogółem dochodu zł. 16. Do gumna folwarcznego zwieziono: żyta kóp 336, owsa 300, tatarki
46 kóp. W r. 1564 wś ta w par. Hrubieszów,
w ziemi bełzkiej płaci od 3 łan. W r. 1890 gm.
M. miała 4402 mk. stałych, śród nich: 3980

Mielnikówka, wś przy dr. żel. chwastow= praw., 355 kat., 67 żyd.
Mienica al. Znarkowszczyzna, wś, pow. leskiej, pow. czerkaski, gm. i st. poczt. Rotmistrzówka (3 w.), 175 dm., 1794 mk., cerkiew, pelski, gm. Woroniecz (8 w.). Gmina Mienica
nie istnieje.
szkółka eerk., 15 wiatraków.

Mieniewież, wś i fol., pow. kobryński, gm.
Mielowce, wś, pow. dzisieński, gm. Przebrodź (13 w.); miała 26 dusz rewiz., należała do Ziołowo, 50 w. od Kobrynia. Wś ma 358 dz.;
fol., Zawadzkich 556 dz.
dóbr Gabryałowo.
Mieluniszki, dwa zaśc., pow. nowoaleksan- _ Mieńki, wś i dobra, pow. wołkowyski, gmina
Świsłocz, 30 w. od Wołkowyska, Wś ma 203
drowski, gm. Rakiszki (19 w.).
Mieluny 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, dz. włośe. i 48 prywat.; dobra Radowiekich,
gm. Abele (10 w.). 2.) M., wś, pow. poniewie- 434 dz.
Mieńków, ob. Mińków.
ski, gm. Czypiany (10 w.) 3.) M., wś, pow.
Mieńkowce al. Mańkowce, wś, pow. lidzki,
wiłkomierski, gm. Pupany (12 w.).
Mięlżyn, mstko, pow. gnieźnieński. „Sasinus gm. Tarnowszczyzna (7 w.); miała 76 dusz rew.,
de Melszino* wdok. z r. 1373 (K. W., n. 1685). należała do dóbr Radziwoniszki.
Mierki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
W r. 1578 „Miełszyn oppidum* daje szosu 4 zł.,
od 5 ról miej,, od 21 rzem., 10 kom., 4 szynka- Antolepty (8 w.).
rek, 3 prasołów i hultaja. Koszutski Hilary ks.:
Mierkiele, wś, pow. telszewski, gm. Berna„Obrazek historyczny M. i kościoła par. w Miel- tów (9 w.).
żynku*, Poznań, 1887 r., str. 211.
Mierkowiec al. Mierkowice Wielkie i Małe,
Mielżyn, dobra, pow. telszewski, gm. Gorżdy dwie wsi, pow. wągrowiecki. W dok, z r. 1370
(4w.), 76 w. od Telsz, Mielżyńskich 2650 dz. wymieniającym dziesięciny kościoła w Łeknie,

nosi ta wieś nazwę: Myeruczino binum. W reg.
(1219 lasu).
Miełowce, wś, pow. wołkowyski, gm. Szy- pob. z r. 1577 zwana Myerkowycze w par. Kozielsko. Dziś należą do par. w Kozielsku. We
dłowicze, 17 w. od Wołkowyska, 455 dz.
Miełuże, zaśc., pow. wileński, gm. Giedrojcie wsi jest kościół par, ewang.

dobra i urocz., pow. prużański,
(7 w.); miał 11 dusz rewiz., należał do dóbr gm.Miernica,
Murawiewska, 35 w. od Prużany. Dobra,
Wielki Dwór.

Miemajcie, okolica, pow. telszewski, gmina
Dorbiany (10 w.). Mają tu: Kmitowie 100 dz.,
Rodowiczowie 46 dz., Januszewiczowie 40 dzies.
Miemcze, ob. /Viemcz.
Mień, wś i dobra, pow. bielski gub. grodz.,
gm. Oleksin, 35 w. od Bielska, WŚ ma 507 dz.;
dobra, hr. Potockich, 285 dz.

Ziemowit ks.

Boguszewskich 324 dz.
Mierniki, okolica, pow. telszewski, gmina
Tyrkszle (4 w.), 38 w. od Telsz. Mają tu: Wit-

kiewiczowie 28 dz., Wołodkiewiczowie 38 dz.,
Daniłowiczowie 38 dz., Montwidowie 29 dz.

Mierność, dobra, pow. szawelski, gm, Szawkiany (7 w.), Bogdanowiczów 297 dz.

Mieronice, dawniej Mironice, wś, pow. ję-

mazow. nadaje r. 1441 Mień „in dueatu Bran- drzejowski.

Kościół par. drewniany istniał tu
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zapewne już w XIV w., gdyż w r. 1439 dziedzie 1229 (Kod. maz., 3). W r. 1339 przy wymieM, ponowił erekcyę i uposażenie przy wznosze- rzaniu obszaru M. Wielkie miało 50 łanów, M.
niu kościoła nowego z muru w miejsce dawnego Małe, Niemieckie „quod dicitur Vernconis* było
z drzewa (L. B., II, 88).

też wymierzone, lecz ilość łanów nie podana.

Czynszu dawało M. Wielkie 27/, grzyw. i po
Mieroszów, ob. Zelowice.
Mierucin 1.) r. 1374 Miroczino, wś, pow. mierze pszenicy i owsa z łanu, tudzież po 2 ku" wyrzyski. Wspom. w dok. z r. 1374i 1385 ja- ry. Własność bisk. płockich. W r. 1570 płacono
'ko obowiązana dawać dziesięcinę klasztorowi od 22 łan. km., 2 sołt., 3 zagr.
Miesina, zaśc., pow. wileński, gm. Niemenw Byszewie lecz odmawiająca takowej (K. W.,

czyn (3 w.); należał do dóbr Antowil.
Miestaliszki, wś, pow. telszewski, gm. Wornie (8 w.).
Miesteliszki, wś, pow. poniewieski, gmina
Girsudy (7 w.).
Mieszkałówka, wś
i fol.. pow. poniewieski,
gm. Mołdoczany (10 w.).
Mieszkałydyma, wś, pow. wileński, gm. Jaueber die auf der Kurischen Nehrung gemachten niszki (10 w.); miała 15 dusz rewiz., należała do
steinzeitlichen Funde* (Sitzber. d. Alterthums- dóbr Intury.
Mieszkiany, dwór, pow. szawelski, gm. Pogesch. Prussia, t. 48, zesz. 18).
Mierzeniec, r. 1471 Mierzyniec, r. 1576 Mie- pielany (11 w.), Bereśniewiczów 286 dz.
Mieszkinie, wś, pow. szawelski, gm. Podurzyniecz Wolia Osiek, wś, pow. pułtuski. Ztąd
_ pochodził Mikołaj doktór obojga praw, kanonik bis (7 w.).
Mieszków, wś, pow. pleszewski. Jan bisk.
płocki i warsz., któremu wydają r. 1471 ksiąpozn.
poświęca r. 1290 kościół par. p. w. W.W.
rocałą
uwalniający
przywilej
żęta mazowiecey
_ dzinę od juryzdykcyi wojewodów i kasztelanów S.S.i nadaje mu dziesięciny ze wsi: M., Bielejewo i Wolicy, świeżo założonej przez milesa Iwo_ (Kapica, Herbarz, 280).
na (K. W., n. 646).
pow.
wś,
Mirzanczicze,
dok.
w
Mierzęcice,
'.
Mieszkuwo, dobra, pow. orszański, Hornow- będziński, ob. Siewierz.
skich
366 dz.
Wygm.
orszański,
pow.
wś,
Mierzłakowo,
Mieszkowszczyzna, zaśc., pow. wiłkomiersokie, 12 dm., 83 mk.
Mierzwin, fol., 1/. Mały i Stary, dwie okolice, ski, gm. Dobejki (7 w.), własność Kutkowskich,
;
'_ pow. bielski gub. grodz., gm. Malesze, 20 w. od 60 dz.

"

_

_
_

Bronniców, 231 dz.

Miesztuny, wś, pow. grodzieński, gm, Hudziewicze, 365 dz.

Mieszuki, wś, pow. bielski gub. grodz., gm.

Rajsk, 13 w. od Bielska, 264 dz.
Mieszules, dwór, pow. kowieński, gm. Kroki, 76 w. od Kowna.

Mietiuchowo, wś i dobra, pow. sieński, gm.

Rasna,

12 dm., 84 mk.

Dobra,

Kłosowiezów,

307 dz.

Mietków, J/ytków, wś nad Horyniem, powiat

Rusiecka, ma 17 dm., 264 mk,, 264 morgów. rówieński, gm. Równe (13 w.), par. praw. Karajewicze (4 w.), 13 dm., 157 mk. W r. 1588 do
Wchodziła w skład dóbr Wola Więzowa.
Klewania, kn. Jurya Czartoryskiego, płaci od 4
folw.,
i
okolica
włośc.,
wś
Mierzynówka,
- pow. bielski gub. grodz , gm. Grodzisk, par. kat. ogr., 2 ogr.
Miezocheliszki, dwór, pow. rossieński, gm.
Pobikry, 35 w. od Bielska. Wś ma 144 dz.;
okolica 63 dz.; fol., Zadarnowskich 450 dzies. Szymkajcie (4 w.).
i Sommerblatów 71 dz., po r. 1870 rozprzedany

Mieżańce, wś, pow. wileński, gm. Giedroj-

. kieh w kasztelanii świeckiej, według dok. z r.

Mieżany 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,

cie (7 w.); miała 26 dusz rewiz., należała do
miejscowym włościanom. Ludność polska.
Miesiączkowo, r. 1229 Mesentcovo, w XV dóbr Adamejciszki,
Mieżanka, kol., pow. rówieński, gm. DeraźMesanczcowo, r. 1570 Miesziączkowo magnum et
parvum, wś, pow. brodnieki. Włość bisk, płoc- ne, 14 dm., 72 mk.

4WORK wykon AOR ia

Mierzyn, r. 1248 Mirano, r. 1552 Mierzin,
wś, pow. piotrkowski. Wątpliwy dokumentz r.
1248, wystawiony został przez Kazimierza ks.
kujawskiego, bawiącego w gronie dostojników
„in Mirano*. Prawdopodobnie jestto Mierzyn.
Obecność dostojników ziemi sieradzkiej stwierdza to przypuszczenie. W XVIlw. siedzą tu
i we wsiach sąsiednich: Mirsey, których nazwisko powstało od pierwotnego miana wsi przekształeonego już w XVI w. na „Mierzin*.
Mierzynów, wś, pow. łaski, gm. Dąbrowa

MSD Won

_Skrobatyski (12 w.).

Miesztowicze, dobra, pow. wołkowyski, gm.
Międzyrzecz, 25 w. od Wołkowyska, własność

O Ai

Mierzwołoki, folw,, pow. poniewieski, gmina

osze,MAPA PORr

Mieszkucie, dwie wsi, pow. wiłkomierski,
Bielska. Fol., Telatyckich 62 dz.; okolica M.
gm.
Pogiry (6) i Siesiki (6 w.).
Mały 140, M. Stary 115 dz.

O OŹRI0

/ n.1710, 1828). 2.)M., r. 1252 Mfirucino, wś,
pow. mogilnicki. Wspom. w dok. z r. 1252, należała do komesa Osimboriusa (K. W., n. 299).
Mierzawa, r. 1174 Mirave, wś, pow. jędrzejowski. Wedle dok. z r. 1174 nadał ją klasztorowi w Jędrzejowie, Jan areybiskup gnieźn.
(Kod. mał., II, 8).
Mierzeja Kuryjska, Bezenberg A.: „Berieht

Mię
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gm. Dryświaty (9 w.). Należała do dóbr Dry- | międzyrzecey stud. etnograf.* (Bibl. Wisły, t. 9,
światy, później Ciechanowieckiego. 2.) M., wś, Warszawa, 1893).
|
pow. święciański, gm. Michajłowska: miała 107
Międzyrzecz, wś i dobra, pow. wołkowyski,
dusz rewiz., należała do dobr Cerkliszki. Na po- gm.

lach około 10 kurhanów.

Mieże, urocz. w dobrach Białogórna, powiat

Międzyrzecz, 23 w, od Wołkowyska.

Wś

ma 22 dm., 239 mk., zarząd gminny, kościół
katol., szkoła, 548 dz. włośc., 35 kośc.

Dobra,

słonimski.

w części Machwieów, 433 dz., Sokołowskich
Mieżeraupie, wś, pow. nowoaleksandrowski, i Laudańskich 122 dzies. Gmina obejmuje 60
gm. Oknista (6 w.).
miejscowości, 620 dm. włośc, (88 innych), 5438
Mieżewo 1.) wś nad rzką Skupką, pow. or- mk. włościan, uwłaszczonych na 5302 dz. Nadto
szański, gm. Olenowicze, 23 dm., 150 mk., cer- w gm. jest 35 dz. kośce. i 8057 dz. większej pokiew, młyn.

tynowo,

2) M., dobra, tamże, ob, Konstan- siadłości.

3.) M., wś, pow. połoeki, gm. Woż-

niesieńsk, cerkiew,

nie. Własność sukces. Tomasza Wiercińskiego,
175 dz,

Międzyrzecz | ) mstko, pow. ostrogski, gm.

Gmina M. nie istnieje obec- Kuniów, 3 w. od Ostroga, 263 dm., 951 mk.,
cerkiew murow. z r. 1866, przerobiona z kościo-

Do M. należy zaśc, Zmijewka.

ła, szkółka eerk., młyn wodny, gorzelnia. CerMieżuny, wś, pow. poniewieski, gm. Gulbi- kiew fil. we wsi Luczyn (2 w.). M. istniał już
ny (7 w.).
w r. 1544. W r.1577 sioło zamku ostrogskieMieżyszki 1.) mstkoi dobra. pow. poniewie- go, płaci od 4 dym. na ćwiere., po 5 gr., 3 ogr.
ski, gm. Poniewież (12 w.), Komarów 467 da. po 2gr. W r. 1583 ks. Konst. Ostrogski wnosi

2.) M, dwie wsi i zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Rogów (15 w.).
Międzychód 1.) niem. Birnbaum, miasto pow.
W roku 1580 płaci szosu 7 fertonów. Od 32

od 2 dym., 2 ogr., 2 kół waln.

2.) M, mstke,

pow. rówieński, gmina Międzyrzecz, 45 w. od
Równego, 236 dm., 3040 mk., cerkiew drewn.

zr. 1848 uposażona 224 dz. Do par. praw. na-

rzem. po gr. 15, od 12 rybaków po gr. 15, od leżą wsi: Bokszyn, Charucza Wielka, Dyweń
7 łan. po gr. 30, od 4 kom. po gr. 6, od 4 bań i Zastawie. Gmina obejmuje 51 miejscowości,
gorzałcz. po gr. 24, od wyszynku wódki gr. 48, 923 dm. włośc. (505 innych), 14,299 mk. włood 2 beczek śledzi po gr. 6. Suma fi. 37 gr. 24. ścian, uwłaszczonych na 16,796 dz. Niegdyś
Czopowe za rok od 112 warów każdy war po 12 własność ks. Koreckich. W r. 1577 wnosi od 11
beczek, beczka oceniona na gr. 30. Pobierano dym. rynk. po 4 gr., 119 dom. uliez. po 2 gr.,

od waru gr. 30. Od 12 warów przy ocenie beez- 65 dm. na roli po 20 gr., 30 ogr. po 6gr., 20

ki na gr. 24 po gr. 24, od 504 kwart gorzałki ogr. po 2 gr., 4 rzemieśln. po 4 gr.

W r. 1579

po den. 3, od 3 beczek śledzi po gr. 6. Suma ks. Bohusz Korecki zapisuje M. z zamkiem syfi. 162 gr. 24. Do M. odnoszą się opracowa- nowi Joachimowi. W r. 1658 Leszczyńskiego,
nia: „Vergleichende Uebersicht des Birnbaumer wwdzica derpskiego.

Kreises*, 1838. „Statistische Darstellung des
Kreises Birnbaum*, 1861/62. Reinhold Werner,

Międzyrzecz, ob. Meżereczie.
Międzyrzecz, miasto pow., nad Qbrą.

Daw-

dr.: „Chronik der Stadt und des Kreises Birnbaum oder Geschichte der Staedte Birnbaum,
Schwerin, Zirke, Kaehme, Blesen und der zu dem
Kreise gehoerigen Doerfer.* Birnbaum, 1843.
2.) M., wś, pow. wągrowiecki. Wspom. w dok.
z r. 1255 jako położona nad jeziorem Kleekiem

ny gród wielkopolski. Według dok. z r. 1251
mają tu swój dom bracia szpitalni św. Jana Jerozolimskiego, Akt z r. 1259 ujawnia istnienie
kościoła św. Wojeiecha, do którego należy wieś,
dziś zwana Wojciechowo. Przy mieście jest

słonimski.

ny jest wójt i ebywatele miejscy,

gród (castrum), most na Obrze. Pleban kościo(K. W., n. 330).
ła ma prawo łowić bobry po obu brzegach Obry,
Międzygórze, folw. dóbr Nowojelnia, pow, w obrębie wsi kościelnej. W akcie wspomniaMiędzylesie, wś, pow. węgrowski.

Pleban wy-

Istniała stępuje już w dok. z r. 1232. Powiat międzytu parafia, która następnie otrzymała nazwę: rzecki (mezerecensis) wspom. w dok. z r. 1256.
Miedzna, miasteczka
tej wsi.

założonego na obszarze Kasztelanowie

najdawniejsi

są:

Theodorieus

r. 1230, Nicholaus 1245, Johannes 1259 (jako
Międzylesie 1.) dobra, pow. prużański, gm. nieżyjący już), comes Svantemir 1260, Martinus

Matwiejewicze, 45 w. od Prużany, Tokarzew- 1261, comes Sanzivoyus 1260 — 1282, comes
skich z fol. Ostrów i urocz, Krasny Bór, 2247 Beniamin 1269, Dyrsizlaus 1287, jako zmarły
dz. (1300 lasu). 2.) M. Zewkowicze, wś, tamże, wspom. w dok. z roku 1307, Wislaus 1293 (syn
38 dm,, 397 mk., zarząd gminny, 635 dzies. poprzedniego), (K. W. n. 126, 137, 248, 297,

Międzyrzecz, miasto, pow. radzyński. W r. 378, 379, 385, 391, 458 i inne). W r. 1580
1890 było zapisanych do ksiąg ludności stałej płacono tu: z działu Andrzeja Krzyckiego od
12,094 mk., obecnych jednak tylko 9858. Śród 2 łan. po gr. 30, Krzysztofa Szlącza od 1 łanu
zapisanych do ksiąg było 742 praw., 1864 katol., gr. 30. Z miasta szosu f. 25 gr. 18, od 54
9481 żydów. Ob. Pleszczyński Ad.: „Bojarzy ćwierci ról miejskich po gr. 7!/,, od 6 bań go-
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rzał. po gr. 24, od 12 kom. po gr. 12, od 52
sukienników po gr. 30, od 9 kraweów po gr. 30,
od 10 szewców po gr. 30, od 11 piekarzów po
gr. 60, od 4 rzeźników ubogich po gr. 30, od
3 bednarzy po gr. 30,od 4 kowali po gr. 30, od
złotnika ubogiego po gr. 30. od farbiarza po

von der Stadt M.* (Meyers Zeitsch. f. d. Geschu. Landeskunde der Prov. Posen*, 1882). Kade,
G.: „Die losen Versteinerungen des Schanzenberges bei M.*, 1859, tabl. 4.

Kade Carl.: „Gru-

endung und Name von Stadt und Schloss Mese-

ritz*, Meseritz, 1894, str. 85.
gr. 30, golarza gr. 60, łucznika gr. 30, od 2 po- Meseritzer Kreises", 1836.

wroźników po gr. 30, kołodzieja gr. 30, od

4 kuśnierzów po gr. 30, od 2 tkaezów po gr.30,

cieśli gr. 30, od piły gr. 15, folusza gr. 15.
Młyny królewskie od kół 10 po gr. 24.

Suma

f. 179 gr. 21. Czopowe przez rok od 220 warów (każdy po 15 beczek); przy ocenie beczki
na gr. 36, po 2 den. od grosza, uczyni fi. 2 od
waru, ogółem fi. 440.

Od 11 beczek wina kro-

„Karte des

Międzyrzecz, r. 1376 Mezserscherze, wś, pow.
pszczyński. R. 1376 w Bytomiu Jonosch Czeczke sprzedaje swe dziedzictwo w M., bisk. krak.
za 40 grz. (Kod kat. krak., II, 60).
Miękowo, r. 1252 Miłacoviza, w XVI wieku
Mijakowo, wś, pow. poznański, Dawna własność
klasztoru w Owińskach, wspom. w dok. z roku
1252 i 1280. W r. 1580 mniszki płacą tu od

snieńskiego po gr. 24, od 12 barył miodu wa- 2 łan., 1 zagr.
Mięsy, r. 1252 JMesevo, wś, pow. grójecki.
rzonego po gr. 4, od 1312 kwart wódki po
den. 3, od 23 beczek śledzi po gr. 6. Suma fl. Dziesięciny z tej wsi nadał Bogufał bisk. pozn.
641 gr. 29. Cło przez rok 1580 wyniosło fi. 25 r. 1252 kościołowi w Górze (Kalwaryi). R. 1579
gr. 17. Do M. odnoszą się: „Mappa wymierze- wś Miesy należy do par. Jasiniec.

Więtkie. r. 1578 Miekkie, wś, pow. hrubienia miasta y przedmieścia M. w Wielkiej Polsce
w r. 1780, pod dyrekcyą architekta krajowego szowski. W r. 1578 wś w par. Tyszowce. Mikróla pruskiego Jmci Szulca, wymierzona od kołaj i Joanna Modryńscy płacą tu od 5*/, łan.,

Harnisza, inżeniera*, Praca ręczna na wielkiem 4 zagrod., 2 kom. W r. 1890 gmina M, miała
płótnie (w Bibl. Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu). 4200 mk. stałych, śród nich 2856 praw., 1271
Gaebel: „Ueber Gruendung und Verfassung der katol., 73 żyd.
Migańce 1.) wś, pow. poniewieski, gm. PomStadt Meseritz*. Posen, 1840. Sarg Adolf:
(16 w.). 2.) M, wś, pow. wiłkomierski,
piany
Me„Materialien zu einer Geschichte der Stadt

seritz.

1]

Beitrag.

Die Grnendung und Ver- gm. Pupany (7 w.).

Migany, pow. trocki, gm. Kronie. Pod wsią
fassung der Stadt Meseritz*. Tremessen, 1875.
długi do 20, szeroki do 7 a wysoki około
nasyp,
2.
1,
Thl.
Beitrag.
Il. Beitrag, 1877. III
Tremessen, 10 saż. Na wierzchu zagłębienie.
„Die finanziellen Verhaeltnisse*.

Migdaliszki 1.) zaść , pow. poniewieski, gm.
1881/82. Ruiny zamku w M. w albumie do
(2 w.). 2.) M., zaśe., pow. wiłkomierski,
Birże
Wielkop.
Wspom.
Raczyńskiego.
Edw. hr.
Optatus, Benedietus, Pastor w M W książee gm. Androniszki (5 w.).
Migiszki, okolica, pow. wiłkomierski, gmina
pod n. 2307, w bibliotece ks. Prusinowskiego
Na końcu i par. Owanta (5 w.), 32 w. od mta pow. Mają
przydany mauuskrypt z r. 1527, o 16 kartkach tu Giedrojciowie 20 dz., Krzywiecowie 22 dz.,
z napisem: „Benedictus Optatus ecelesiastes Leontiewowie 86 dz., Perzyńscy 30 dz., Sawiebył katechizm M. Lutra z r. 1529.

olim in Mezrzie, Georgio pastori ecelesiastico cy 65 dz.

i Wawrzyńca
W r. 1788 Dominika

in recentiori Boleslavia, suo in Dno fratri*. Sawiekich.

Programmy szkoły realnej w M. 1840 — 68.

Migowo, Migów, wś i dobra nad Niemnem,

Programmy tejże szkoły zamienionej na gimna- pow. grodzieński, 'gm. Żydomla, 16 w. od Grozyum królewskie, 1869 — 89. Marg. Rud.: dna. Wś ma 167 dz.; dobra, Katarzyny Brosse,
„Geschichte der hoeheren Lehranstalt zu Me- 480 dz. W r. 1558 należy do wójtowstwa soseritz, waehrend ihres funfzigjaehrigen Beste- woliskiego, we włości dworu kotrańskiego, ekon.
hens*. Meseritz, 1883, str. 57. Allibn, H.: grodz. We wsi było 15 włók gruntu średniego,

„Die Evangelischen in Meseritz und ihr Gotter- wszystkie na służbę ciągłą. Poddani mieli 58
haus*. Halle, 1884. Danysz: „Die Katholi- wołów, 30 koni; płacą (oprócz owsa z odwozem)
sche Ptarr-Kirche und der Magistrat in Meseritz 7 kóp 6 gr.
Migulino, fol. dóbr Klimowicze, pow. sieński.
von der Reformation bis 1744, nach dem Archiv
Mihłany, wś, pow. dźwiński, par. Krasław.
Program
dargestellt*.
Pfarrkirche
der kathol.
Mijakówka, kol., pow. łucki, gm. Rożyszeze,
król. gimn. z r. 1886, str. 23. „Statuten und
9
dm.,
46 mk.
Vewissenschaftlichen
Buecher- Verzeichniss des
Mikajcie 1.) wś pow. rossieński, gm. Mańreins zu Meseritz*, 1857. „Grundgesetze des
zu M. gestifteten Vereins fuer Erziehung armer kuny (2 w.). 2.) M., okolica, pow. szawelski,
verlassener Kinder des Grossherzogthums Po- gm. Podubis (8 w.).
Mikaliszki i.) wś, pow. wiłkomierski, gm.
sen*, 1835. Kreis-und Wochenblatt des KreDziewałtowo
(Konstantynów 4 w.). 2.) M., zaśc.,
LoW.
F.
ises und der Stadt Meseritz IV Jahrg,
renz, 1845.

Zarhert, Prediger: „Nachrichten tamże, gm. Szaty (6 w.).

|

|
|

|

Mik

Mik
Mikańce 1.) okolica, zaśc. i os, młyn., pow.
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Mikiery, okolica, pow. wiłkomierski, gm. Oło-

- kowieński, gm. Aleksandrowska Słobóda, 20 i 25 ty (14 w.).

Mikiforyszki, zaśc., pow. nowoaleksandroww. od Kowna. Mają tu: Borowsey 11 dz., Kojałowiezowie 24 dz., Królikowsey 269 dz. (110 ski, gm. Czadosy (3 w.).
Mikiszki 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
lasu), Łoginowowie 30 dz., Piotrowsey 243 dz,
Pogirscy 9 dz., Ponkraszewy 120 dz., Rafano- gm. Czadosy (2 w.). 2.) M., wś, pow. wiłkowiczowie 165 dz., Stankowiczowie 4 dz. 2.)M, mierski, gm. Wirbaliszki (9 w.).
Mikitianie, mylnie Mikiciany (t. VI, 394),
wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. Abele (7 w.).
wś, pow. kaniowski, gm. Olehowiee, st. poczt.
Mikanowice, ob. Nękanowice.
Mikanowo, r. 1258 Mycanovo, wś, pow. nie- Bohusław i Mironówka (5 w.), 43 w. od Kanioszawski.

Bogusza, syn Mieczsława zapisuje te- wa, 152 dm., 842 mk., eerkiew, szkółka eerk.,

stamentem włości swe: Powsino, Lubanie, M.,

Kueerz, Nowygród, Sitno, Rudaw, Pomorzany,
Młyn, biskupowi włoeławskiemu, zastrzegając
dożywocie dla żony Ludmiły. Biskup Wolimir
dobra te ustąpił drogą układu klasztorowi sulejowskiemu. W r. 1288 klasztor byszewski objąwszy chwilowo posiadłości sulejowskiego zrze-

3 wiatraki

Mikitsk, ob. J/ikick.

Mikity, okolica, pow. telszewski, gm. Ginteliszki (11 w.), 32 w. od Telsz. Mają tu: Wiszniewscy 48 dz., Dargużowie 29 dz., Małachow-

sey 50 dz., Miekiewiezowie 16 dz., Pacewiezo
wie 23 dz., Piotrowiezowie 37 dz.

Mikitycze, /Vikitycze, dobra, pow. prużański,
Mikitycze, 10 w. od Prużany, Trembiekich,
gm.
włości (Ulanow. Dokum. kujaw., 193).
Mikany 1.) wś, pow. poniewieski, gm. Gir- z fol. Bałabanówka i Skopówka, 1767 dz. Gmina
sudy (8 w.). 2.) M., wś; pow. szawelski, gmina obejmuje 26 miejseowości, 214 dm. włościań.
(24 innych), 2677 mk. włościan, uwłaszczonych
Skiemie (6 w.).
Mikiańce 1.) wś, debra, fol. i okolica, pow. na 3621 dz. Nadto w gminie jest 66 dz. cerk.
wiłkomierski, gm. Rogów (14 w.), 39 w. od mta i 3228 większej posiadłości. Zarząd gminy we.
ka się na rzecz biskupa włoceław. praw do tych

pow.

Mają tu: Adamowiezowie 31 dz., Mackie- wsi Smolany. W r. 1563 wś należy do wójtow-

wiezowie 87 dz., Surwiłłowie 23 dz., Jakucewi- stwa mikityekiego, we włości dworu dobuczyńczowie 72 dz. 2.) M. wś, tamże, gm. Siesi- skiego, w ekon. kobryńskiej. We wsi było 49
ki (7 w.).

Mikiciany, pow. kaniowski. Ob. Mżikitianie.
Mikicin, wś, dobra i fol., pow. białostocki,
gm. Jaświły, 50 w. od Białegostoku. Wś ma
849 dz. (ze wsią Jaświłki Moniuszki); dobra,
własność Moniuszków, z urocz. Zawojny
i Sybir,
1007 dz.; fol. Dziekońskich, 40 dz. R. 1498
Aleksander w. ks. lit. nadaje Janowi Sławskiemu „terram dietam Mikitinski super fluvio Mikicina* (Kapica, Herbarz, 376).
Mikiek, J7ykick, wś, pow. kobryński, gmina
Bezdzież, 71 w. od Kobrynia, 614 dz.

Mikielewszczyzna, dobra, pow. sokólski,

włók gruntu średniego, z tego 2 wolne na ciesielstwo, z pozostałych wnoszą 79 kóp 19 gr.
Do wójtowstwa należały wsi M., Dołhe, Smolany,
Zahorze.

Miklany, fol., pow. poniewieski, gm. Poniewież (8 w.).
Mikluszowice, wś, pow. bocheński, ob. Jfę--

cma,.

Mikłasze 1.) wś, pow. bielski gub. grodz.,
gm. Orla, 204 dz. 2.) M., wś, pow. słonimski,

gm. Rohotna, 75 dz.

Mikłasze, wś nad rz. Połtawą, pow. ostrog-

ski, gm. Siemienów, 50 w. od Ostroga, 161 dm.,
1047 mk., cerkiew drewn. z r. 1756, szkółka od

gm. Makowlany, własność Wańkowiezów (po- r. 1845, młyn. Wóś należy obeenie do bractwa
przednio Kleezkowskich), 726 dz. Do dóbr na- św. Cyryla i Metodego w Ostrogu.
leżą fol.: Awuls Stary i Nowy, 449 dz.
Mikłaszewo 1.) os., pow. słonimski, gmina
69 dz. 2.) M, wś, pow. wołkowyski,
Zdzięcioł,
Mikielowszczyzna al. Mikielówka, w dok.
Mikielewicze, wś i dobra, pow. grodzieński, gm. gm. Tarnopol, 63 w. od Wołkowyska, 355 dz.
Mikłaszów, wś, pow. lwowski. Według luMosty, 59 w. od Grodna. Wś ma 64 dm., 842

mk., kościół katol., 1209 dz. włośe.; dobra, stracyi z r. 1565 wieś zostawała w dzierżawie

Buttowt-Andrzejkowiczów, z folwark. Starzynka Anny Wolskiej, kasztelanki sandom. Było 41
i Owczarnia 970 dz. W r. 1558 należy do wój- kmieci na 201/, łan., pop zł. 2, karezmarzów 8
towstwa jelnieńskiego, we włości dworu mo- po grz. 2 (zł. 25 gr. 18), podsadków 12. Od zastowskiego, ekon. grodzieńskiej, We wsi było bitego bydlęcia płacono po gr. 1, co czyniło do
45 włók „gruntu podłego*, z tego 1 na wójta, 3 zł. roeznie, paśne od wołów pędzonych z Po4 wł. na dwóch służek, 2 wł. na tractwo do tar- dola do Lwowa zł. 10 rocznie. Stawki dwa co 3
cie mostowych, 1 na bednarza, 1 na gumienni- lata zł. 45, młynek zł. 4. Do gumna fol. zwieka, 1 na osadę i 35 wł. na służbę ciągłą. Podda- ziono: żyta kóp 512 (3 kóp 4 korce), pszeniey
ni mieli 136 wołów i 61 koni. Z włók ciągłych 214, jęczmienia 105, owsa 160, tatarki 60, groi osadn. płacą (oprócz owsa z odwozem) 14 kóp chu 15, prosa 10, siana stogów 5. Ogółem dochodu zł. 400 gr. 12.
E
i Ją gr.
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Mikłaszowce, wśi folw., pow. grodzieński,
gm. Dubno, 110 dz. Fol. należy do dóbr Kługinówka.
Mikły, wś, pow. nowoaleksandrowski, gmina
_ Oknista (1 w.).
Mikniszki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Wirbaliszki (10 w.).
Mikniuny, wś, pow. poniewieski, gm. Naciuny (9 w.).
Mikołdeja, fol , pow. szawelski, gm. Wieksznie (6 w.).
Mikołajciszki, wś, pow. poniewieski, gmina
Czypiany (8 w.).
Mikołajciuny, wś, pow. szawelski, gm. Ja-

Mikorzyn, r. 1360 Micorszymo, wś, pow.
ostrzeszowski.

W dok. z r. 1360 śród włości

bisk, wrocławskiego.

Stała pustką (K. W., n.

1432). Do głośnych, tu znalezionych kamieni
z napisami, odnoszą się prace: „O kamieniach

Mikorzyńskich* (Bibl. Warsz , 1872 r., III, 470).
Małecki Ant.

„Co rozumieć o runach słowiań-

skich i o autentyczności napisów na Mikorzyńskich kamieniach* (Roczniki Towarz. Przyjae.
Nauk, Poznań,

1872 r., t. VII).

Szule Kazim.,

dr.: „Autentyczność kamieni Mikorz. zbadana na
miejseu* (tamże, t. IX, 1876). „Kamienie mikorzyńskie*, przez F. M. Sobieszezańskiego
(Tygodnik illustr., 2 grudnia 1873 r., 60).
Mikowicze, wś, pow. nowoaleksandrowski,
niszki (4 w.).
Mikołajew, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Dryświaty (28 w.).

Miksodzie, wś, pow. telszewski, gm. Worgm. Rakiszki (18 w.).
Mikołajewe Godyszewo, dobra, pow. bielski nie (14 w.).
Mikszyszki 1.) wś, pow. kowieński, gn, Żejgub. grodz., gm. Oleksin, 27 w. od Bielska, Kamy, 45 w. od Kowna.

stalskich, 391 dz.

2.) M, zaśc., pow. no-

_ Mikołajkiszki, dwór, powiat nowoaleksan- woaleksandrowski, gm. Abele (4 w.).

Mikucie, dwie wsi, pow. nowoaleksandrowMikołajów, mstko, pow. oszmiański. Nie- ski, gm. Rakiszki (2 w.) i Widze (4 w.).

drowski, gm. Kwietki (9 w ).

Mikuciszki, folw., pow. wiłkomierski, gmina
Wieprze (2 w.).
Mikulcze, wś, pow. telszewski, gm. Masiakrewski, następnie ciwun berżański. Wdowa po
nim zapisuje M. córce Stanisławowej Fursowej, dy (3 w.).
Mikule, wś, pow. rossieński, gm. Chwejdany
marszałkowej oszmiańskiej, Następnie od Krzygdyś Ościków (Ostyków), od których nabywa r.

1555 kn. Łukasz Bolesławowicz Świrski, ststa

sztofa Świrskiego nabywa M., Mikołaj Krzysz- (Konstantynów (12 w.).

Mikulicze 1.) wś, pow. brzeski gub. grodz.,
tof Radziwiłł; r. 1597 zapisuje synowi Janowi
Jerzemu. Od Radziwiłłów przechodzi do Kisz- gm. Rohacze, 233 dz, 2.) M., wś, pow. klimoków. Cerkiew budował w świeżo założonem mie- wieki, gm, Szumiacze, 26 dm., 198 mk.
Mikulicze 1.) wś, pow. kijowski, gm. Hoście Mikołaj Kiszka r. 1629.
Mikołajów 1.) wś, pow. brodzki. W r. 1578 stom], st. poczt, Borszczahówka (31 w.), 38 w.
płaci od 41/, łan., pop, pogłówne od 4 żydów od Kijowa, 133 dm., 1252 mk., cerkiew. Dobra,
po fi. 1, zagrodnicy, komorniey i łan popa spu- w skład których wchodzą: M., Mirockie, Pilipostoszone przez Tatarów. W pobliżu był też Mi- wicze i Rudnia Babińska, należą od r. 1873 do
kołajowiec (2 łany), również spustoszony. 2.) M., Astachowych, mają 11,244 dz. (8646 dz. lasu).

miasto, pow. żydaczowski. W r. 1578 płaci tu 2.) W., wś, pow. włodzimierski, gm. Mikulicze,
Jerzy Mniszek, szosu fl. 12 gr. 8, od rzem. 2, 15 w. od mta pow., 108 dm., 782 mk., cerkiew,

piekarzy 2, kom. 1, domów ulieznych 37, tka- szkoła. Gmina obejmuje 55 miejscowości, 1198
cza, garncarza, kowala, komorn. 5.

Czopowe dm.

fl. 14.
Mikołajowice, wś, pow. tarnowski. R. 1329
trzej dziedzice z tej wsi potwierdzają sprzedaż
sołtystwa w ich wsi Ratnowie (Ratnawy) i na-

włoścć. (3238 innych), 9714 mk. włościan,
uwłaszezonych na 10,781 dz. W r. 1545 Olechna Meleszkowicza i jego braci. W r. 1577 Chwie-

dorowa Wasiliowa Mikulieka, płaci od 8 dym.
dorocz., 6 ogr. po 4 gr., 1 koła wieśn. 12 gr.,

dają nowemu nabywcy różne prawa (Kod. mał., a r. 1583 Wasili Mikulieki od 11 dym., 4 ogr.,
9 ogr., 2 kom., 1 koła w. 3.)M, wś nad Łuhem, tamże, gm. Werba, 7 w. od Włodzimierza,
72 dm., 228 mk., cerkiew. Należała do dóbr
biskupstwa włodzimierskiego, Wr. 1577 Fie-

t. II, 270).
Mikołajuńce, wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Dryświaty (10 w.).
Mikołajuny 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. Antolepty (5 w.). 2.) M., wś i dobra,

dosiej, władyka włodzimierski, wnosi od 14

Dobra, dym., 7 ogr, a w r. 1583 od 8 dym., 5 ogr.,
własność Karpiów, z fol. Linkowiee Górny i Dol- 3 komorn., 3 komorn., 1 popa, 3 bojarów, 5 rybitwów.
ny i Rymkuny 817 dz.

___ pow. poniewieski, gm. Linków (3 w.).

Mikuliczyn, ob. Delatyn.
Mikorzyce, wś, pow. piotrkowski, ob. Parzno.
Mikalin, wś, pow. brzeziński. Domysł wyMikorzyn, r. 1246 Micorżno, fol., pow. nieszawski, Wspom. w dok, z r. 1246 jako włość dawcy Kod. małop. (t. I, 15), iż tu odbył się
książęca (Ulanow. Dok. kujaw., str. 125), Wcho- wielki wieer. 1212 nie daje się uzasadnić. Praw
dopodobnie działo się to w Mąkolnie Kujawskim.
dził następnie w skład dóbr Włoszyca,
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W dok. z r. 1278 i 1384 śród posiadłości klasz- par. praw. Udryek (8 w.), 147 w. od Równego,
42 dm., 271 mk.
i
Milan, dawna nazwa obszaru leśnego w puszgm.
czauski,
pow.
wś,
Mikulin 1.) Jfikulino,
Hory, 28 dm., 180 mk. 2.) M., mstko, powiat czy ostrołęckiej, wspom. w dok. z r. 1395 (Ka-

toru w Jeżowie (K. W., n. 477, 1131).

orszański, 179 dm. drewn., 929 mk. (209 katol.,
414 żydów), cerkiew murow., 3 domy modl. żyd.,
zarząd gminny, szkoła. W XIV w. wymienione
w liczbie miast litewskich; r. 1430 należy do

Świdrygajły.

Dobra, od r. 1880 Prokopowi-

ezów, z Borkowem 3421 dz. (2352 lasu), dwa

młyny. Gm. obejmuje 110 miejseowości, 1028
dm., 6233 mk. włościan (1622 dusz rewiz.),
uwłaszczonych na 11,047 dzies, Dobra miały
32,051 dz.

piea, Herbarz, 325).

Na jej obszarze powstały

wsi drobno szlacheckie dotąd istniejące: Dąbek,
Filochy, Gumki, Żochy i wiele innych zapewne,
które nie zachowały w swem nazwisku pierwoinego miana obszaru. W spisach z r. 1578 prócz
wymienionych powyżej są: Dobki- Milan mające
w 7 działach 11 łanów Należały do parafii
Czerwin.

Milanów, ob. Wilanów (t. XIII).

Milanówek, r. 1580 Miłanowo Radstin, wś,

Mikulin 1.) wś nad Horyniem, pow. rówień- pow. błoński. Zapewne ztąd pochodził Mikołaj
ski, gm. Tuczyn, par. praw. Horyńgród (2 w.), „de Milonów* podskarbi ks. Ziemowita, w dok.
22 w. od Równego, 56 dm., 566 mk. W r. 1570 z r. 1350 (K. W., n. 1301). W r. 1580 KrzyJarofieja Hoskiego (Hojskiego), który w r. 1577 sztof Chlewieński, płaci od 1 łanu. Obeenie obwnosi od 13 dym, 7 ogr. W r. 1588 wdowa szar dworski rozparcelowany na drobne działki,
po nim płaci od 20 dym., 11 ogr., 9 komorn. dla budowy letnich willi. Urządzono tu przy2.) M., wś nad Chomorem, pow. zasławski, gm. stanek dr. żel. warsz.-wied.
Milanowicze, mstko, pow. kowelski, gm. KoŁabuń (7 w.), st. poezt.idr. żel. Połonne (23 w.),
40 w. od Zasławia, 182 dm., 1177 mk., cerkiew szary Stare (6 w.), 17 w. od Kowla, 156 dm.,
drewn. uposażona 35 dz. z nadania Swiejkow- 1322 mk., cerkiew. W r. 1570 w posiadaniu
skiego r. 1800, szkółka cerk. od r. 1864. Do kn. Andrzeja Kurbskiego, który r. 1588 wnosi
par. praw. należy wś Karpiłówka. W r. 1583 od 4 dym. rynk, po 6gr. 37 dom. uliezn po 4
do Łabunia, Krzysztofa Łabuńskiego, płaci od gr., 9 chałup nędznych po 2 gr., 18 łanów, 3
8 dym., 8 ogr., 2 kół waln., 1 stępn. W r. 1589 kom., 3 rzem. W r. 1589 wniesiono 6 fl. 10 gr.
szosu, z 18 łanów po 30 gr. 18 fi., od komorn.,
spustoszona przez Tatarów.
Mikulińce, kol., pow. żytomierski, gm. Bara- rzem. 1 fl. 27 gr., razem 27 f. 4 gr.
Milanowo, dwór, pow. rossieński, gm. Kroże
sze, 17 dm., 105 mk.
Mikulinki, wś, pow. dryzieński, par. Oświej. (9 w.), Milanowskich 28 dz.
Milaszów, kol., pow. łucki, gm. Silno, 70 w.
Mikulino, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
od
Łucka, 40 dm., 199 mk.
Nicolai,
niem.
Ziculow,
1260
r.
Mikułów,
Milatycze, folw. dóbr Wojeiechowszczyzna,
miasto na Szląsku. W dok. z r. 1228 „Andreas
castell, de Mieulow* (Kod. dypl. pol., III, 17). pow. grodzieński.
Milatycze, r. 1169 Myelothicze, wś, powiat
R. 1260 występuje Jan kasztelan „de Mieulow*
lwowski, Jakób Romanowski przedstawił r. 1469
(Kod mał., Il, XL).
Mikułowice, wś, pow. opatowski. Tablica nadanie wieezyste Władysława ks. Opolskiego
erekcyjna kościoła ma datę r. 1317 (Spraw. kom. na wsi: Mikulino i Milatycze w pow. lwowskim.
hist. sztuki, VI). Wieś wspom. w dok. z r. 1328. W r. 1515 należy do dóbr Wągleńskieh, spaloW r. 1578 na 8 łanach siedzi pięciu właścicieli na; karczma daje 6 gr. W r. 1578 wchodzi
mających 16 osadników (na półanach). Co do w skład dóbr Stan. Żołkiewskiego.
dan płaci tu od 147/, łan., 4 kom.
kościoła ob. Wojciechowice (t. XIII, 741).

Mikuszewo, wś, pow. wrzesiński.

Kościół

Jakób Jor- -

Milatyn, fol. dóbr Hubeńszczyzna, pow. cze-

tutejszy, p. w. św. Małgorzaty i św. Katarzyny, rykowski.

Milatyn 1.) wś, pow. ostrogski, gm Sijańce,
pierwotnie parafialny, r. 1660 został przyłączony jako filia do Czeszewa, Wymienia go Lib. 16 w. od Ostroga, 216 dm., 1816 mk., cerkiew
Ben. z r. 1510. Nowy kościół drewniany wzniósł drewn., kaplica katol., szkoła ludowa od r. 1877,
młyn parowy. Cerkiew fil. we wsi Poczepki.
r. 1756 dziedzie Czeszewa i M. Jan Zabłocki.
W r. 1583 Iwan Czaplicz Szpanowski wnosi od
416),
(t. VI,
Mikutajcie 1.) mylnie Jfkutyszkź

wś, pow rossieński, gm. Jurborg (10 w.). 2.) M., 10 dym., 13 ogr., 3 ogr. Obecnie są tu działy:
wś, pow. szawelski, gm. Krupie (15 w.). 3.) M., Sawiekieh, Nowiekich, Sosnowskich, Krzyżanow--

Mikunajcie, dwór, pow. wiłkomierski, gm. Ro- skich. Karezewskich, Rupniewskich, Nienadkie-

wiezów. 2.) M., mstko nad rzką Maławicą,
gów, własność Ordów 20 dz.
Mikutele, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, pow. włodzimierski, gm. Poryck, 41 w. od mta
pow., 63 dm., 391 mk., cerkiew, dom modl. żyd.,
gm. Rakiszki (15 w.).
Mikuże, wś, pow. rossieński, gm. Szweksz- młyn wodny. W r. 1570 wnoszą pobór: Fiedorowa Bokiejowa i Awryło Bokiej. W r. 1577
nie (7 w.).

Milacza, wś, pow. rówieński, gm. Wysoek, Filip Bokiej płaci od 7 dym. po 10 gr., 19 ogr.

i
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po 2 gr., a Chwiedorowa Bokiejowa od 9 dym., dle dok. z r. 1442, W r. 1578 w części klasz20 ogr. Wr. 15838 Jan Bokiej płaci od 44 tornej jest 3 os., 1 łan., 3 komorn., 5 komorn.
dym., 13 ogr., 1 koła doroez., 1 popa, a Filip ubogich.
Milejówka, Miliwka, wś i dobra, pow. byBokiej Pieczychwostski, od 14 dym., 10ogr.,
chowski, gm. Osowiec Cerkiewny, 44 dm, 198
4 ogr.
Milcza 1.) Stara, wś, pow. homelski gm. Ho- mk. Dobra, Potapowiezów, 2937 dz. (2010 lasu),
mel, 75 dm., 435 mk. 2.) M. Nowa, słoboda, młyn.
Mileniszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
tamże, 154 dm , 707 mk., wiatrak.
Milicza 1.) Mała, wś, pow. dubieński, gmina gm. Widze (9 w.).
Mileńki, okolica, pow. sokólski, gm. Zubryca,
Werba, 17 w. od Dubna, 26 dm., 174 mk., eerkiew murow., wzniesiona około 1640 r. przez 64 dz.

Milenkowce 1 ) okolica, pow. sokólski, gm.
dziedzica Aleks. Jełowieckiego, szkółka. Do par.
praw. należą wsi: M. Wielka i Tady. Cerkiew Makowlany, 56 dz. 2.) M., wś, tamże, ob. Miń-

fil. w Piratynie. W r. 1570 własność Dymitra kowce.
Milewicze, 24. Stare i Nowe, wś i dwa fol.,
Jałowiekiego. Był tu monaster męzki, założony

przed r. 1602, uposażony przez Jełowiekich pow. słonimski, gm. Kuryłowieze, 35 w. od Słor. 1622. W XVIII w. monaster został uniekim, nima. Wś ze wsią Łancewicze 1142 dz.; fol. M.
oddany bazylianom.

WŚ należała do Jełowiec- Stare 655 dz, rozparcelowany pomiędzy wło-

kich. 2.) M. Wielka, wś, tamże, 18 w. od Dnb- ścian; fol. M. Nowe, własność Witkowskich,
na, 47 dm., 287 mk. 3)M., kol., tamże, 19 314 dz.
Milewo |.) wś nad rz. Ruź, pow. ostrołęcki,
dm., 150 mk.
Mile Janowdowo, dwór, pow. rossieński, gm.
Kołtyniany, Rodowiczów 33 dz.
_Milejczyce, mstko, pow. brzeski gub. grodz.,
gm. Rohacze, 61 w. od Brześcia, 3598 dz. miej.
i 126 dz. cerk.

R. 1414 Jan ks. mazow. nadaje 30 łan. zw. Mi-

lewo pewnemu Michałowi (Kapica, Herbarz, 266).

2.)M., r. 1432 Milewo Skiejtowstok, wś, pow.
szczuczyński. R. 1432 sprzedaje ks. Władysław 30 łan. ziemi nad rzką Skiejtowstok w zieMilejki 1.) wś, pow. słonimski, gm. Kossowo, mi wizkiej za 30 kóp, pięciu dziedzicom z Mile-

48 w. od Słonima, 716 dz. 2.) M., okolica, pow. wa (Kapica, Herbarz, 269). 3.) M, wś, pow.
4.) M. ob. Kruszewo

kowieński, gm. Wilkija (12 w.). Mają tu Wit- makowski, ob. Bolesty.
kiewiczowie 113 dz., Pacewiczowie 10 dz., Twir- i Zubnica.
butowie 30 dz.

3.) M., wś, pow. nowoasleksan-

Milewo, o0s., pow. białostocki, gm. Przytu-

drowski, gm. Jużynty (2 w.). 4.)M., okolica, lanka 91 dz.
Milewskie, wś, pow. białostocki, gm. Obrępow. telszewski, gm. Gadonów (17 w.), Janowskich 30 dz. 5.) M., wś, pow. wiłkomierski, bniki, 28 w. od mta pow., 799 dz. Na polach
wsi kurhan.
gm, Wiżuny (5 w.).

_Milejkiszki, dwór, pow. rossieński, gm. Tau-

Milewszczyzna, fol., pow. sokólski, gmina

Trofimówka, Salzmanów 89 dz.

rogi (7 w.).

Milejków, wśi dobra skarb. pow. oszmiań-

Milgiedzie 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,

ski, gm. Krewo (8 w.); miała 107 dusz rewiz. gm. Abele (16 w.). 2.) M, wieś i dwa zaśc.,
tamże, gm. Antazów (10 w.).
Dobra należą do Filipowa.
Milgowdzie, dwór, pow. rossieński, gm. BoMilejów 1.) r. 1229 Maleovo, r. 1282 Miliow,
wś, pow. piotrkowski. Nadany r. 1176 klaszto- toki (10 w.), 55 w. od Rossień. Mają tu Gojrowi sulejowskiemu.

W dok. zr. 1229 śród żewsey 30 dz., Kasperowiczowie 20 dz.

włości klasztoru (Kod, mał., II, 42).

Na mocy

Milica, wś, pow. konecki, par. Skarzysko.

ugody zawartej r. 1282 w Henrykowie, klasztor Odbywa się tu r. 1173 wiec przy boku księcia
sulejowski ustępuje prawa patronatu nad kościo- Kazimierza (Kod. dypl. pol. III, 10).
Milica, chutor, pow. owrucki, gmina Worobie
łem mającym stanąć (w miejsce kaplicy?) w par.
św. Marcina, w M. wsi należącej do klasztoru Nowe, 12 dm,, 72 mk.

sulejowskiego, i osadzonej wtedy właśnie na
prawie niemieckim. Opat sulejowski wyznacza

Milicz, ob. Mielice.
Miliszki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.

dla plebana 2 łany. Zinnych łanow klasztor Popiele (3 w.).
Miliwka, pow. bychowski, ob. Milejówka.
witowski pobierać ma „pro antiqua ecelesia
Miikanowicze, wś, pow. słonimski, gm. Czebeati martini* po mierze żyta i owsa (Kod. dypl.
pol., III, 132).

2.) M., wś,pow. chełmski. W r. mery, 12 w. od Słonima, 28 dm., 259 mk., cer-

Jan Węgliński kiew, szkoła, 913 dz. włośc, (ze wsią Siergiejepłaci tu od 6 osób z rodziny 159 poddanych. „Rel. wicze), 55 cerk. Na płu,-wschd od wsi, na po-

Gabriel Machowie ritus graeci presbiter* od 4 lach fermy Sokołowo, horodyszcze, mające około
58 saż. obwodu, otoczona wałem z ziemi.
osób.
Milkinięta, pow. oszmiański, należą do hr.
Milejowice, r. 1442 Miliejowicze, wś, pow.
opatowski. Własność klasztoru św. Krzyża we- Chreptowiczów (nie Uhrapowiekieh).

x
.
obanKg0 75

1676 należy do par. w Łęcznie.
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Miłaliszki, fol., pow. poniewieski, gm. RoMilkonty, wś, pow. telszewski, gm. Żorany. zalin (9 w.).
Miłaniszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski
i urocz., pow. wołkowyski,
Milkowce, wieś
gm. Qknista (7 w.).
gm. Werejki, 149 dz.
Miłasze, wś, pow. nowoaleksandrowski gm.
Milkowszczyzna 1.) dobra, pow. grodzieńBrasław
(15 w.).
ich,
Mozolewsk
Grodna,
od
w.
40
ski, gm. Skidel,
Miłaszewiczce, wś, fol. i dobra, pow. słonim985 dz., kaplica katolicka. W roku 1558 dwór
królewski w ekon. grodz. Miał 10 włók roli ski, gm. Kozłowo, 20 w. od Słonima. Wś 264
i1 wł. 4 morgi sianożęci. W r. 1641 wś osoez- dz.; folw., Kluczewskich, 266 dz.; dobra, MoMilkiszki, wś, pow. rossieński, gm. Erżwiłek.

nieka w leśnictwie jezierskim. Było tu 4 osocz- krzeckich, 790 dz.

ników na półwłóczkach.

Nadto 5 ludzi osia-

Miłaszkuny, dwór, pow. poniewieski, gmina

dłyeh na 85 morg, który. winni płacić 7 kóp Pompiany (6 w.).

44 gr. 2.) M., wś i urocz., tamże, gm. Kamion

Miłaszuny 1.) okolica,. powiat kowieński,

Mają tu DowgwiłłowiMilowce, wś, pow. grodzieński, gm. Kamion- czowie 57 dz., Urniażowie 55-dż., Czuliecy

ka, 199 dz.

gm. Ejragoła (10 w.).

11 dz. 2.) M., dwie wsi, pow. wiłkomierski,
ka, 126.
Milszuny, wś, pow. poniewieski, gmina Ki- gm. Dziewałtowo (Konstantynów, 5 w.). W roku 1788 dominikanów wileńskich.
bury (5 w.).
Miłaszyszki, fol., pow. poniewieski, gm. ReMiluki al. Jłukż, wś, pow. grodzieński, gm.
migoła (13 w.).
Sobolany.
Miławszczyzna, dobra, pow. wiłkomierski,
Milukiszki, zaśe., pow. poniewieski, gmina
gm. Wojtkuszki (5 w.).
Śmilgie (8 w.).
Miłków, wś, pow. cieszanowski, W r. 1469
Miluńce 1.), zaśc. i dobra, pow. nowoalek-

sandrowski, gm. Antuzów (16 w.). Mają tu Wit- Jan Jura przedstawił Justratorom list nadawczy
kowscy 75 dz., Cydzikowie 151 dz. 2.) M, wś ks. Opolskiego na tę wieś, z obowiązkiem służby
i dobra, tamże, gm. Dryświaty (10 w.), niegdyś z kopią i czterema łueznikami.

attyn Dryświat, oddane Michałowi Ogińskiemu,

Miłkowice, r. 1136 Mailostovici, wś, pow. tu-

kaszt. brasławskiemu. Dziś Rostowskich, 240 dz, recki.

Wspom. w dok. z roku 1136 śród włości

Stankiewiczowie w M, i Zwiryniu 120 dz. 3.) M. kościoła gnieźn. W dok. r. 1379 Mikołaj „de
al. Pelikany, wś nad jez. Pelika, tamże, gm. Kra- Mileoviez* (K. W. n. 7, 1692).
snogórka (3 w.), 15 dm., 188 mk.

Miłkowice Janki, M. Maćki, M. Paski al.

Miluny 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, Paszkii M. Stawki, eztery wsi i dwa folw., pow.

2.) M., wś, tamże, gmina bielski, gub. grodż., w dawnej ziemi drohiekiej,
Czadosy (14 w.). 3.) M., dwie wsi, tamże, gm. gm. Narojki, par. kat. Drohiczyn, 46 w. od BielPonedel (5 i 19 w.). 4.) M., dwa zaśc., tamże, ska. Wś M. Janki 3 dz. włość. i 138 drobnow gm. Rakiszki (7 w.) i Widze (13 w.). 5.) M., szlacheckiej; M. Maćki 81 dz. włośe.; M. Paski
gm. Brasław (9 w.).

trzy wsi, pow. wiłkomierski, w gm. Rogów 230 dz. włośc.; M. Stawki 102 dz. szlach. Folw.
(3 w.), Siesiki (6 w.) i Ueiana (9 w.).

M. Maćki ma w części Pruszyńskich i Kosińskich

Miluty, dobra, pow. mścisławski, Markiano- 125, w części Zaleskich 145 dz., folw. M. Paszki Kłopotowskich 110 dz., Zaleskich 88 dz.
wiczów, 674 dz.
Milwidy 1.) okolica, pow. kowieński, gm. Ej- Gniazdo Miłkowskich. W M. Maćkach jest ko-

ragoła (10 w.).

Mają tu Iwaszkiewiezowie ściołek drewniany i cmentarz. Dwa razy do roku przybywa ksiądz z Drohiczyna dla odprawiania nabożeństwa. Na gruntach wsi groby kamienne.

279 dz. 2.) M, wśidobra, tamże, gm. Kroki
(3 w.). Dobra Gosztowtów, 404 dz.
Milwidyszki, dwór, pow. kowieński, gm. EjĄ
ragoła (9 w.).
Milwidzie, dwór, pow. telszewski, gm. Iłłoki.
Milżemy, wś, pow. wiłkomierski, gm. Szaty,
Milżyny, dwór, pow. kowieński, gm. Rumszyszki (11 w.).
Miłajcie 1.), dobra, pow. rossieński, gm. Erżwiłek (5 w.), Łukaszewiezów, 100 dz. 2.) M.,
wś, tamże, gm. Kołtyniany (4 w.). 8.) M.,

Miłochniewice, wieś, pow. skierniewicki.

W dok. z roku 1359 śród włości arcyb. gnieźn.

(K. W. n. 1404). R. 1579 w kłuezu skierniewiekim, płaci od 9'/, łan.
Miłogoszez, r. 1245 Malogoszcz niem. Mehlgost, wś, pow. wałecki. Wspom. w dok, z roku
1245 (K. W. n. 249).
Miłosierdny, folw., pow. szawelski, gmina
Poszwityń (8 w.).
Miłosław, r. 1578 Miełosław, mto i dobra,
dwór, tamże, gm. Taurogi (7 w.).
Miłajkiszki, wś i dobra, pow. wiłkomierski, pow. wrzesiński. W roku 1578 płaci M. szosu

gm. Traszkuny (4 w.), Wojtkiewieczów 260 dz. fi. 18, od ról miej. 6, od sukienników 11, płóNadto Żelichowscy mają 70 dz., Miekiewiczowie cien. 3, kuśnierzy 2, szynkarek 5, krawców 7,
8,
70 dz., Szadziewiezowie 70 dz., Jagiełłowiezo- szewców 9, komor. 15, prasołów 2, kowali
naleobeenie
Dobra
4.
piekarek
6,
garncarzy
wie 70 dz.
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żą do Józefa Kościelskiego, kióry w parku pała- i 49 cerk.; dobra Lisowskich, z folw. Teofilin,
cowym postawił pomnik Juliusza Słowackiego 919 dz.; folw. należy do Bojków, 278 dz. 2.) M.,
itakowy uroczyście odsłonił.

Rysunek pałacu dobra. tamże, 52 w. od Słonima, Kiersnowskich.

podał Napol, Orda w „Albumie*. Opis M. przez
E. Kierskiego podał Tyg. ilustr. z r. 1866, tom
XII. Rysunki pomnika Słowackiego podały
wszystkie niemaj tygodniki polskie.

Miłosławicze, mstko i dobra nad |]pucią,

folw. 2348 dz. (1591 lasu). 3) M., dobra nad
Dźwiną, pow. wieliski, gm. Budnica, 10 w. od
Wieliża. Pod folw. wyspa i niebezpieczne dla
żeglugi progi w rzece, zw. Miłowidzkie.

Miłowie, wś, pow. czauski, gm. Czerniewka,
pow. klimowieki, gm. Miłosławieze, 20 w. od 24 dm., 168 mk.
Klimowicz. Mstko miało 107 dm. drewn., cerMiłaki, ob. Miluki.
kiew, dom modl. żyd., 883 mk. (365 żydów),

Miłusie, dobra, pow. rossieński, gm. Erżwi-

zarząd gminny, szkoła ludowa, dom przytułku, łek (138 w.), Wakselów, 6052 dz. (4393 lasu).
wiatrak. W r. 1884.pożar zniszczył miasteczko.
Miłusze, wś i os., pow. łucki, gm. Torezyn,
Dobra, od r. 1878 Meszczerskich, 3390 dzies. 4 w. od Łucka, 75 dm., 464 mk., cerkiew, młyn.
(2650 lasów, 300 łąk), młyn, wiatrak, gorzelnia. W r. 1545 Hryćka Chmaryna. W r. 1577 Iwan
Gmina obejmuje 40 miejscowości, 852 dm, 4695 Czaplicz wnosi od 10 dym., 4 ogr., a w r. 1588
mk, włościan (1708 dusz rewiz.), uwłaszczonych od 4 dym., 5 ogr., 5 ogr.

W nowszych czasach

na 8890 dz.
Eliasza Piwnickiego.
Miłostów (mylnie rozdzielona na dwie wsi,
Mimiany, wś, pow. wiłkomierski, gm. Uciaw pow. rówieńskim i łuckim), wś nad Stubłą, na (11 w.).

pow. rówieński, gm. Diatkowieze, st. poczt. i dr.

Mimoniszki, dwie wsi włośe., pow. troeki,

żel. Równe (16 w ), 38 dm, 411 mk., cerkiew gm. i dobra Orany (14 w.), miały 41 dusz rew.
murow., wzniesiona przez właściciela TrypolMinajkiszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
skiego, szkółka cerk. Do par. praw. należą gm. Bachmaty (9 w.).
wsi: Humienniki, Płoska, Podhorce. W r. 1577
Mińce Wielkie i Małe, wś, pow. białostocki,
Hryhory Czaplicz wnosi od 8 ogr. po 4 gr, 9 gm. Choroszcza, 10 w. od Białegostoku, 194 dz.

ogr. i komorn. po 2 gr. W r. 1588 w zastawie
Minczajcie, wś, pow. szawelski, gm. Żagou Krzysztofa Pawko, który płaci od 17 dym., 12 ry (4 w.).
ogr., 1 popa. W r. 1704 Grzegorza ZabokrzyeMinczekuszpy, zaśc., pow. nowoaleksankiego.
e
|
drowski, gm. Tauroginie (11 w.).
Miłostowo, wś, pow. międzychodzki. WłaMińczew, wieś i dobra, pow. bielski, gub.
sność bisk. poznańskich, W r. 1218 biskup Pa- grodz , w dawnej ziemi drohiekiej, gm. Narojki,
weł nadaje dziesięciny z niej kościołowi i szpita- par. kat. Drohiczyn, 52 w. od Bielska. Wś ma
lowi św. Michała w Poznaniu. Były tui działy 245 dz. (ze wsią Grunice). Dobra w części
książęce, które ks. Mieszko nadał na własność Strachowieczów 192 dz., Stępkowskich 211 dz.,
szpitalowi, jak to stwierdza syn ks. Władysław Milewskich 192 dz., Kompaniejcewych 138 dz.;
r. 1225. Według dok. z r. 1257 ma w M. swą Obniskich 40 dz. Część należy do dóbr Gruniczęść klasztor paradyzki. W r. 1259 opat klasz- ce. Ludność polska. Na polach wsi mogiła
toru w Obrze sprzedaje dział klasztoru w M. za kamienna.
10 grzyw., klasztorowi paradyzkiemu (K. W.,
Mińczuki, wś i kol., pow. grodzieński, gmina
n. 104, 117, 218, 351, 380).
Hołynka, 65 w. od Grodna. Wś ma 269, kol.
Miłoszajcie, okolica, pow. telszewski, gm. 55 dz. Pod wsią cmentarzysko.
Płungiany (5 w.). Mają tu Wojtkiewiczowie
Mińczuny, wieś, pow. nowoaleksandrowski,
511 dz., Ejdymtowie 211 dz.

gm. Jużynty (8 w.).

Miłoszewo, r. 1288 DMilorstovo, wś, pow.
wejherowski. Wspom. w dokum. z r. 1283 jako
posiadłość kościoła włocławskiego (K. W., 523).
Miłoszyszki, dwór, pow. kowieński, gmina
Bobty (15 w.).
Miłowanie, Miłowany, wś i os., pow. słonimski, gm. Kostrowicze.

WŚ ma 64 dz.; os. 162

Mindrynie, dwór i dobra, pow. wiłkomierski,
gm. Kowarsk (10 w.).

Mindziany, pow. oszmiański.

Niegdyś kró-

lewszczyzna, między r. 1773 a 1789, w posiadaniu Krzysztofa Koziełła. Czyniła intraty

913 złp.
Minedliszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.

dz. Należała do Kozłowskich.
Owanta (29 w.).
Miłowiany, ob. J/ołowiany.
Minegry, dobra, pow. szawelski, gm. ChwaMiłowica, wś, pow. dubieński, gm. i parafia łojnie (23 w.).
praw. Ołyka (1 w.), 23 dm., 163 mk.
Minejki, dwór, pow. rossieński, gm. TauroMiłowidowo, dobra, pow. rossieński, gm. gi (14 w.).
Kieimy (6 w.).
Minejki, wś, pow. radomyski, gm. i st. poczt.
Miłowidy 1.) wś, folw. i dobra, pow. słonim- Korostyszów (10 w.), 17 w. od Radomyśla,
ski, gm. Dobromyśl, 56 w. od Słonima,

Wś ma 106 dm., 570 mk., cerkiew, szkółka cerk., młyn,

32 dm., 336 mk., cerkiew, szkoła, 693 dz. włośc. 614dz. włośe., własność większa w 10 częściach,

,

m
z których największa należy do towarzystwa mk., cerkiew, szkółka cerk.

30 włościan (394 dz.).

>

"387

Należała do Pawo-

Pierwotnie, już r. 1545

łoczy. 2.) M., wś nad Ikwą, pow. dubieński, gm.

„ Minejkiszki, os., pow. poniewieski, gm. Girsudy, Kłągiewiczów 51 dz.
Mingielany, fol., pow. poniewieski, gm. Krakinów (7 w.), Rogowskich 30 dz.
Minianka, Mienianka, wś i os., pow. kobryń-

Onyszkowce i Turya. W r. 1545 własność Pań-

dziedzictwo Korczowskich. W r. 1581 Wasil Werba, 29 w. od Dubna, 60 dm., 288 mk.,
cerSimonowiez Korczowski wnosi od 1 osiadł., kiew drewn. zbudowana r. 1742 przez
właścicie2 zagr. po 6 gr. W r. 1628 Mikołaj Dachno- la Łysogórskiego, szkółka, fabryka tektury
z mawiez płaci od , cz, dym., 2 ogr.
sy drzewnej od r. 1869. Cerkwie fil. we wsi:

ski, gm. Podolesie, 15 w. od Kobrynia.
290 dz., os. 72 dz.

ka, Demiana, Lewka i innych Minkowieekich.

W r. 1570 z części M. wnoszą pobór Siemion,
Hryczko, Michajło od 4 ogr. po 4 gr., 3 ogr. po
2 gr., 2 kół młyń. po 12 gr., ar. 1583 płacą

Wś ma Siemion, Omelian i Grzegorz Mińkowsey od 1
dym., 3 ogr., 1 koła waln. Obeenie Zygm. Ra-

Miniany, dwór, pow. poniewieski, gm. Po- dzimińskiego. 3.) M., wś, pow. zasławski, gm.
kroje (5 w.).
Żuków, st. poezt. i dr. żel. Sławuta (6 w.), 25 w.
Miniatyn, kol., pow. rówieński, gm. Sielisz- od Zasławia, 186 dm., 1583 mk., cerkiew drewn.
cze, 19 dm., 138 mk.
zr. 1721, szkółka cerk. odr. 1872, wiatrak, ceMinicze, wś i chutor, pow. wołkowyski, gm. gielnia. Do par.praw. należy wś Waczów i RoHornostajewicze. Wieś ma 124 dz.; chutor, manin. Własność ks. Sanguszków. W r. 1583
Żukowskich, 46 dz.
ks. Miehał Zasławski wnósi od 12 dym., 3 ogr.,
Miniewicze 1.) wś, pow. białostocki, gmina 2 ogr. 4.) M., w dok, Minniewa Wola, wś, pow.
Zabłudów, 84 dz. 2.) M., wieś, pow. brzeski, żytomierski, gm. Andruszówka (6 w.),
st. poczt.
gub. grodź., gm. Wierzchowicze, 185 dz. 3.) M., idr. żel. Browki (7 w.), 52 w. od
Żytomierza,
w spisie Milewicze, wś i dobra, pow. grodzień- 226 dm., 1265 mk., cerkiew
murow. z r. 1851,
ski, gm. Łunna, 36 w. od Grodna. Wś 199 dz.; szkółka cerk. od r. 1881. Własność Tereszez
en-

dobra Kamińskich, z folw. Poniżany i Lasogóry ki. W r. 1683 wymieniona
w liezbie pustych

763 dz. 4.) M.. dobra, pow. kobryński, gmina siół, należących do Pawołoczy i Kotelni.
Wr.
Zalesie, Szemetyłłów, z urocz. Borki 233 dz.
1701 Konst. Mińkowskiego.
Miniewszczyzna, wieś, pow. wołkowyski,
Mińkowicze, wś i dobra, pow. brzeski gub.
gm. Roś, 72 dz.
grodz., gm. Ratajczyce, 35 w. od Brześcia. Wś
. Minikańce, wś, pow. wiłkomierski, gmina ma 492 dz.; dobra, Szwykowskich 874 dz. Po
za
Zmujdki (7 w.).
wsią 30 kurhanów na przestrzeni 500 saż. kw.
Minikowo, r. 1235 Nincovo, wieś, pow. poMińkówka, słoboda, pow. radomyski, gm.
znański, Władysław, ks. polski nadaje r. 1235 Potyjów, st. poczt. Radomyśl (15 w.), 24
dm.,
z żoną i synami, wzamian za dane przez Piotra 192 mk.
archidyak. pozn. 5 grzyw. srebra i 270 korey
Minkszpaucie, Minksznawie (t. VI, 450), wś, zboża, kościołowi poznańskiemu wieś Ninkowo pow. rossieński, gm. Botoki (4 w.).
z przyległymi do niej działami. Inne działy NinMinkuny, dwie wsi, pow. nowoaleksandrowkowa nadają nowemu Poznaniowi r. 1253 książę ski, gm. Jużynty (5 w.) i Kwietki (10 w.).
i
Przemysław i Bolesław (K. W. n. 184, 321).
Minoga, wś, pow. olkuski. Bolesław ks. krak,
Mininy, wś i fol., pow. radomyski, gm. Kicz- nadaje r. 1262 klasztorowi z Zawichostu do Ska*kiry, st. poczt. Radomyśl (11 w.), 158 dm., 980 ły przeniesionemu „quedam sors in Mlinoga
*
mk., cerkiew, szkółka, 1001 dz. włośe. Wr. 1628 (Kod. mał., I, 71).
Ludwik Olizar Wołezkowicz wnosi od 6 dym,,
Minorów, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
5 ogr.
gm. Antuzów (8 w.). Miniszki, dwór, pow. poniewieski, gm. BirMinostowic
uDług.
e, Nynoschowicze, r. 1540
że (3 w.).
Nienostowicze, wś, pow. stopnieki. W połowie
Minki, wś, pow. prużański, gm. Malecz, 26 XV w. dawały dziesięcinę wart. do 4 grzyw.,
w. od Prużany, ze wsią Woszezanka, 341 dz.
kościołowi w Piotrkowicach (L. B., II, 395).
Minkiszki al. Minkieniszki, dwa zaść , pow. W r. 1540 siedzą tu bracia OQssowscy z matką
nowoaleksandrowski, gm. Bachmaty (1 w.),
i są trzy inne folwarki szlacheekie, Wogóle 3
Mińków 1.) fol. dóbr Hornostajewicze, pow. dwory, 4 fol. i 7 kmieci na łanach. Oceniona wś
wołkowyski. 2.) M., wś, pow. rohaczewski, gm. na 100 grz.
Łuki, 28 dm., 206 mk,

Minówka 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrow-

Mińkowce 1.) al. Jfilenkowce, wś, pow. so- ski, gm. Bachmaty (4 w.). 2.)M , dobra, pow,
kólski, gm. Makowlany, 117 dz. 2.) M, wś, mścisławski, Ciechanowskich, 282 dz.

tamże, gm. Zubryca, 17 w. od Sokółki, 68 dm.,

Minowtowo, Minotowo, fol, pow. szawelski,

503 mk,, 826 dz,
gm. Szawlany (6 w.). .
Mińkowce 1.) wś, pow. skwirski, gm. PawoMińsk, dziś Nowo-Mińsk, w dok. Myensko,
łocz, st. poczt. Skwira (18 w.), 146 dm., 859 miasto pow. w gub. warszawskiej. W r. 1476
Słownik Geograficzny,
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Mintowtyszki, pow. święciański. Na polac
Jakób „de Myensko*, kasztelan czerski posiada:| 10 kurhanów.
?),
_ „opidum Myensko et ville: Mschowe (Mistow
Miodary, ob, Jfodary i Niedary.
Czayoka,
Przet
hno,
Sezyt
Jacubowo, Liazyska,
duchowo 1.) urocz. w dobrach BikiewiMio
czyna Lanca*, w ziemi czerskiej (Kod. maz.,
cze, pow. słonimski. 2.) M., urocz, w dobrach
str. 274). R. 1577 daje szosu grz. 20, od łan. Jeziernica, tamże.
39, od bań gorzał. 18, od rzem., przekup., kom.
we
Miodusówka, ob. Medysówka.
i włóczęgów fi. 17, młyny 3 po 1 kole, czopo
Po
luMiodusy, M. Dworaki, M. Junochy, M.
Śród
mk.
3114
A. 105. W r. 1890 miał
r, folw.
chuto
wsi,
dwie
chy,
Wypy
M.
ne,
krzyw
dności stałej było 86 praw., 961 kat., 26 prot.,
.,
mk , i 4 okolice szlach., pow. bielski, gub. grodź
9337 żyd. Gmina wiejska M. miała 5937
od
w.
50
,
ejewo
Pierl
kat.
par.
ec,
gmina Skórz
w tem 9 praw., 4967 kat., 585 prot. i376 żyd.
Junochy
M.
dz.,
87
aki
Dwor
M.
WŚ
ka.
Biels
no
Pod miastem i przy stacyi dr. żel. pobudowa
70 dz.;
za- 11 dz., chutor M. Dworaki, Jaźwińskieh,
liczne wille, ściągające w lecie gości z Wars
dm.;
,
94
kich
kows
Czar
e,
zywn
Pokr
M.
ie- folw.
wy. Pod miastem powstała niedawno tu przen
M. Wydz.;
81
chy
Juno
M.
|
aki
Dwor
M.
okol
pod
nych
siona wielka fabryka wyrobów żelaz
Ob.
pychy 44 dz. Gniazdo Mioduszewskich.
firmą Rudzkiego. Powiat miński miał w r. 1890,

praw., Pierlejewo (t. VIII).
80,532 mk. Śród stałej ludności było 148
a
Mircza 1.) wś, pow. kijowski, gmina i dobr
427,
el
Kołbi
2911 prot. (gm. Wiązowna 311,
Kiod
w.
40
,
sowa
Chwa
.
poczt
st.
a,
- Borodziank
Cegłów 583) i 14,936 żydów. Katolicy stano
na,
jowa, 74 dm., 695 mk., szkółka, huta szkla

wili 79,2%.
młyn, wiatraki. 2.) M, wś, pow. radomyski,
Mińsk, miasto gubernialne. W dniu 1 stycz,
st. poczt. Radomyśl (16 w.),
a miała 2,380,718 mk., gm. Wyszewieze,

1902 r., gubernia mińsk
1393 dz.
00 katol., 118 dm., 736 mk., kaplica, szkółka,
w tej liczbie 1,748,000 praw., 241.0
ówki.
Wors
do
y
należ
sza
więk
ność
Co do wła- włośe. Włas
364,000 żydów, 4000 mahometan.
dz.
325
mają
ej
iński
Hołow
cy
obier
spadk
o
Nadt
sł.
prawo
sności ziemskiej to 12,301 posiadaczy
do207
ma
ski,
eszow
Mircze, wś, pow. hrubi
2,139,972
ma 2,198,753 dzies., zaś 4555 katol.
w par.

|

W r.1531 wś w ziemi bełzkiej,
154 mów.
R. 1578 siedzą tu na 3 działach Mirecs.
Nabro
55
nii
żydów 2446dz. Wr. 1853 było w guber
cy, płacą od 6 łan., 4 zagr., 8 kom. W r. 1890
produkeyą na 201,000 rb. W r. 1875

0 dz.,
dz., starowierców 310 posiada 60,00

fabryk z
tej liczbie
1892 li- gmina M. miała 4037 mk. stałych, w
było 398 z prod. 3,238,000 rb. Wr.
W r. 1901 2897 praw., 1140 kat.
czono 830 fabr.z prod. 9,307,000 rb.
Mirhorod al. Mykhorod, kol. piem., przed
rub.
7,000
27,20
i
n.
było 395 fabr., 8 900 robot
mk.
87
dm.,
18
a,
myśl
Rado
ie
mieśc
Gorzelnie wyrobiły za 13,279,000
produkeji.
Wspom.
|
Mirków, wś, pow. ostrzeszowski.
rnie i t. p.)
liczbie
__rb., przemysł drzewny (tartaki, smola
w
1360
roku
z
dok.
W
1253.
r.
,000 rb. w dok.
ch,
2,192,000 rb., wyrób zapałek 1,275
awski
wrocł
bisk.
y czy- wsi pustych należących do
kan.
W opracowaniu (t. VI, 453 — 482) należ
asy,
Grom
io
wotn
doży
y
Między a oddanych wted
tać zam. Berkowicz, Michał Bernewicz.
n. 311,
trow- pozn., dla podniesienia takowych (K. W.
Sulis
ierz
Kazim
;
czony
opusz
gubernatorami

Między marszałkami opuszczeni: 1432).
Mirków, wś, pow. włodzimierski, gm. Podki i Józef
Wincenty Gieczewiez, Michał Rokie
e, 56 w. od mta pow., 80 dm., 586 mk.,.
bereż
i),
Wańkowicz. Na str. 482 (pomiędzy ststam
r. 1545 ks. Sanguszki Koszyrskie-

ski (1815 r.)

towski Mi- cerkiew. W
w Juwalzam. Brzostowiez Michał, czyt. Brzos
się nowsze go, ssty łuckiego. W r. 1583 Stanisła dym.,
zą
odnos
nii
guber
chał. Do obszaru
13
z
M.
z
i
d, w gub. ski, wójt oświęcimski, wnos
opracowania: Gedroić A.: „Geoł. izslie
z 9 dym.,
1895, 1 ogr., oraz z Woli Mirkowskiej
Ros.
geoł.
dla
wileń... minskoj...* (Matier.
ko- 2 rzem.
t. 17). Paszkiewicz: „Oczerk flory ewiet
Mirkowicze, mylnie Markowicze, WŚ i folw.,
St.y
(Trud
wych rastienii minskoj gubernii*
28 w. od Mińska.
Taczanow- pow. miński, gm. Białorucz,
Petersb. Obszcz. jest., t. XIII, 1883).
około 3 wł.
Bogumiłłów,
własność
Folw.
ch(Wsze
ski W.. „Bobry w gub. mińskiej*
Mirna. ob Friedenthal.
leow
Świat, n. 84,r. 1882). „Spisok zemlewłade
Mirock, wieś nad Rokiczem, pow. kijowski,
418.

minskoj gubernii*. Mińsk, 1889 r., str.
(2 w.),
ów gm. Hostoml, par. praw. i dobra Mikulicze
X.Y. Z. „Biskupstwo mińskie, kartka z dzieje- st. poczt. Borszczahówka (29 w.), 36 w. od KiKraków, 1889 r., str. 249. Runki
kościoła”,
kopii*, jowa, 60 dm., 718 mk., 2młyny.
wicz Stefan: „lstoria minskoj archijepis
Mirohoszcz, wś, pow. czerykowski, gmina
II.
XXXV
572i
Petersburg, r. 1898, str. XV,
253 mk.

pow. Dołhe, 53 dm.,
Mińszycie, w spisie Mingince, dwór,
DubMirohoszcza, wś, pow. dubieński, gm.
Kiełp
-szawelski, gm. Podubis (7 w.), własność
drewniana
cerkiew
mk.,
399
dm.,
56
no (9 w.),
szów, 16 dz.
zr. 1787, uposażona 43 dz. z nadania właścigmina
i,
wiesk
ponie
pow.
dwór,
Mintowsze,
ciela wsi Józefa Jełowiekiego, szkoła od r. 1869.
|
Remigoła (6 w.).

|

kj

>

Mir

Mir
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Do par. praw. należy Lipa. W roku 1545 Hnie- własność
kolegiaty łęczyckiej. Piotr Bolesta
W r. 1570 Dymitra Jało- prepozyt łęczyeki, prowadził proce
s z kolegiatą
wiekiego, który roku 1583 z M.i Wolicy Lipej o posiadanie
tej wsi, którą przywłaszczył sobie.

wosza Jełowiekiego.

wnosi z 28 dym,, 20 ogr., 2 kół waln., 1 popa. Wyrok wydan
y r. 1423 w Łowiczu, przysądził
Mirolki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, wieś kolegiacie (Kod.
dypl. pol. II, 393). Roku
gm. Smołwy (12 w.).
1576 kolegiata płaci tu od 11 łan., 2 pustych,
Mirolubowo (t. VI,

495, Miroluby), dobra, l zagr., karczmy, młyna, 16 osad.

pow. połocki, 597 dz., Pestowych.

Mirosławice, wś, pow. inowrocławski. WeMironczyki, wś, pow. kowieński, gm. Sred- dle dok. z r. 1145 arcyb
. gnieźn. nadał dziesięniki (2 w.).
|
einy z tej wsi klasztorowi w Trzemesznie (KW.
Mironim 1.) wś, przys.itrzy zaśe., M, Podu- n. 1l). Ob. Borzy
mie.

chowny i M. Skarbowy, dwie wsi, pow. słonimski,
gm. Byteń, 21 w. od Słonima. Wś M. 87 dz.,
M. Poduchowny 29 dm , 301 mk., eekiew, 395
dz. włośc. i 92 cerk., M. Skarbowy 154 dz.;
przys. 194 dz.
Jeden z zaścianków należy do
Bujniewiczów 100 dz., drugi do Popeńków
105 dz., trzeci do Nosutów 33 dz. 2.) M.
Wołczewo, tamże, ob. Wołczewo M.
Mironiszki, dwór, pow. kowieński, gm. Bob-

ty (14 w.).
Mironówka 1.) słoboda nad jez. Czysteńkie,
pow. czerkaski, gm. Meżyrycz, st. poczt. Kaniów (7 w.), 53 w. od Czerkas, 29 dm., 127 mk.,
wiatrak. 2.) M., wśi przys. nad Rossawą, pow.

Mirosławka, kol , pow. łucki, gm. Rożysz-

cze, 30 w. od Łueka, 51 dm., 359 mk.

Mirosławówka, kol., pow. włodzimierski,
gmina Nowodwór, 30 w. od mta pow., 34
dm,,
143 mk.
Miroszów, wś, pow. miechowski, par. Ra-

eławiee.

Według dok. z r. 1367 siedzą tu liez-

ni częściowi dziedzice (Kod. kat. krak. U, 82)

Mirów 1.) wś, pow. częstochowski. Wedle
dok. z rok 1220 daje dziesięciny klasztorowi

w Mstowie (Kod. mał. II, 27). Wr. 1581 wś
zamku olsztyńskiego płaci od 15 łan. km.,

l zagr.

2.) M., r. 1234 Mirava, wś pow. bę-

dziński. Henryk ks. szląski potwierdza r. 1234
kaniowski, gm. Kozin, 38 w. od Kaniowa. W$ w Krakowi
e zamianę włości Klemensa kasztela343 dm., 3037 mk., cerkiew, szkoła, cukrownia na „de Recen*
(Rujczyn) „Miravam nomine* na
(58 mk.), 5 wiatraków, przys. ma 15 dm., 350 Lubniecę
włość Iwona milesa (K. W., u. 175).
mk., st. dr. żel. i poczt.
Wydawca Kod. wielk. mylnie odnosi ten akt do
Miropol 1.) wś nad Rosią, przy linii dr. żel. wsi t. n. w pow.
częstochowskim, będącej włochwastowskiej, pow. czerkaski, gm. Derenkością królewską w par. Mstów. W r. 1581 wieś
wiec, st. poczt. Korsuń (14 w.), 69 w. od Czerta

należy do Myszkowskiego. Ob. Jaworznik.
kas, 81 dm., 371 mk. 2.) M. Nowy i Stary, Rysune
k pałacu
mstko i wś, pow. nowogradwołyński, gm. Miro- skiego Sławom. tutejszego w dziele Odrzy wol, „Renesans w Polsce*, Wiedeń,
pol, 57 w. od mta pow, Mstko ma 220 dm., 1899 r.
1598 mk.,

wś 78 dm., 1152 mk
Gmina obejMirowicze, wś, pow. kowelski, gm. Turya,
muje 14 miejscowości, 1325 dm. włośc. (686 in- 25 w.
od Kowla, 37 dm., 250 mk. W r. 1577
nych), 12988 mk. włościan,

8160 dz.

uwłaszczonych na i 1583 do Niesuchojeży, kn. Romana
Sanguszki,
W mstku cerkiew murow., wzniesio- który wnosi od
3 dym. półdworz., 4 ogr.

na z r. 1854, przez właściciela Rostworowskie-

go, uposażona 256 dz. z nadania ks. Janusza
Sanguszki 1776 r., szkoła ludowa (od r. 1878).
We wsi M. Stary cerkiew drewn. Do par. praw.
należy wieś Chimrycze. Pierwotnie M. zwał się

Mirówka, wś, pow. kijowski, gm, Stawy,

st. poczt. Hermanówka (10 w.), 70 w. od Kijowa,
435 dm., 2640 mk., cerkiew, szkółka cerk., 14
wiatraków, 1740 dz. włośc., 918 dwor., należą
-

cej do Butowiczów, 760 do Huebenetów, 363 do
Sapohów, należał do włośc. eudnowskiej,
Sopaków i 48 do 3 włościan.
Mirosław, wś, pow. płocki. Klasztor czerMirowszczyzna, dobra, pow. słonimski, gm.
wiński
daje tę wieś drogą zamiany na Goławice, Paeowszczyzna,

51 w. od Słonima, własność
Bolesławowi ks. mazow., r. 1305 (Ulanow. dok. Strawińskich
, z fol. i chutorami 3355 dz. (2159
mazow., 301). W r. 1578 wieś ma 28 łan. km. dz. lasu).
i1 rzem.
Miratyn, wś nad dopł. Słuczy, pow. zasławMirosław, wś, pow. nowogradwołyński, gm. ski, gm. Żuków,
st. poczt. Korzec (20 w.), 44 w.
Smołderów, par. praw. Radulin (2 w.), 25 w. od od Zasławia,
133 dm., 928 mk., cerkiew drewn.

mta pow., 169 dm., 1029 mk..

Mirosławice 1.) wieś, powiat kutnowski.
Wspom. w dok. z roku 1357 śród włości arcyb.
„gnieźn. (K. W. n. 1354), W roku 1576 w pow.
orłowskim, par. Orłów. Na 5 działach siedzą
tu Łącey, Stokowsey i inni. Płacą od 14'ją
łan., 3'/4 pustych, karczmy, 1 przekupnia,
16 osad. 2.) M., wś, pow. łódzki. Dawna

z r. 1788, kaplica, szkółka ludowa od r. 1858.
Do par. praw. należą wsi: Płoskie (w pow. ostrog=

skim) i Zubowiea. Własność ks. Sanguszków.
W r. 1583 ks. Michał Zasławski wnosi od 4

dym., 1 ogr., 1 ogr., 1 komorn.

Miryn, wś, pow. kowelski, gm. Wielick, 34

w. od Kowla, 29 dm., 144 mk.

Około 1802 F

Wojciecha Bogatko, chorążego brasławskiego.
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Mir

ia na bobry (Kod. maz., 41).
Miryńska Rudka, wś, pow. kowelski, gm. ima prawo polowan
an wyszogrodzki w dokum.
kasztel
M.
z
Mikołaj
mk.
295
Wieliek, 33 w. od Kowla, 49 dm.,
176). W r. 1578 jest też
maz.,
(Kod.
Mirzec, r. 1275 Merech, r. 1569 Miercz, wś, z r. 1430
ko), płacące od 6 łan.
(Miszew
minor
wo
Mnisze
włości
pow. iłżecki. W dokum. z r. 1275 śród
Miszkańce, wś, pow. wiłkomierski, gm. Puklasztoru wąchockiego (Kod. mał., II, 137). Wr.
(21 w.).
pany
Rokieki Jó1569 wś z kościołem parafialnym.
1.) fol., pow. poniewieski, gm. KrakiMiszki
Rokicki
zef płaci tu od 12 łan., 3 zagr. Tenże
2.) M., wś, tamże, gm. Smilposiada cztery wsi składające parafię mirzecką. nów (2 w.).
w.).
(14
gie
Misajłówka, wś nad Rosią, pow. kaniowski,
Miszkiale, dwór, pow. wiłkomierski, gmina
gm. i st. poczt. Bohusław (7 w.), 58 w. od Ka-

towo (Konstantynów 9 w.).
niowa, 610 dm., 3048 mk., cerkiew, szkoła lu- Dziewał
eniki 1.) wś i dobra, pow. sokólski,
Miszki
dowa, szkółka ceerk.
y, 20 w. od Sokółki. Wś ma 149
Misiańce, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. gm. Kruhlan
2.) M., WŚ,

Opsa (8 w.).
Misiedyszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Brasław (14 w.).
Misiewicze, okolica szlach., pow. grodzieński, gm. Indura, 86 dz.
Misiowce 1.) wś i fol., pow. kobryński, gm.
Drohiczyn, 58 w. od Kobrynia. Wś ma 66dz;
fol. Wołyneewieczów, 283 dz. 2.) M. Zapniki,
tamże, ob. Lipniki M.

dz.; dobra Turkowskich, 201 dz.

okolica i dobra, tamże, gm. Zubryca, 18 w. od
Sokółki. Wś ma 58 dz.; okolica 50 dz.; dobra,
Jaworskich 110 dz.
Miszkińce, wś, pow. wiłkomierski, gm. Do-

bejki (2 w.).
Miszkinele, wś, pow. wiłkomierski, gm. Ołoty (9 w.).
Miszkinie 1.) wś, pow. kowieński, gm. Kra-

2.) M., fol., pow. nowoaleksandrowski, gm.
Misiszki, wś i dwór, pow. poniewieski, gm. sne.
Abele (11 w.). 3.) M., dwór, tamże, gm. KwietOzypiany (14 w.).
w... 4.) M., zaśc., tamże, gm. PoniemuMisiuki (t. VI, 501), pow. dzisieński, mylnie ki (1
nek (6 w.). 5.) M., fol. i dwór, pow. poniewiezam. Miśniki.
gm. Krakinów (9 w.). 6.) M., Miszkiny,
ski,
Misiuńce, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
gm. Remigoła (3 w.). 7.) M., wś,
tamże,
fol.,
owie
iewicz
Dryświaty (15 w.) Mają tu Puzink
gru. Kiryanów (12 w.) 8.) M.,
ki,
pow. szawels
17 dz., Stankiewiezowie 22 dz. Dawniej attyn.
wiłkomierski, w gm. Kowarsk
pow.
wsi,
sześć
dóbr Dryświaty.
(8 w.), Ołoty (5 w.), Owanta (11 w.), Towiany
Misiuniszki, dwa zaśc., pow. nowoaleksan(2 i 12 w.) i Uciana (16 w.). 9.) M., zaśc.,
drowski, gm. Abele (11 w.) i Rakiszki (5 w.)
tamże, gm. Uszpol (7 w.).
iona
Misiicino, może A/yślęcino, wieś wymien
Miszkiniewete, dwór, pow. nowoaleksanŻukow
ru
klaszto
włości
w dok. z r. 1295 śród
, gm. Ponedel (8 w.).
drowski
wie. Wydawca Kod. Wielk. domyśla się tu dziMiszkinis, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
niem. Mischow

siejszej wsi Myszewo (Mniszewo),

gm. Rakiszki (5 w.).
w pow. kartuskim.
Miszkiniszki 1.) dwie wsi, pow. nowoalee,
Miśniki 1.) wś, pow. orszański, gm. Wysoki
ksandrowski, w gm. Antuzów (13 w.) i Sołoki
29 dm., 158 mk. 2.) M. Małe, wś, tamże, 5
w.). 2.) M., dwa dwory, pow. wiłkomierski,
(14
dm., 35 mk. 3.) M. (t. VI, 502), fol.i zaŚć ,
Onikszty (7 i 18 w.).
gm.
pow. dzisieński (nie dryzieński).
parafia
ski,
wicze, okolica, pow. połocki, gmina
dryzień
Miszko
pow.
Miśnikowo, wś,
Andrzejowo, zarząd gm., młyn.
Oświej.
pow.
wś,
wo,
Miszkowo (t. VI, 507 Miszkowska gmina),
Mistrzewice, r. 1822 Mijstre
1898
r.
została
parafia
za
Tutejs
os., pow. witebski, gm. Miszkowo, 5 w. od Wisochaczewski.

wcieloną do par. Młodzieszyn, a kościół zamie- tebska. Gmina obejmuje 159 miejscowości, 689

niony na filialny, W r. 1579 parafię składała
sama wieś M. Płacono z niej od 14 łan., 10
zagrodn. Zdaje się, że wieś pierwotnie zwała
się: Mistrzewo i była własnością scholastryi
płockiej. W r. 1322 drogą zamiany przeszła na
własność książęcą (Kod. maz., 44)
Miszenie, wś, pow. czerykowski, gm. Dołhowieze, 25 dm., 186 mk.
Miszewo garwackie, r. 1578 Mniszewo
garwackie, wś, pow. płocki. Wacław ks. mazow.

dm. włośc. (178 innych), 5910 mk. włościan,
uwłaszezonych na 7233 dz., zarząd gm. na fol.
Terespol. Należała do Ciechanowieckiego.

a
Miszniewicze, dobra, pow. horodecki. Gmin

obejmuje 49 miejseowości, 579 dm. włościań.
(85 invych), 3912 mk. włościan, uwłaszezonych
na 4861 dz.
Misztarewo, posiadłość, pow. połocki, Dulej.
kowskich 187 dz.
ski,
ndrow
Misztowce, dobra, pow. nowoaleksa
nadaje tę wieś r. 1319 Mikołajowi, kasztelanowi
Dryświaty (12 w.). Dawniej attyn. dóbr
gm.
wieś
przez
a
płynąc
wyszogrodzkiemu. Rzeka
przysądzone r. 1802 dla Żaby.
nazwana w dok. „Mothawa*. Mikołaj może tam Dryświaty,
y, okolica, pow. kowieński, gmina
towt
Misz
kiem,
prawie niemiec
założyć miasto lub wieś na

Mis

Miz

i
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Kiejdany

(9 w.), 54 w. od Kowna, 310 dz. rozMitrogalce, wś, pow. nowoaleksandrowski,
dzielonych pomiędzy 10 właścicieli.
gm. Rakiszki (14 w.).
Miszucie, wś i dwór, pow. telszewski, gmina
Mitrony, wś, pow. wołkowyski, gm. Izabelin,
Korciany (7 w.), 56 w. od Telsz, Mongirdó
w 124 dz. Na polach wsi kurhan.
2120 dz. (233 lasu).
Mitrówka, kol., pow. nowogradwołyński, gm.
Mitabinia, zaśc., pow. poniewieski, gmina Serby, 16
dm., 118 mk,
Pompiany (14 w.).
Mitrowszczyzna, fol., pow. sokólski, gmina
Mitajówka al. MAachny, wś i ferma nad rzką Trofimówka
, Żyryckich 61 dz.
Bojarką, pow. kaniowski, gm. i par. praw. MeMitruny, dobra, pow. poniewieski, gm, Kradwin (5 w.), st, poczt. Baranie Pole (9 w.), 74
kinów (8 w.), Sawiekich 194dz,
w. od Kaniowa. Wś ma 111 dm., 675
mk.,
Mitry, wś, pow, wiłkomierski, gm. Traszkuszkółkę, 5 wiatraków; ferma 3 dm.. 33 mk. Na.
ny (7 w.).
leży do klucza bonusławskiego.
Mitwa 1.) trzy dwory, pow. rossieński, gm,
Mitaszuny, wś, pow. wiłkomierski,
gmina Mańkuny (4i7 w.) 2.) M. Bardz
ie, dobra,
Traszkuny (12 w.). Mają tu Giżyńscy
40 dz. pow. kowieński, gm, Eleonorów (8 w.),
należały
Mitawa, miasto. Ob. Wojenski K.: „Die Merk- do
Moszczyńskich, miały 468 dz.
:
wuerdigkeiten des heutigen M. u. die Geschichte
Mityczki, urocz. i os. przy wsi Mołoczki,
des Mitauer Schlosse*,
s r. 1898,
pow. bielski gub. grodz.
Mitkajcie, okolica, pow. telszewski, gm. GaMityńce, w spisie z r. 1892 Minszycie, dobra,
donów (11 w.), 20 w. od Telsz. Mają tu Bukon
- pow. szawelski, gm. Podubis (7 w.).
towie
37 dz., Wojtkiewiczowie 18 dz., Wojei

eMizeraniszki, zaśc,, pow. nowoaleksandrowchowscy 102 dz., Girdwojnowie 171 dz.,
Dow- ski, gm. Smołwy (4 w.).
kontowie 220 dz., Markiewiczowie 38
dz., Misie
Mizery, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
wiczowie 60 dz., Mitkiewiczowie 37 dz., Narut oBrasł
aw (6 w.).
wiezowie 40 dz , Naruszewiczowie 64
dz.,
Mizeryszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
wiardowscy 130 dz., Opólscy 76 dz,, RudniNieecy gm. Opsa (11 w.).
82 dz., Ukrynowie 50 dz., Urbanowi
czowie 14
Mizgiry 1.) okolica, pow. słonimski, gm. Madzies.
Mitkalnie, wś, pow. rossieński, gmina Kro- ryińska, 30 w. od Słonima, 495 dz, drobnoszi.,
45 cerk. 2.) M., mylnie Mieginy (t. VI,
że (7 w.).
518),
„ Mitki 1.) wś i fol., pow, brzeski gub. grodz., pow. rossieński, gm. Wewirze (9 w.).
gm. Kamienica Żyrewicka, 9 w. od
Mizinówka al. Myztnówka, mylnie MezynówBrześcia.
ka (t. VI, 268), wś nad rzką Buczynówką,
WŚ ze wsią Bernaty 276 dz,, fol.
własność Ałmapow.
zwinogródzki. gm. Niemoroż, st. poczt. Zwino
zowych, 326 dz. 2.) M., wś i dobra, pow.
ponie-

wieski, gm. Pompiany (7 i 10 w.).

gródka (9 w.), 107 dm., 1006 mk., cerki
ew, 5

Mitkiewicze, okolica, pow. wołkowyski, gm. wiatraków.
Werejki, 99 dz.
Miziuryńce, Miziureńce (t. VI, 513), wś, pow.
Mitkiszki, pow. trocki. Na prawym brzegu krzemienieeki, gm. Dederkały, par.
praw. RadoWilii, pomiędzy wsiami M. 1 Orsiszki,
szereg szówka (3 w.), 33 w. od Krzemieńca, 72 dm.,
kurhanów, badanych przez E. Tyszkiewicza
i Sy- 506 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1724, fundacyi
rokomlę.
właściciela Joachima Głuchowskiego.
W r. 1583
Mitkowce, wś, pow. zasławski, gm. Zasła wnoszą M. Piotr Leski od 6 dym., 8 ogr., 1
w

(7 w.), 41 dm., 297 mk. Wr. 1583
do Kuźm

ogr., 2 komorn. i Stanisław Krynicki od
1 dym.,

na, ks. Ostrogskiego, płaci od 18 dym., 11 i- l ogr. W r. 1637 należy do klucza zahajeckieogr.|
Mitłańce, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. go, Ireny z Kozirad Bohowitynówny, wdowypo
Konst. Jarmolińskim.

Kwietki (1 w.).

W ostatnich czasach Głu-

Mitłowki, zaśc., pow. poniewieski, gm, Smil-

chowskiej i Orliekich.

Mitowo,

30 w. od Dubna, 357 dm., 2437 mk., cerki
ew

gie (7 w.).

Mizocz, mstko, pow. dubieński, gm. Mizocz,

dobra i zaśc., pow. nowoaleksan- drewn.
z r. 1878, szkoła od r. 1870. Do par.
drowski, gm. Skopiszki (2 w.) , własność
Cywiń- praw. należą wsi; Mizoczek i
Stubło. Gmina
skich, 267 dz.
Mitraszuny, okolica, pow. poniewieski, gm.
Skrobatyszki (4 w.), 45 w. od mta pow.
Wr.
1723 Melehiora Krzysztofa Grabowskiego,
rego wnukowie Maciej i Józef sprzedali któw r.
1781. Dziś mają tu: Butkowie 28 dz.,
Koziełłowie 18 dz., Malinowscy 8 dz., Mareinkiewiczo-

obejmuje 20 miejscowości, 832 dm.włościański
ch

(142 innych), 8917 mk. włościan, uwłas
zczo-

nych na 8974 dz. W r. 1583 do Ostroga,

ks.
Konst. Ostrogskiego, który wnosi z Miezocza

Wielkiego od 12 dym., 7 ogr. po 6 gr.. 8
ogr.
po 4 gr., 1 koła dorocz., a z Miezocza Małego
od
6 dym., 3 ogr.
wie 40 dz., Misiewiczowie 65 dz., PietraszkieMizorakiszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
wiezowie 51 dz.
Uciana (8 w.).
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Miż
5

murowany w miejscu
Miżajcie, wś, pow. telszewski, gm. Masia- wzniesiono kościół nowy
miał w roku 1890
mławski
„Powiat
.
dawnego
dy (9 w.).
Mławie). Sród staw
10,078
tego
(z
mk.
80,294
gmina
- Miżale, wś, pow. nowoaleksandrowski,
kat., 1376
71,733
,
praw
159
było
łej ludności
Popiele (7 w.).
łaci
miastop
1578
roku
W
żydów.
8560
i
prot.
WorMiżejnie, wś, pow. telszewski, gm.
od 32 łan. fl. 32, żydzi fi. 34, rze26,
fl.
szosu
nie (3 w.).
gorzał. i wyszyn-

f. 43 gr. 15, od bań
Miżelinia, os., pow. szawelski, gm. Szaw- mieślnicy
wina fi. 2 gr. 12, miód gr. 18, "śleod
8,
f.
ku
| le (9 w.).
Suma do-

f. 256 gr. 20.
Miżewicze 1.) wś, pow. słonimski, gm. Mi- dzie fi. 10, czopowe
wiejskie wydzierKarezmy
5.
gr.
413
f.
chodu
Gmina
żewicze, 20 w. od Słonima, 1441 dz,

mławskim dały ezopowego fl. 36
obejmuje 37 miejscowości, 1175 dm., włośc. żawione w pow.
od śledzi i towarów prowaOpłaty
(112 innych), 7367 mk. włościan, uwłaszczonych gr. 231/,.
m-

na 14,259 dz. Nadto w gm. jest 198 dz. cerk.
12399 większej posiadłości. Pod wsią, w uroez.
' Zahumienie 3 kurhany, 2.)M., wś i ferma,
_ pow. wołkowyski, gm. Świsłocz, 28 w. od Wołkowyska. Wś ma 144 dz.; ferma, Pelzigów,
324 dz.
Miżewo, wś, pow. wołkowyski, gm. Pieski,
24 w. od Wołkowyska, 706 dz.
Miżucie, dwór, pow. szawelski, gm. Kurszany (6 w.), 31 w. od Szaweł, Janowiczów, 237

dzonych z Gdańska przez kupców cudzozie

skich w Mławie pobrane, zł. 227 gr. 187/,.

W skład parafii M. wchodziły: Nowawieś (20
łan., 1 rzem.), Mławka (łan. 4'/,, 3 młyny), Modla (łan. 9, rzem. 1).

Ob. Tad. Dowgird: „ Wia-

domość o zabytkach przedhistorycznych w pow.
mławskim (Zbiór wiad. do antrop. kraj. t. XII).
Mławka al. Mławska Wólka,
mławska.

Młociny, wś, pow. warszawski.

ob.

Wólka

Wieś ksią-

żęca, dawała pierwotnie wraz z całą grupą wsi
:
dzies.
przyległych dziesięciny kościołowi w Zegrzu,
Płungiagm.
Miżujki, wś, pow. telszewski,
gdy jednakże wsi te bądź na nowo zostały 08any (19 w.).
i
poznań-

Miżuszki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Jużynty (4 w.).
Mleczków, wś, pow. radomski. W dokum.
z r. 1330 śród włości Dzierzka, kan. krak. i je-

go brata Hostasiusza, przeniesionych na prawo
niemieckie (Kod. mał., II, 275).
" Mleczkowo, r. 1250 Mlechcowo, wś, pow.

inowrocławski. W dokum. zr. 1250 śród wsi
zdawna należących do bisk. włocławskich (Ulan.
Dok. kujaw., 187). W r. 1588 wś leży w par.
Chlewiska, biskup płaci tn od 8 łan., 1'/, łan.
sołt., 1 kom., 1 rzem.

'Mlenki, przys. Andruszówki, nad rzką Rośką, pow. lipowiecki, 40 dm., 171 mk., cukrow-

| nia, cegielnia, młyn, szpital fabryczny.

Mlijów, wśi przys., pow. czerkaski, gmina
i st. poczt, Horodyszcze (8 w.), 61 w. od Qzer-

dzone, bądź wzrosły w ludność, biskup

ski zażądał z nich dziesięcin. Sprawa oparła
się o Rzym i ostatecznie Ziemowit, ks. mazow.

roku 1368 zgodził się by z nowo osadzonych łanów, dawano po 6 gr. dzięsięciny bisk. poznańskiemu (K. W. n. 1584, 1601). W r. 1580 należą M. po par. Wielka Wola. Bartłom. Zaliwski, chorąży liwski, dzierżawca dóbr król.Młociny, płaci od.51/, łan. a Fran. Szeliga, obywatel Starej Warszawy od 17/, łana.
Młodasko, Młodawsko, r. 1257 Młodasco,
wś, pow. szamotulski.

W dok. z r. 1257 śród

włości klasztoru paradyskiego. Z potwierdzenia
Bolesława ks. wielkop., dowiadujemy się, że komes Młodola, syn Młodoli, zapisał klasztorowi
tę posiadłość (K. W. n. 351, 383) W r. 1580
wś ta w pow. poznańskim, par. Bytyń, płaci od

4 działów szlacheckich.
kas. Wś ma 1399 dm., 8162 mk., 2 cerkwie,
Młodnice, r. 1191 Mlodnici. wś, pow. raszkółka cerk., 4 młyny, 33 wiatraków. Części
W dok. z r. 1191 śród wsi dających
.
domski.
tawiec
Suchos
a,
wsi noszą nazwy: Natiahajłówk
nę kolegiacie sandomierskiej (Kod. mał.
Kościewo, Podorywka, Sukaczów chutor i Za- dziesięci
ę.
I,
5).
kaplic
grobele. Przys. ma 40 dm., 262 mk.,

Młodochowo, wś, pow. płocki. Bolesław,
Młaczówka, wś nad rzką Ilią, pow. radodaje roku 1299 części książęce we
myski, gm. i dobra Martynowicze, st. poczt. Ra- ks. mazow.
o, Młodoehowo i Soboklęszez
Rzeczew
wsiach:
żydów
(12
mk.
domyśl (110 w.), 45 dm., 485
bisk. płockiemu w zamian za Dziarnowo, Lwowo
rolników), szkółka, 1217 dz. włośc.
(Ulanow. Dok. mazow. 166). W r.1456
8
Mława, miasto. W roku 1890 miało 10,07 i Minino
płocki, nadaje wieś swą stołową M.
bisk.
Paweł,
4678
praw.,
101.
było
mk. Sród stałej ludności
płockim (Kod. maz., 223).
prałatom
kat., 283 prot. i 4824 żydów. Gmina wiejska kanonikom i
Capituli* płaci od 157;
howo
„Młodoc
1578
było
R.
ci
M. miała 6261 mk., śród stałej ludnoś

4 zagr. bez roli, 2 rzem., kowal,
31 praw., 6028 kat, 67 prot., 24 żydów. łav., 4 zagr.,
piwa i wódki.
wyszynk
W r. 1900 miała 12,149 mk. stałych. Sród nich rzeźnik,
vo, wś, pow. SZu-

Młodocin, r. 1386 Mlodacze
5776 kat., 121 praw., 301 prot. i 5891 żydów.
W dok. z r. 1386 śród włości klasztoru
biński.
ludna
ła
powsta
l.
Nadwiś
żel.
dr.
Przy stacyi
nie. W r. 1577 płacą tu z działów
Trzemesz
w
1884
osada: Wólka Mławska al. Mławka. W r.
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swych: Paksiński i Obielawski. Klasztor może
Młynki 1.) wś, pow. radomyski, gm. Potyjówposiadał tylko dział jakiś i takowego się pozbył. ka, 9 dm., 47 mk.
2.) M., pow. kijowski, ob.
Młodzieszyn, wś, pow. sochaczewski. Wieś Młynek,
książęca należąca do grodu wWyszogrodzie,
Młynów 1.) mstko,
w dok. z r. 1379 (Kod. maz. 92). Leży w po- nów, 14 w. od Dubna, pow. dubieński, gm, Mły20 dm., 682 mk., cerbliżu starożytnej wsi Kamień. R. 1464 Jan, kiew murow.
wzniesiona r. 1840 przez ks. Aleks.
ks. mazow. nadaje kościołowi przez siebie zało- Chodkiewieza, uposażo
na 61 dz., szkółka v. z
żonemu w M. p. w. św. Trójey, N. P.Maryi i św. 1854, zarząd gminny,
2 młyny. Do par. praw.
Barbary, dwa łany roli z łąką i dwie karczmy należą: mstko Murawic
a (1 w.), wsi: Krużek,
z ogrodami, tudzież za dziesięcinę po koreu żyta Ozlijów, Słoboda
al. Wacławin. Cerkwie fil. we
z każdego łanu M. (Kod. maz. 235), W reg. pob. wsiach; Berehy i Piekałów
. Gmina obejmuje 36
z r. 1576 podano M. w par. Wyszogród, choć miejscowości, 1286
dm. włośc. (685 ivnych),
rzeczywiście jako należący do zamku Wyszo- 7749 mk. włościan,
uwłaszczonych na 11,952
grodzkiego, należał i do tamecznego kościoła dz. W r. 1545 Jakubow
ej Montowtowej, z nadapierwotnie. W dok. z roku 1474 wspomniano nia Zygmunta Starego.
W r. 1577 Iwan Czapo pustce Młodzieszyn.
licz Szpanowski wnosi od 8 dym. półdworz., a r.
Młotkowo, w dok. Mlodkowo, wś, pow. sier- 1588 Aleksander Siemaszk
o, kaszt. bracławski,
pecki. W dok. z XIII w. śród włości bisk, płoe- od 4 dym.,
2 ogr., 2 kół waln. i Prusinowska,
kich, którzy mają połowę wsi. W r. 1578 ma- podstolina
wołyńska, od 7 dym. 2.) M., chutor,
Ją tu Jeżewscey z poblizkiego Jeżewa trzy działy, pow. kowelski
, gm. Kamień Koszyrski.
Płacą od 6 łan., 5 zagr., 1 rzem.
Młynowce 1.) wś nad Ikwą, pow. krzemieMłyn Stary, ob. Stary Mlyn (t. XI).
niecki, gm. Bereżce, 5 w. od Krzemieńca, 40
Młyn Wielki, osada przy wsi Krokotka dm., 217
mk., cerkiew murow. z r. 1860, upoWielka, pow. słonimski.
sażona 64 dz. z nadania ks. Janusza Sanguszki
Młynary, w dok. z r, 1273 Molendino, wieś, 1792 r.
Do par. praw, należy wś Podleśce.
pow. piotrkowski. Dawna własność bisk. kujaw.
W r. 1545 sioło zamku krzemienieckiego, Pp. n.
w kasztelanii wolborskiej. W r.

1552 płaci tu Młyn Podlesieeki. Było 8 ludzi. W
r. 1627 należy do ststwa krzemienieckiego, z Podleścami '
Młynary, wś, pow. grodzieński, gm. Wołpa, czyni 70. lgr.
2)M, wś nad Horyniem,
252 dz, (ze wsią Rybaki).
tamże, gm. Oleksiniee Stary, par. praw. Bakoty,
Młynaryszki, zaśc., pow. poniewieski, gm. 30 w. od
Krzemieńca, 66 dm., 446 mk. Własność
Krakinów (11 w.)
hr. Rzyszczewskich. W r. 1583 doWiśniowea,
Młynarz, szczyt górski w Tatrach. Ob. Sko- ks. Michała
Wiśniowieckiego, płaci od 5 dym.,
rusznik (t. X, 704).
5 ogr.
bisk. od 11 osad, na 6 łan.

Młynek 1.) urocz., pow. wołkowyski i dobra,

gm, Werejki. 2.) M, zaśc,,
gm. Aleksandrowska Słoboda.

Młynowce, wś, pow. żółkiewski. W r. 1578

pow. kowieński, miasto, Katarzyna Swierska płaci tu szosu fi. 3
3.) M., zaśc,,| gr. 8, od domów ulicznych 6, domków 8.

pow. uowoaleksandrowski, gm. Antolepty (6 w.).

Młyny 1.) wś, pow. brzeski gub. grodz., gm.
2.) M. Stare, wś, pow. koski, Słuczanowskich, 541 dz, (433 lasu), 2 mły- bryński, ob. Staromłyny. Ma 407
dz.
ny. folusz, wiatrak.
Młyny 1.) Białe al. Bród Biały, wś, pow. huMłynek 1.) al. Młynki, chutor uad Zdwiżeuw, mański, ob. Zaszczowa. 2.) M. Korohodzkie,
4.) M. al. larachówka, dobra, pow. rohaczew- Ratajczyce, 110 dz.

pow. kijowski, gm. Dymir, 6 dm., 20 mk., młyn, chutor nad Uszą, pow. radomyski, gm. Szepieli2.) M., słoboda, pow. owrucki, gmina Jurowa, cze, młyn. 3.)M
Martynowskie, słoboda nad
5 dm., 27 mk. 3.) M.. wś, pow. żytomierski, Uszą, tamże, gm.i par. praw. Martynowicze,

par. praw. Sławów,
11 dm., 102 mk,, 304 dz. ziemi włośc. Założona
Młyniski, wś, pow. włodzimierski, gm. Cho- jako kolonia rolnicza żydowska. 4) M. Załeskie,

tiaczów,
525 mk.

26 w.

od Włodzimierza,

59 dm,

chutor nad Uszą, tamże, gm. i st. poezt. Czarno-

byl, młyn. 5.) M. Zauszańskie al, Nowe, chutor,

Młyniszcze 1.) al. Maszty, zaśc., pow. sło- tamże, gm, Przyborsk, młyn.
Mnichów 1.) r. 1153 Michowo, wś, pow. jędrzejows
ki. Wedle dók. zr. 1153 dziesięcinę
ziów 23 dz. 2.) M., os., tamże, gm. Luszniewo,
ze wsi nadał bisk, krak, klasztorowi w BrzeźniZyromskich 40 dz,
cy (Kod. mał., II, 1). R. 1366 Andrzej „miles*
Młyniszcze 1.) os., pow. owrueki, gm. Wo- dziedzie M.
odstępuje klasztorowi jędrzejowskierobie Nowe, 16 dm., 108 mk. 2.) M, wś nad mu
za 16 grz. i 9 skojców prawo pobierania od
rzką Hujwą, pow. żytomierski, gm. Lewków, rzeźnikó
w w Jędrzejowie połowy sere wszystpar. praw. Łuka (1 w.), 12 w. od Żytomierza, kich zabijany
ch tam bydląt (Kod. mał., I, 341).
'146 dm., 787 mk., cerkiew fil., 2 młyny. Obok
Ob. Mokrsko. 2.) M. al. Michów, ob. Mychów,
wsi kolonia, 17 dm, 84 mk.
Mnichowice, ob. IMichowice i Miechowice.
nimski, gm. Kossow, Roszkowskich 90 dz. i £Ło-
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_Mnichowo, wś, pow. gnieźnieński. W dok.
z r. 1357 śród włości arcyb. gnieźn. W r. 1580
wś duchowna w par. św. Wojciecha w Gnieźnie,
miała 12 łan. km., 2 zagr.
Mnichy, wś, pow. międzychodzki. Powstała

1432 (Kod. maz. 176, 180). W r. 1576 istnieją oddzielne parafie w pow. wareckim: Mnisewo

klasztorowi Ninogniew i Wisław, synowie Raci-

Mniszków, r. 1308 Mnyechovicze, wś, pow.

„O szezątkach fauny dyluwialnej w namuliskach

Mniszów. r. 1276 Missow, wś, pow. mie-

i Rozniszewo. Kiedy M. otrzymał prawo miejskie i kiedy przestał być miastem, niewiadomo.

W r. 1801 jest to wieś i dobra z kościołem par.,
przewozami (na Wiśle i Pilicy),
na obszarze wsi Kamionka al, Zawłostowo, zamkiem, dwoma
komorą celną austryagłówną
i
poczt.
urzędem
wspom. w dok. z r. 1257 śród włości klasztoru
ci pruskich.
posiadłoś
od
graniey
na
eką
ją
Nadali
392).
351,
n.
W.
paradyzkiego (K.

włość klasztoru sulebora. W r. 1580 podano tu dwa działki szla- opoczyński. W r. 1308
II, 213). W r. 1378 trzej
mał.
(Kod.
o
jowskieg
checkie.
z dziedzicami
Mników, wś, pow. krakowski. Do doliny dziedziee M. zawierają u układ
w tej ostatkościoła
patronat
prawo
o
Sławna
prasię
odnoszą
M. i dokonanych tu poszukiwań
niej
wsi
(Kod,
mał.,
III,
373).
ce: Kopernieki J. prof.: „Sprawa wykopalisk MniMniszkowice, ob. /Vieszkowice.
kowskich*, Kraków, 1885 roku. Ossowski G.:

w Brzesku r. 1276
jaskiniowych wąwozu mnikowskiego*, Kraków, chowski. Własność klasztoru chebdowski płaci
opat
1581
R.
108).
mał.,
(Kod.
„SpraTenże:
1882 r. (Spraw. kom. fizyogr.).
4 komorn., 3 kół
wozdanie z badań geolog. antropol. w jaskiniach tu od 51/4 łan. km., 3 zagrodn.,
okolice Krakowa*, Kraków, 1880 r., 2-gie spraw. doroez,

z r. 1881, 3-cie zar. 1880, w r. 1881 wydane

i 4-te w r. 1888.

Mniszyn, wś, pow. ostrogski, gm. Buhryn,

25 w. od Ostroga, 57 dm., 811 mk., cerkiew

szkółka cerk. od r. 1884.
Mniszek 1.) w dok. Monachia, wś, pow. ra- drewn. z r. 1876,Kierdeja
Mniszyńskiego, który

domski. W dok. z r. 1260 wymieniona w licz- W r. 1570 Iwana
Zapewne r. 1577 wnosi od 22 dym. po 20 gr., 8 ogr. po
bie włości klasztoru wąchockiego.
2 gr.
klasztoru
własność
drogą zamiany przeszła na
Mocarszczyzna, dobra, pow. wiłkomierski,
powie1427
r.
z
akcie
W
świętokrzyskiego.
gm.
Towiany (8 w.).
saedziano: „Item Mniszek villa cum prepositura

Mocarze, Moczarze, dawniej Moczarzewo,
. R. 1435 Władysław ks.
t. IX, str. 660). 2.) M., w dok. Mnyscovavola, wś, pow. kolneński
i Janowi z M. sprzedaje 40
wi
Mateuszo
mazow.,
krak,
bisk.,
wś, pow. jędrzejowski. Jam Grot,
Biebrzą z brzegiem rzeki,
madaje dziesięciny z M. kaplicy św. Kosmy łan. chełm. nad rzką
o, za 40 kóp (KaBrzostow
zw.
lesie
w
leżacych
wś,
i Damiana (Kod. kat. krak. I, 201). 3.) M.,
są części: Mo1577
r.
W
280).
Herbarz,
piea,
„Tezeino*,
1257
r.
z
pow. janewski. W dok.
i Antiqua.
Budne
Samełki,
t.j. Tuczyn, zkąd poszła nazwa rzeczki t. D. czarze Trojanki,
W
nich
24'/,
łan.,
5
zagr.
PrzeXII).
Por. Szczecin 3) ( t. XI), Tuczyna (t.
Moch Dołhy, powiat bychowski, ob. Dołky
niesiony na prawo niemieckie r. 1373 (Kod. mał.
Moch.
I. 380). W dok. z r. 1404 (Kod. kat. krak. II,
Mochańki, fol. dóbr Purplewo, pow. sieński.
299).
Mochnacze 1.) Machnacze (t. V, 873), folw.
Mniszew, wieś nad Wisłą, pow. kozienicki.
Dziewiątkowicze Nowe, powiat słonimski.
dóbr
RozZdaje się że osada ta powstała na obszarze
wś, tamże, gm. Miżewicze, 340 dz.
M.,
2.)
zwierzynieckieklasztorowi
niszewa, nadanego
Mochnaczka, wś nad rzką Ołychowa Rudka,
Według Rocznika Wielkop.
mu w XII w.
skwirski, gm. Łuczyn, st. poczt. i dr. żel.
pow.
poz
się
(Mon. Pol. III, 16), w r. 1249 odbywa
w (20 w.), 45 w. od Skwiry, 142 dm.,
Chwastó
między
rozgraniczenie
Ziemowita
lecenia ks.
1931
mk.,
szkółka cerk.
wsią bisk. pozn. „Radieovo*, a wsią „Ornaszea, wś, pow. bielski gub. grodz., gm.
Mochnat
(dozakonnie
od
wo* (Rozniszew) dzierżawioną
20 w. od Bielska, 855 dz.
Nowe,
minarum de Kazimierz). Granicę przeprowa- Brzozowo
pow: sierpecki. Kościół par.
wś,
o,
Mochow
Obecdzono od brzegów Wisły do brzegu Pilicy.
(Kod. maz., 302). Wr.
1490
r.
już
tu
istnieje
klasztor
Zarówno
klasztorny.
ny był prepozyt
im ma 14 łan. km.,
sierpeck
pow.
w
M.
wś
1578
zwierzyniecki jak i biskup poznański pozbyli się
piwa.
wyrób
rzem.,
3
rolą,
z
ogr.
5
Została
wkrótce swych odległych posiadłości.
W r. 1210 nai.
babimojsk
pów.
wś,
Mochy,
dok.
W
Mniszew.
nazwie:
w
tylko pamiątka
cum Ptovo*
„Mochi
kaliski
ks.
aw
Władysł
daje
leży
zr. 1326 powiedziano iż wieś Rękowice
klasztoru
założenia
dla
iemu
porteńsk
opatowi
LITROW
Mnesew
„circa
z tej strony Pilicy
ław I
Przemys
1290
R.
im.
przemęck
okręgu
w
n. 1067). Własność „militis Cziborii* przeieparadyzk
klasztoru
je
przywile
zając
potwierd
(Kod.
niesiona w r. 1382 na prawo niemieckie
pod
wi
klasztoro
Mochy
maz., 98). Stefan z M. prepozyt warszawski go nadaje zarazem wieś
filii (przeniesionej potem do
notaryusz Bolesława ks. mazow. Stanisław zM. Wieleniem jego
opat „de Wedel* (wieleński),
Rudolf
).
Przemętu
r.
z
akcie
na
podpisany
pedskarbi tegoż księcia,
culari fratres pro se retinebunt* (Kwart. hist.
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stwierdza r. 1358, iż dziesięciny z M. zdawna

Moczydły 1) Dubiny, Kuksiki al. Kukiełki,

Mociasy, okolica w dobrach Wasiliszki, pow.
lidzki.
Mockajcie, ob. Mackajcie.
Moczalnia Stara i Nowa, dwie wsi, pow. so-

Dubiny 65, M. Kuksiki 69, M, Pszezółki 38 i M.
Stare 40 dz. Gniazdo Moczulskich. Ob. Pierle-

należały do kościoła poznańskiego (K. W., n. 66, Pszczółki i Stare, 4 okolice szlach.,
pow. bielski
653, 1383, 1762).
gub. grodz., gm. Skórzec, 46 w. od Bielska. M.

kólski, gm. Kamionka.

53 dz.

Jewo (t. VIII). 2.) M. Zachowskie al. Moczydełki
i M. Stare, dwie okolice szlach., tamże, gm. NaM. Stara 119 dz., Nowa rojki, par. kat, Ostrożany, 45 i 70 dz.

Modary, zapewne J/iodary, w dok. z XIV w.

Moczańce 1.) wś, pow. kowieński, gm. Żej- Modari, r. 1581 Niedari, ob. Niedary.
my (3 w.). 2.) M., os., pow. wiłkomierski, gm.
Modliborzyce, ob. Bogomodliborzyce.

Siesiki (8 w.).
Modlin, wś, później twierdza, dziś NowoMoczany 1.) dwór, pow, wiłkomierski, gm. gieorgiewsk nazwana, pow. płoński. Nie
spotyOnikszty
(17 w.).

2.) M., wśi fol., pow. miń- kamy tej nazwy ni w dokumentach, ni

w reg.
ski, par. praw. Białorucz, 18 dm., 150 mk., pob. z XVI w. W takim jednak
punkcie jak
gerkiew ementarna, młyn, wiatrak. Fol. Kadyna- ujście Narwi do Wisły,
musiała istnieć zdawna
łowskich, 560 dz.
osada. Z wielkim prawdopodobieństwem można
Moczerady, wś, pow. mościcki. Na obszarze nazwę M. uważać za przekształcenie pierwotnej

tej wsi i przyległych Balie rozkopano 19 mogił nazwy Mogilno.

Wieś tej nazwy wspom. w ak-

z epoki kamiennej, ze szkieletami niezwykłych cie uposażenia biskupstwa płockiego
z XIII w.
wymiarów i różnymi przedmiotami z kamienia W r. 1576 „Moglno*, wieś królewska,
należąca

i bronzu.

do grodu w Zakroczymiu, miała 16 łan., 2 rzem.

Moczulanka, słoboda, pow. rówieński, gm. , Modlinowo, dobra, pow. kowieński, gmina
Sieliszcze, 15 dm., 73 mk.
Zejmy (2 w.), Nejrandów 181 dz.
Moczulisko al. Moczuliszcze, fol. dóbr GniezModliszewice, wś, pow. konecki. W r. 1367

no, pow. wołkowyski.

dziedzicem jest niejaki Strasz, krewny Krzesła-

Moczuliszcze 1.) wś, pow. brzeski, gub. wa dziedziea Końskich, który mu udziela prawo
grodz.,

gm. Wołczyn, 39 w. od Brześcia, 57 dm. , polowania w tych dobrach („in distrietu
dicto
2.) M., fol. dóbr Coneezke*), Ob. Kod. mał., III, 206.
Dziewiątkowicze Stare, pow. słonimski. 3.) M.,
Modlnica Wielka, wieś, powiat krakowski.
ob. Moczulisko,
Strzelichowski Piotr ks.: „Zapiski do

198 mk., cegielnia, 977 dz.

Moczuliszcze, wś i fol., pow. rówieński, gm.
i par. praw. Dąbrowica (5 w.), 135 w. od Równego, 48 dm., 231 mk.
Moczulna, wś, dobra i 2 chutory, pow. wołkowyski, gm. Roś, 8 w, od Wołkowyska. Wś ma
231 dz.; dobra Olendzkich, 735 dz. (352 lasu)
i Kortów 98 dz. Jeden chutor Haraburdów,
60 dz., drugi Dabrowskich.
Moczulna, Maczulnia, wś, pow. owrueki, gm.
Pokalew, 8 dm., 64 mk.
Moczulniki, os., pow. kobryński, gm. Iłosk.
Moczułki 1.) Maczułki, kol. żydów rolników,
pow. rówieński, gm. Klewań, 32 w. od Równego,
82 dm., 738 mk., dom modl., olejarnia.

str. 120.

Modła, wś, pow. skierniewicki.

Wspomu.

w dok. z r. 1359 w liezbie włości areyb. gnieźn.

W reg. pob. z XVI w. podana razem z Przyby-

szewicami, płaciły od 6 łan. km.

Modła, w dokum, Modlowo, pow. kaliski, ob.

Garbów.

Modrycz, wś, pow. drohobycki.

W r. 1565

wś w ststwie drohobyekiem, miała 21 kmieci na
10 dworzyszezach. Karczma wielka z rolą i 2
trzany, na których sól robią, wydzierżawione za

2.) M., 24 zł. rocznie. Wataman wolny na !/, łan.

wś, pow. włodzimierski, gm. Nowodwór, 24 dm.,
154 mk. W r. 1570 Michała Działyńskiego.
W r. 1577 Chwiedora Działyńska od 4 dym.
Moczuny, fol., pow. poniewieski, gm. Krakinów (9 w.).
Moczychwost, ferma pod wsią Janiszówką,

pow. taraszczański.

kroniki
kościoła par, w M. Wielkiej*, Kraków, 1899 r.,

z półłanu gr. 15.

gr. 18.

Pop
Ogółem dochodu zł. 46 .

Modrzany, wś, pow. pińczowski,
ob. Zzęczno.
Modrze, r. 1246 Moder, wś, pow. poznański.
W istniejącym tu grodzie bawi 21 grud. 1246 r.

ks. Przemyśl i wydaje akt potwierdzający na-

danie opata lubińskiego dla komorników klaszMoczydło 1.) r. 1257 Mochidlane, wś, pow. tornych. W r. 1257 wydaje ztąd tenże
książę
będziński. W dok. z r. 1257 śród włości dają- dwa akty dla klasztoru paradyzkieg
cych dziesięcinę klasztorowi w Zawichoście cy tu zdawna kościół parafialny, o. Istniejąwłącza r. 1298
(Kod. mał., t. I, 53). R. 1581 wś Moczydła Andrzej
bisk. pozn, do dekanatu większego
w par. Niegowa. Myszkowski płaci od 2 łan. poznańskiego. Kasztelanow
ie tutejsi pojawiają
km. W r. 1827 wś w par. Niegowa, 19 dm., 139 się jednak dopiero w dok.
z końca XIV w., są to;
mk. 2.) M., wś, pow. miechowski, „Comes Przybysław (około r. 1380) i Mathias
de JezieImramus de Mochidlo* w dok. z r. 1322.
rzyce (r. 1388) (K. W., n. 256, 350, 351, 770,
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1808, 1883). W r. 1580 wś M. ma '16 łan., 8 32 w. od Grodna, 486 dz. Pod wsią wzgórza,
zw. Góry Mogilańskie.
zagr., 6 kom., 1 rzem.
Mogilewo, wś, pow. rossieński, gm. Chwej1228
r.
Modrelanc,
1198
r.
Modrzejowice,
Modreovic, u Dług. Modrzewice, wś, pow. radom- dany

(Konstantynów, 6 w.).

Mają tu Baksze-

ski. Wieś „Modrelane*, z której dziesięcinę na- wiezowie 24 dz.
Mogilna, opisana dwukrotnie p. n. Mogilnia
dał klasztorowi miechowskiemu przed r. 1198
i
Mohtlne
(t. VI, 580, 592), wś i dobra, pow. kobiskup Gietko, oznacza zapewne M., będące później własnością klasztoru wąchockiego. W dok. bryński, gm. Janów, 84186 w. od Kobrynia.
zr. 1228 występuje: „Begos de M.* (Kod. mał., Wś ma 711 dz. ziemi włośc. i 33 cerk.; dobra
II, 39). Za Długosza należy do Wąchocka, ma Kątkowskich (poprzednio Kurzenieckich), 752
12 łan. km., fol. klasztorny, młyn. Dziesięcinę dzies.

do 12 grz. pobiera klasztor.

Mogilnica, r. 1564 Mogilnicza Duz, wś, pow.

Modylów, Modelów (t. VI, 564), wś nad chełmski. W r. 1564 Mogilnicza Dux (Kniaź?),
Szlamarką, pow. radomyski, gm. Potyjówka, płaci od łan. 12, zagr. z rolą 6, zagr. bez roli 4,
st. poczt. Radomyśl (20 w.), 142 dm., 809 mk., rzem, 2, cerkiew. W r. 1578 siedzą tu Mogilcerkiew, szkółka, 1245 dz. włośc. Własność niecy.
Mogilniki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
większa należy do dóbr Czajkówka.

Modzele, wś, pow. łomżyński. Jan ks. ma- gm. Widze (13 w.). Moglno, ob. Modlin.
Mogilno, r. 1576
zowiecki nadaje Mikołajowi z Modzel (płońskie),
1.) Mohilno, wś, pow. lepelski, do
Mogilno
których
na
Łomżą,
pod
20 łan. zw. Sokolałąka
ma około 18 włók. 2.) M,, dobra,
Woroń,
dóbr
to łanach założył on wieś Modzele. Jednoczegm. Mogilno, cerkiew, szkoła,
siebieski,
pow.
łan.
10
śnie Ścibor z M. otrzymuje tu od księcia
63 miejscowości, 639
obejmuje
Gmina
młyn.
(Kapica, Herbarz, 285). Ob. Drozdowo.

dm. włość. (10 innych), 5442 mk. włościan,
Modzerowo, r. 1250 Mozurowo, wś, pow. uwłaszczonych na 7485 dz.
włocławski. W dok. z r. 1250 śród włości bisk.
Mogilno, miasto powiatowe, 30 klm. od Gniezwłocławskich (Ulanow. Dok. Kujaw., 187). R. na. Zawiązkiem osady był zapewne starożytny
1557 płaci tu Maciej Komorowski od 5'/, łan., gród, który w epoce piastowskiej odgrywać mu1 zagr., 1 rzem.
siał dość znaczną rolę, skoro skoncentruje się

Modziejki, wś i fol., pow. wołkowyski, gm. w nim tyle fundacyi kościelnych. Wedle sfałBiskupice, 11 w. od Wołkowyska, Wś 74 dz.; szowanego w w. XIII dokumentu, Bolesław Smia-

fol, von Wittorfów, z chutorem Janów 340 dz, ły zakłada tu, około połowy w. XI klasztor BeMogiańce, wś, pow. kowieński, gmina Ja- nedyktynów i uposaża takowy dochodami aż 19
nów (13 w.).
grodów dalszych, rozłożonych nad Wisłą i Narwią i wszystkich przewozów na Wiśle od Ka1249
r.
W
grójecki,
pow.
mstko,
a,
Mogielnic
w Piotrkowie, Ziemowit ks. mazow. i czerski na- mienia (wprost Czerwińska?) aż do ujścia. Kodaje klasztorowi cystersów w Sulejowie „here- ściół (klasztor) św. Jana Ewang. otrzymuje cały

- ditatem et villam quae... Moguelinicia nuneupatur... cum capella et dnabus ottolensis, molendinis, castoribus et tabernis*. Było to więc targowisko z kaplicą, karezmami. młynami, śród
puszcz nadpiliekich, obfitujących w bobry (Kod.
maz., 239). Ziemowit ks. mazow. i wizki potwierdza to nadanie r. 1313, a r. 1317 nadaje

szereg osad nadwiślańskich od Czerwińska po-

cząwszy i kilka kościołów ($w. Wawrzyńca
w Płocku, św. Jana Chrz. w Bielsku, św. Jana

we Włocławku), tudzież dwa kościoły w samem
Mogilnie: św. Jakóba, założony przez milesa Zbi-

luta i św. Klemensa, który wzniósł i uposażył
„miles magnus Dobrogostius*. Wedle wielee

Mogielnicy, obu Otalążom i świeżo wykarczowa- prawdopodobnej hypotezy Kętrzyńskiego („Załonej Dąbrowie prawo niemieckie, W dok. z r. żenie bisk. płockiego", Przegl. powsz., 1892),

1350 M. nazwana jest miastem. W r. 1579 pła- nadanie to było pierwotnem uposażeniem biskupSmiacą tu szosu fl. 46 gr. 12, z łan, os. fi 7 gr. 15, stwa płockiego, utworzonego za Bolesława
biskupa
pierwszego
na
Król
1076.
r.
koło
łego
od rzem. f. 18, od palących wódkę f. 10, czopowe roczne fi. 108 gr. 18 (Paw. Maz., 191). powołał jednego z benedyktynów mogilskich
2.) M., wś, pow. płocki. W r. 1454 Władysław i ztąd zapiska z pierwszem uposażeniem pozostaks. mazow. nadaje Ubysławowi prawo chełmiń- ła w Mogilnie i posłużyła w w. XIII do ułożenia
skie dla jego wsi, za co osadnicy mają płacić sfałszowanego dokumentu nadań dla klasztoru,
z każdego łanu księciu po 2 gr. praskie rocznie potwierdzonego przez Przemysława. Salomea,
(Kod. maz., 221). W r. 1578 wieś dzieli się na ks. polska, po śmierci męża ks. Bolesława, nada' części: M. Próchenki (4 zagr.), M. Ubys (Mo- je klasztorowi wieś Radziejów (około r. 1143),
gielniezka) ma 2'/, łan., 9 zagr., 2 rzem., wia- papież Aleksander III przyjmuje r. 1179 klasztrak, M. Biedrzych (2 łany w 3 częściach), M. tor pod swą opiekę, na prośbę opata Albersona.
Za rządów opata Bogumiła, który nastąpił po
Leonardi (2 łany, 2 zagr., wiatrak).
Mogilany, wś, pow. grodzieński, gm. Indura, Arnoldzie (przeszedł na biskupstwo lubuskie),
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Mieszko, ks. polski potwierdził nadanie RadzieMohilno 1.) wieś nad Użem, pow. owrucki,
jowa i oznaczył ściśle graniee włości.
Uwolnił gm. i st. poczt. Iskorość (6 w.), 50 w. od Owru„przytem włości klasztorne od ciężarów książę- cza, 134 dm., 309 mk., cerkiew drewn. z roku
cych. Z listu Innocentego II, pisanego r. 1207 1760, uposażona 36 dz. z nadania właściciela
do Władysława ks. polskiego, dowiadujemy się, Macieja Dubrawskiego r. 1756. Do par. praw.
iż książę ten wypędził zakonników z Mogilna należą wsi: Domołocze i Rudnia Mehilańska. Na

i klasztor złupił. Bolesław, ks. polski nada- początku XVII w. Trzeciaków, w r. 1628 w zaje r. 1277 wś Płowce „domui de Mogilna sitam stawie u Stefana Niemirycza, który wnosi od

in kastellania Gnesnensi*, nwalniając ją od pra- 11 dym., 2 kół mł., pół koła rudn,, 1 popa.
wa polskiego, Przemysław II, ks. polski uwal- 2.) M, wś, pow. włodzimierski, gm. Werba,
nia r. 1282 wszystkie włości klasztorne od pra 8 w. od Włodzimierza, 135 dm., 669 mk., cer-

wa polskiego. Książę ten bawi w Mogilnie
w gronie dostojników r. 1285 dn.15 maja. Przy
klasztorze wcześnie powstała osada, którą akt
z r.1306 wylicza w liczbie miast wielkopolskich.

kiew.

W r. 1545 Iwana Sołtanowicza, z nada-

nia króla Aleksandra.

W r. 1570 własność Mi-

kołaja Dorohostajskiego. W r. 1577 wnoszą
pobór: Zdanowa Kowleńska z 15 dym. półłank.,

Było to zapewne targowisko jedynie, gdyż do- 4ogr. i Mikołaj Łyszkowski z 11 dym. dwor.,
piero Władysław Jagiełło r. 1393 wydał klasz- 1 koła dorocz. 15 gr., 4 ogr. po 4gr., 12 ogr. po
torowi przywilej na przekształcenie wsi M. na 2gr., od karezmy, szynku piwa 20 gr., od
miasto z prawem magdeburskiem, Dla braku szynku gorzałki 6 gr., od palenia gorzałki 12 gr.
warunków nie mogło się rozwinąć należycie.
Mohilówka, J/ohżyłówka, rzka w pow. nowoW r. 1580 daje szosu fl. 6 gr. 12, od 27 rzem. gradwołyńskim, prawy dopływ Słuczy. Bierze
różnych, 9 piekarek, 5 przekupek, 3 komor. Wś początek w lasach pod wsią Mohilówką, płynie
Mogilno miała 5 łan. kmiecych (Kod. Wielkop. przez Katerynówkę, Kukę i pod Mohilną ma uji Zródła Dziej.). Do M, odnoszą się następują- ście. Długa około 14 w.
ce opracowania: E. Callier'a: Szkice geograf.
Mohilówka, wś, pow. nowogradwołyński,
hist. Serya Il. Poznań, 1888, str. 133—148. gm. Serby, 12 dm., 47 mk.
Dr. A. Warschauer: „Geschichte der Stadt MoMohylany, wś, pow. ostrogski, gm. Sijaniee,
gilno* („Zeitsch. der hist. Gesell. f. d Prov. 138 w. od Ostroga, 89 dm., 750 mk., cerkiew
Posen*, t. XIII, 174—207). Łepkowski Józef: drewn. z r. 1794, szkółka cerk. od r. 1882, Do
„O zabytkach Kruszwicy, Gniezna, Strzelna i M,* par. praw. należy wś Czerniachów. W r. 1577
Łuszczkiewicz Wł.: „Trzy gra- sioło ziemian ostroskich płaci od 2 dym., na
nitowe kościoły Wielkopolskie z epoki romań- ćwierć, 3 ogr. W r. 1583 ks. Konst. Ostrogski
skiej: Kruszwica, Kościelec, Mogilno*. Kra- od 1 dym., 6 ogr., 3 podsus.
ków, 1879. Rysunek kościoła mieści „Album*
Mohylew, miasto gubernialne. AchidyeceN. Ordy. „Mogilno'er Kreisbeat* 1875. Tre- zya mohylewska rz. kat. obejmowała w r. 1902
messen.
„Statistische Darstellung des Kreises 28 dekanatów, 234 kościołów par. i 934,885
Kraków, 1866.

Mogilno im Anschlusse an die statistischen Auf- wiernych. W gubernii mohylewskiej było 32
nahmen fuer das Jahr 1864*, 52str.
kościoły, witebskiej 84, mińskiej 48. PozostaMogiła, wś i klasztor, pow. krakowski. W r. łe zaś gubernie państwa rosyjskiego, wchodzące
archidyecezyi miały 62 kościołów ©
1581 opat płaci tu od 15 łan. km., 6 zagr., w skład
10 kom. z bydłem, 18 kom. bez bydła, dwa pół- 256,365 wiernych. W gub. mohylewskiej było

łan. karez., 1 jutrzyna roli karcz., 1/, roli karez., 56138 katolików, mińskiej 232,423, witebskiej
11 ról dorocz., 1 chałupnik, 2 rzem., 1 duda, 3 389,956. Alumnów w seminaryum petersburkół zakupn. przy Zesławicach, 2 kół pap., 1 ko- skiem było 121. Do obszaru gubernii odnoszą
ło blechowe, 4 towarz. Do dziejów klasztoru się prace: Stan. Cercha: „Poszukiwania archeoloi wsi odnoszą się: W. Kętrzyński: „Chroniea mo- gieczne w gub. mohylewskiej, w latach 1892 —
nasterii Claraetumbensis (Mon. Pol. Hist. VI). 1894*. Kraków. (Wyd. Akad, Umiej.). „IstoObejmuje ona czas od 1201 do 1505, Wład. riko juridieziskie matieriały iz aktowych knig
Łuszczkiewicz „Wieś M.* w „Bibliotece kra- gub. witebskiej i mohilewskiej, t. XXIV. Wikowskiej* z r, 1900.
tebsk, 1893.
Mogiła Ostra, wś nad rz. Torhan, pow. taMohylice, wś, pow. słonimski, gm. Byteń,
raszczański, gm. Krywiec, st. poezt. Wołodarka 44 w. od Słonima, 910 dz.

(15 w.), 29 w. od Taraszczy, 280 dm., 1660 mk.,

Mohylów, miasto powiatowe.

Krzyżanow-

kaplica, szkółka, 3 wiatraki.

ski Stan.: „Kościół N. M. P. wM. nad DnieMohilna 1.) Mokilnia, wś, pow. nowograd- strem*. Kraków, 1867.

wołyński, gm. Serby,

par. praw. Żadkówka

Mohylowce, wś i dobra nad rzką Myszanką,

(12 w.), 13 w. od mta pow., 38 dm., 206 mk. pow. wołkowyski, gm. Łyskowo, 39 w. od WołNależała do włości zwiahelskiej. Na początku kowyska. Wś 50 dm., 542 mk., szkoła, 1072

XVII w. było 13 ciągłych, 5 podsus.
wś, tamże, 12 dm., 47 mk.

2.) M., dz,; dobra Dziekońskich, 5081 dz. (2026 lasu).
Mohylówka, chutor, pow. ozerkaski, gmina
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ji stacya poczt. Śmiła (14 w.), 21 dm, 95 mk. Warszawy.

W dokum. zr. 1367 wymieniony
W pobliżu st. dr. żel. chwastowskiej Władymi- w liczbie wsi dających zdawna dziesięciny korówka.

ściołowi w Zegrzu (nad Narwią) (K. W.,n. 1584)..

ski, gm. Abele (3 w.). 2.) M., cztery dwory,
pow. wiłkomierski (5 w.). Jeden Glebowtiewych
iz Winkszyliszkami ma 119 dz., drugi Kaczyńskich, 120 dz. i 106 dz. w M.; trzeci Masłowskich 25 dz.; czwarty do Romanowskich, 65 dz.,

Prócz tego mają działy: Jan Baryczka mieszczanin warszawski od 2 łan., tenże z Witkowcea od
!/,łan., Jan Frter dzierżawca z działu Jurgi
Burbacha od 2 łan. W r. 1890 gmina M. miała

Mojcharówka, wś, pow. żytomierski, gmina W r. 1580 Mokotowo, wieś w par. Solee (warszawski). Bartł. Zaliwski chorąży liwski, dzier_ Chwasowa, par. praw. Turczynka,
-_ Mojgiszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrow- żawca wsi królewskiej M , płaci tu od 11 łan.

8708 mk. Obecnie ludność podwoiła się zapewne. Dawna wieś staje się przedmieściem WarMojki, wś, pow. mazowiecki. W r. 1408 szawy, Wzniesiono tu wielkie budowle rządowe
siedzą tu Smiszko i Scibor „de Moykowo* z ro- (koszary, więzienie), zakład dla sierot pod opieką Tow. Dobroczynności, stacye dwu kolejek
du Boleszczyce (Kapica, Herbarz 289).
podmiejskich: wilanowskiej i grójeekiej, liczne
Mojkowice, ob. Majkowice.
Mojsiejewicze 1.) mylnie Mojsiewicze (t.VI, kamienice i wille. Na obszarach zajmowanych
618), wś i folw., pow. wołkowyski, gm. Krze- przez cegielnie i otaczające je glinianki, powmienica, 14 w. od Wołkowyska. Wś 237 dz.; staje nowa dzielnica miasta.
Mokowicze, wś, pow. włodzimierski, gmina
folw. Chodakowskich 578 dz. 2.) M., wś, tamże, gm. Podorosk, 22w. od Wołkowyska. 361 dz. Nowodwór, 29 w. od mta pow., 98 dm., 627 mk.,
Mojsiejki, wieś nad Wereśnią, pow. rado- cerkiew, szkoła, młyn, 2 wiatraki. W r. 1545

- Stankiewiczowie mają 50 dz.

myski, gm. Krasiatycze, st. poczt. Radomyśl Wasyla Junkiewicza. W r. 1577 Hryhory Jur(90 w.), par. praw. Obuchowicze (7 w.), 176 kowiez Kołmowski, płaci od 8 dym., 4 ogr.
Mokowo, pierwotnie Mankowo, wś, pow. lipdm., 986 mk., cerkiew, szkółka, młyn, 1428 dz.

Własność większa należy do spadkob. Jarzęb

nowski.

W r. 1408 siedzą tu Boleszczyce (Ka-

kowskiego, 1420 dz. (w tem 1000 lasu) i spadk. pica, Herbarz, 258). R. 1564 wś posiada ko-hr. Osolińskiego, 711 dz. (952 lasu). Jeszcze ściół paraf. Dadźbog Makowski płaci tu od 5

"r. 1624 w posiadaniu Niemiryczów. W r. 1628 poddanych na 21/, łan. Z przyległego Mokówwwdy brzeskiego (Ostafiego Tyszkiewicza), w za- ka płaci opat na grodzie płockim od 12 kmieci
stawie, płaci od 6 dym. Były tu 2 koła rudne. na całych łanach.
Mokra, wś, pow. skierniewicki. Wspomiana
Mojsiejówka, wś, pow. rohaczewski, gm.
Merkułowicze, 26 dm., 132 mk.

w dokum. z r. 1359 i 1374 śród włości areyb.

Mojsiejówka 1.) Musijówka (4. VI, 814), gnieźn. (K W., n. 1404, 1697). Wr. 1579
wś pow. skwirski, gm. Wierzchownia, st. poczt. płaci od 34 łan., "/ą działka, 5 kom., 6 rzem.,
Rużyn (20 w.), 25 w. od Skwiry, 151 dm., 939 4 łan. wójt.
Mokra wieś, r. 1313 Mokra Dąbrowa, wś,
mk., cerkiew, szkółka cerk., 2 młyny. 2.) M.,
kol , pow. nowogradwołyński, gm. Serhy, 47 w. pow. sądecki. Katarzyna przełożona klasztoru
od mta pow., 46 dm., 317 mk. 3.) M., kolonia, w Sączu wydaje akt potwierdzający sprzedaż
pow. żytomierski, gm. Chwasowa, 57 w. od Zy- sołtystwa w tej wsi. Dowiadujemy się z niego,
tomierza, 90 dm., 498 mk.

iż pierwszy sołtys Goly,

otrzymał sołtystwo

jurze (7 w.), Piotrowskich 130 dz.

Przywilej ten zostając w rękach jego synów:

Mojżrymy, dwór. pow. rossieński, gm. Po- i płacę pieniężną za zasługi swe od ks, Kingi.
Mokijowce, Mokiejowce, Makiejowce, wś nad Sieciecha i innych, spłonął wraz z klasztorem.

rzką Ponorą, pow. zasławski, gm. Sulżyn, st. Teraz zaś synowie Sieciecha sprzedając sołtypoczt. i dr. żel. Szepetówka (12 w.), 16 w. od stwo za 6 grz., Szymankowi, nie mogli mu dać
Zasławia, 212 dm., 1386 mk., cerkiew drewn. przywileju skutkiem czego przełożona wydała

z r. 1776, uposażona 39 dz., z nadania ks. San-

akt niniejszy (Kod. mał., II, 228).

mierski, gm. Owanta (10 i 12 w.).
Moklaki, wś, pow. nowogradwołyński, gm.
i par. praw. Emilczyn (6 w.), 48 w. od mta
pow., 117 dm., 600 mk.
Moklakowski (t. VI, 620, Moklakowska Osada), chutor, pow. nowogradwołyński, gm. Emil-

Mokrany, wś i dobra, pow. kobryński, gm.
Mokrany, 50 w. od Kobrynia. Wś ma 36 dm.,

Mokradka, wś i dobra, pow. czauski, gmina
guszki 1791 r., szkółka cerk. Własność hr. Potoekich. W r. 1588 ks, Michał Zasławski wno- Radoml, 4 dm , 32 mk., cerkiew. Dobra, Bordziłowskich, 169 dz., Tiszenkowów od r. 1867,
si od 4 dym., 2 ogr., 2 ogr.
Mokile, dwie wsi, fol. i zaśc., pow. wiłko- 146 dz.

czyn, 46 w, od mta pow., 99 dm., 569 mk.

511 mk., zarząd gminny, cerkiew, szkoła, 1899

dz. ziemi włośc. (ze wsiami: Osowa, Dobrysówka
i Polin), 71 eerk.; dobra Rajskich, z fol. Kucharewo 2627 dz. Gmina obejmuje 11 miejseowo-

ści, 145 dm. włośc. (6 innych), 2256 mk, wło-

Mokotów, r. 1367 Mochotow, przedmieście ścian, uwłaszczonych na 5009 dz.

Mol
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Mokre, wś, pow. zamojski. W r. 1564 wś
Mokronos, r. 1153 Mocrhonoz, r. 1579 Mota w parafii Zdanów, płaciła od 6 łan., 1 zagr. kronosy, wś, pow. wągrowiecki. Przy założeniu
bez roli. W r. 1890 gmina M. miała 6905 mk. klasztoru w Łeknie około r. 1153 synowie Zbizapisanych do ksiąg stałych, w tej liczbie: 2112 luda nadali wsi: Pokrzywnicę i Mokronos. Akt
praw., 4600 kat., 193 żyd.

|

zr. 1218 wymienia śród włości klasztoru: „Mu-

Mokre 1.) wś i fol., pow. bielski gub. grodz., cronos* (K. W,, n. 18, 101, 590). W r. 1577
gm. Dubiażyn, 7 w. od Bielska, 359 dz. Folw. płaci tu opat wągrowiecki od 14 ślad., 1 zagr.
należy do dóbr Knorydy Podleśne. 2.) M., wś,
Mokrsko 1.) r. 1273 Mogre, wś, pow. wiedobra i os., pow. prużański, gm. Kotra, 10 w. luński. W r. 1220 daje dziesięciny klasztorowi
od Prużany. Wś ma 21 dm., 129 mk., cerkiew, w Mstowie (Kod. mał., 1I,'27). W dokum. z r.
492 dz. włośe., 84 cerk.; dobra, Żelazowskich, 1273 występuje jako świadek „Berthramus Siz fol. Agatowo 583 dz.; os. 26 dz. 3.) M., wś dilmanus seultetus de Mogre*. W r. 1552 dział
i dobra, pow. klimowieki, gm. Moszowe (10 w.), królewski z karezmą ma 22 osad., 10!/, łan.,
21 dm., 175 mk. Dobra Hołyńskich, 3426 dz. Elż. Potocka 8 osad., 2 łany karez., młyn o1
(2558 lasu), huta szklana, młyn.
kole, sołtys na 1/, łan, i dwa działy szlach. ma-

MKT

+

Mokre 1.) wś, pow. dubieński, gm. Warko- jace 6 osad. 2.) M., wś, pow jędrzejowski. Siewieze, par. praw. Mołodawa (2 w.), 14 w. od dzą tu Jelitezykowie (h, Koźlarogi). Ztąd po-Dubna, 76 dm., 472 mk., cerkiew fil. drewniana chodził Floryan, biskup krak. (od r. 1367) syn
z r. 1885, uposażona 37 dz. z nadania właścicie- Piotra kaszt. sand., który otoczył murami Bola wsi Popiela 1797 r. Do filii należy wś Ko- dzęein i Iłżę, założył kościoły w Dobrawadzie
stianiec. W r. 1545 własność ziemian Mokreń- i Węgleszynie, a w Mokrsku ufundował prebenskich. W r. 1583 należy do włości miasta Du- dę. Późniejszego Floryana z M, czterej synowie
bieńskiego, ks. Konst. Ostrogskiego, który wnosi dzielą się r. 1413 licznemi włościami. Jeden
od 12 dym , 4 ogr., 2 podsus. 2.) M., wś, pow. z nich Mikołaj dostaje M, z zamkiem, Wolę.

nowogradwołyński, gm. Żołobne, 28 w. od mta

w (Osowej, Mzurową, Michow,

Bizorendę (Pa-

pow., 107 dm., 611 mk., cerkiew drewn. z r. proeki, Herby, 258). Piotr pleban „de Mokrzko*
1751, uposażona 70 dz., szkółka cerk. 3.)M, w dok. z r. 1365 wydanym w Jędrzejowie (Kod.
słoboda, pow. rówieński, gm. Sieliszcze, 22 dm., mał., I, 329).

Zapewne ztąd, nie zaś z Morska

datuje Kazimierz Wielki r. 1355 dn, 29 maja,
87 mk. 4.) M., pow. zasławski, ob. Mokrec
akt
potwierdzający sprzedaż Skroniowa, klasztoMokre, r. 1357 Mokrzsco, wś, pow. mogilrowi
w Jędrzejowie. Powiedziano tam: „Aetum
nicki. W dokum. z r. 1357 śród włości arcyb.

gnieźn. Mikołaj z Weneeyi (Wenacyi, sędzia in Morzsko in domo habitacionis nobilis viri dokaliski ma tu swe „allodium*, z którego dziesię- mini Clementis subdapiferi sandom.* (Kod. mał.,

cinę nadaje kościołowi w Wenacyi (K. W., nr. t I, 285). W r. 1540 M. Górne, własność Jakóba Secygniowskiego, ststy buskiego, ma za1354, 1926 i 1959).
Mokre, wś, pow. toruński. W r. 1871 liczyła
2375 mk., r. 1895 ma 10,496. Położona pod
Toruniem, ma charakter miasta. Możnaby z pewnem prawdopodobieństwem odnieść do tej wsi
nazwę: Mokre, podaną w liczbie włości biskupów
płockich, w dok, zr. 1229 (Kod. maz., 3).

mek murowany, folwark, młyn na Nidzie, 7 kmieci, 3 karczmy, łąki i lasy obfite.

Mokrzesz, r. 1220 Matrzessa, wś, pow. częstochowski. Wedle dok. z r. 1220 daje dziesięciny klasztorowi w Mstowie (Kod. mał., II, 27).

W r. 1581 ze wsi Mokrzecza, płaci p. Kłobukowska od 9 łan., '/ą karez., 6 zagr. bez roli,
Mokrec 1.) wś, pow. włodzimierski, gmina a z Woli Mokrzeskiej od 6 półłan., */, młyn.
Werba, 21 w. od Włodzimierza, 141 dm., 604
Mokrzyce, wś, pow. pułtuski. Nadane w r.
mk., cerkiew. W r. 1545 Andrzeja Kozeka 1386 przez Janusza ks. mazow., Januszowi z Ra(z nadania króla Aleksandra), który opatruje dzanowa wraz z miastem Nasielskiem (Ulanow.
wieżę bramową zamku włodzimierskiego, W r. Dok. mazow., 345).
1570 kn. Nastazia Koziezyna płaci od 10.dworz.,
Mokugoła, ob. Makugoła.
7 ogr. po 2 gr., a w r. 1577 kn. Dymitr Kozeka
Mokwin, wś, pow. rówieński, gm. Bereźno,
od 14 dym., 5 ogr. po 4 gr., 5ogr. po2 gr. 76 w. od Równego, 247 dm., 1649 mk., eerkiew
W r. 15838 należy również do niego. 2.) M. murow., fund. r. 1848 przez właściciela Trze(t. VI, 627, Mokre), wś, pow. zasławski, gmina buchowskiego. W r. 1577 do Międzyrzecza,
i st. poczt. Zasław (7 w.), par. praw. Soszne ks. Koreckiego, który wnosi od 5 dym., 4 ogr.
(3 w.), 93 dm., 671 mk., cerkiew drewn. z roku W r. 1583 Fiedor Kadianowicz Czaplicz Szpa1870, szkółka cerk. od r. 1876. W r. 1534 kn. nowski płaci od 20 dym., 6 ogr., 4 ogr.
Kuźmy Iwanowieża Zasławskiego.
Moladugno, pow. trocki. Znajdowano tu
Mokreńszczyzna, wś, pow. żytomierski, gm. siekierki i strzałki krzemienne.
Molawka, ob. Mglawka.
Czerniachow, par. praw. Sławów (4 w.), 24 w.
Molebki, dwór, pow. wiłkomierski, gm. Dzieod Żytomierza, 130 dm., 879 mk. Wr. 1610
wałtowo (Konstantynów 6 w.).
należy do dóbr Stefana Niemiryeza,
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Molinele, zaśc., pow. poniewieski, gm. Nowe Giżyckiego, uposażona 62 dz. przez Kajetana

Miasto (11 w.).

Giżyckiego r. 1780.

Molinie 1. fol. i M. al. Baubłaukis, wś, pow. ści cudnowskiej.

W r. 1581 należy do wło-

poniewieski, gm. Kibury (5 w.). 2.) M. dwór,
Mołodawa, Mołdawa, mylnie Młodawa (t. VI,
tamże, gm. t'ompiany (3 w.). 3.) M., dobra, str. 532), wś, pow. dubieński, gm. Warkowicze,
pow. szawelski. gm. Podubis (4 w.). 4.)M, 14 w. od Dubna, 197 dm., 1221 mk., cerkiew
dwór, tamże, gm. Szawkiany (7 w ).

_

drewn z r. 1885 na miejsce dawnej z r. 1758,

Molkoście, dwór, pow. rossieński, gm. Szy- uposażona 54dz, znadania Maryanny Ledóchow
skiej 1736 r.
dłów (4 w.).
Mołodcze, dobra. pow. kobryński, gm. PodoMolników, wś nad Bugiem, pow. włodzimierski, gm. Hrybowica, 27 w. od Włodzimierza, 63 lesie, 15 w. od Kobrynia, Adamowiezów, 441
dm., 468 mk., cerkiew. W r. 1577 do Litowiża, dzies,

ks. Michała Czartoryskiego, który płaci od 5
Mołodeckie 1.) wś nad rzkąa Kołodyczną
dym. łanow., 1 dym. z półłanu, 4 ogr. po 2 gr. i przy linii dr. żel., pow. humański, gm. KrasnoW r. 1583 wnosi Bartosz Mieszkowski z imienia półka, st. poczt. Humań (19 w.), 550 dm., 2629
mk., cerkiew, szkółka cerk., 2 młyny, 6 wiatrazakupnego M. od 9 dym., 3 ogr.. 3 komorn.
Moluki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Wojt- ków. 2.) M., wś, pow. wasylkowski, gm. Błoszczyńce, par. praw. i st, dr. żel. Sucholasy (2 w.),
kuszki (6 w.).
Mołczadź, mstko, pow. słonimski, gm. Lu- st. poczt. Białacerkiew (20 w.), 52 w. od mta
szniewo, 35 w. od Słonima. Mstko 1471 mk,, pow., 100 dm., 500 mk., kaplica, szkółka cerk,
511 dz. włośc., 125 cerk., 17 dz. należącej do młyn.
Mołodeczno, mstko, pow. wilejski. Linia
juryzdyki. Na polach 8 kurhany.
Mołczanówka 1.) Nowochwastowska, wieś nowo budowanej wielkiej drogi żelaznej Siedlee—
nad rzką Strugą, pow. skwirski, gm. Babin, st. Bołogoje, przecinać tu będzie linię dr. żel. libapoczt. Skwira (20 w.), 207 dm., 1224 mk., cer- wo-romeńskiej., Wskutek tego miasteczko rośnie
zwielką
kiew, szkółka cerk., młyn. 2.) M. ZRużyńska, w ludność i zabudowuje się obecnie
wś, tamże, gm. i st. poczt. Rużyn (11 w.), 22 w. szybkością.
od Skwiry, 348 dm., 985 mk., cerkiew, szkółka
Mołodków, ob. Mołotków.
Mołodów, wś i dobra, pow. kobryński, gm.
_cerkiewna,

Mołczany, wś, pow. starokonstantynowski, Osownica. Wś ma 67 dm., 771 mk., cerkiew,
gm. Krasiłów, par. praw. Holunki (1'/ w.), 16 szkoła, 1142 dz. włośe., 45 cerk.; dobra Skir-

w. od mta pow., 43 dm., 278mk., cerkiew drew- |muntów, z chut. Kujnachy, Borówki, Załugi
-. niana z r. 1870, szkółka cerkiewna od r. 1890. 1 Snowidowo i urocz. Bagnowce, Bussa, Wytiuk,
Wchodziła w skład ordynacyi ostrogskiej, obec- 5462 dz. (3016 lasu).

-_ pie Wołyńcewych.
Mołdachowo, dwór, pow. rossieński, gmina
Mańkuny (13 w.), Kurantisów 240 dz.
Mołdańce, wś, pow. wiłkomierski, gm. Towiany (5 w.).
Mołdawia, mylnie pomieszczono opracowanie pod nienależącą jej nazwą: „ Multany* (t. VI,

Mołodziatycze, r. 1564 Młodatycze, wś, pow.
hrubieszowski. W r. 1564 wś w par. Hrubie-

szów, płacą tu od łan. 18,zagr. z rolą 8, kom.2,
rzem. 3, pop i cerkiew. W r. 1578 własność
Branickich. W r. 1890 gmina M. miała 5413

mk. stałych, środ nich 3581 praw., 1725 katol.
Mołotki, wś, pow. dryzieński, par. Zabiały,

należała do dworu Tabołki.
str. 802). Por. Wołoszczyzna (t. XIII).
Mołotków 1.) Mołodków, wś nad stawem,
Mołdoczany al. Mołdaczany, wś, pow. poniewieski, gm. Mołdoczany, 30 w. od Peniewie- pow. krzemieniecki, gm Białozorka, 49 w. od
ża. Gmina obejmuje 77 miejscowości, 1163 dm. Krzemieńca, 164 dm., 964 mk., cerkiew drewn.
włośe. (168 innych), 8313 mk. włościan, uwła- z r. 1784, szkółka cerk. od r. 1876. Własność
szezonych na 16,771 dz. Zarząd gm. w mstku Łopatynych, poprzednio Brzostowskich. 2.) M.
Mały, właściwie Mołodków, wś, pow. nowogradPuszołaty (4 w.).

Mołdowicze, wś, pow. słonimski, gm. Kozło- wołyński, ym. Żołobne, par. praw. Jarnń (1 w.),
13 w. od mta pow., 85 dm., 454 mk, W r. 1577
wo, 132 dz.
__
Mołducie, wś, pow. słonimski, gm. Zdzięcioł, sioło ziemiańskie, do zamku korecekiego, płaci od
7 dym., 3 ogr. 3.) M. Osiczny, wś, tamże, gm.
48 w. od Słonima, 370 dz.
Piszezów, par. praw. Didowicze (4 w.), 18 w. od
_Mołgary, ob. Maugiery. *
'Mołoczki 1.) wś, pow. bielski gub. grodz., mta pow., 120 dm.,, 620 mk., szkółka.
Mołotkowce, wś nad Hnyłopiatem, pow. bergm, Dubiażyp, 21 w. od Bielska, 1110 dzies.
2.) M., wś, pow. słonimski, gm. Różany, 42 w. dyczowski, gm. i st. poezt. Machnówka (11 w.),
20 w. od Berdyczowa, 186 dm., 972 mk., cerod Słonima, 35 dm., 357 mk., 891 dz.
Mołoczki, wś, pow. żytomierski, gm. Kra- kiew, szkółka cerk., 2 młyny wodne.
Mołowiany 1.) Miłowiany, wś ifol., powiat
_' . snopol, 80 w. od Żytomierza, 210 dm., 1297
mk., cerkiew murow. z r. 1828, fundowana przez rossieński, gm. Rossienie (21 w.). 2.) M., Ma-
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łowiany, wś i okolica, pow. szawelski, gm. Szaw- bieński, gm. Kniahynin. 4.) M, wieś nad rzka
le (7 w.). Mają tu: Boguszowie 55 dz., Pleśnie- Siniawką, pow. żytomierski. gm. Cudnów, par.
wiczowie 90 dz.
praw. Jasnogród (2 w.), 52 w. od Żytomierza,
Mołupie 1.) wś, pow. rossieński, gm, Kołty- 2 dm., 24 mk,, cerkiew fil. drew. We wsi był
niany (10 w.).

2.) M., wś, pow. telszewski, dawniej monaster żeński św. Trójcy, fundowany

gm. Bernatowo (8 w.).
w. XVI, uposażenie którego petwierdził r. 1781
Momelańce, wś, pow. poniewieski, gm. Ki- dziedzic Cudnowa, ks. Adam Łodzia Poniński.
bury (8 w.).
5.) M., ob. Monasterek.
Momenczówka, ob. Memieńczówka.
Monciaki. fontiaki, wś i dobra, pow. wołMomina, r. 1136 Manina, wś, pow. opatow- kowyski, gm. Zelzin, 27 w. od Wołkowyska.
ski. W dok.z r. 1136 śród włości arcyb. gnieźn. Wś 474 dz.; dobra, hr. de Żelki, 654 dz. Nadwymieniono: „Manina ante castellum Zandomir to Chaim Chwojnik ma tu 167 dz. Na gruntach
eum rusticis et villis eorum*. W r. 1262 wś ta dworskich, w uroczysku Hałaburdowszczyzna
przechodzi drogą zamiany w posianie bisk. lu- kurhan.
buskich mających tu eały kluez opatowski. Akt
Monczaki, JMączaki, wś, pow. brzeski, gub,

zr. 1328 wyliczający posiadłości bisk. lubu- grodz., gm. Wojska, 40 w. od Brześcia, 511 dz.
skich podaje: „ltem Mamna cum distrietu suo, Pod wsią kurhan.
hiis villis: Stritschowitz, Garbatz, Zwola, TzirMoncze 1.) wś, pow. szawelski, gm, Żagory
vona gora, Vorwitz*. Był to więc eentr całego (22 w.). 2.) M., dwór, pow. telszewski, gmina
klucza, wskład którego wchodziły wsi: Stryczo- Masiady (10 w.). 3.) M., okolica, tamże, gm.
wiee, Garbacz, Zwola, Czerwona góra, Worowice Sałanty (15 w.), f5 w.od Telsz. Mają tu Mon(K. W., n. 7, 405, 1088).
eewiczowie 80 dz., Pikturnowie 76 dz., RaczyńMonarchy al. Monarchów, chutor, powiat scy 14 dz, Tarwidowie 22 dz.
owrucki, gm. i par. praw. Pokalew (8 w.), 10
Monczuniszki, zaśc., pow. wiłkomierski,
dm , 85 mk.

gm. Traszkuny, Dydziulów, 55 dz.

Monasterek 1.) ob. Mańkóweczka. 2.) M.,
Mończyńce, Mączyńce (t. VI, 216, mylnie
wś, pow. ostrogski, gm. Chorów, par. prawosł. rozdzielona na dwie wsi), wś nad rzką DesnówRozważ (1 w.), 15 dm., 73 mk. 3.) M., ob. Mo- ką, dopł. Słuczy, pow. starkowstantynowski,
nastyrek..
gmina Czernielówka (4 w.), st. poczt. Krasiłów
Monasterszczyzna, mstko, pow. mścisław- (15 w.), 28 w. od mta pow., 77 dm., 594 mk,,
ski. Gmina obejmuje 32 miejscowości, 843 dm., cerkiew drewn. z roku 1749, uposażona 40 dz.
4288 mk. włościan (1308 dusz rewiz.), uwła- przez ks. Janusza Sanguszkę r. 1764, szkółka
szczonych na 4941 dz. Dobra, Hołyńskich, 1496 eerk. (od r. 1884), młyn. Na polach wsi 2 kurdz. (721 lasu).
hany. W r. 1519, wś należy do włości KużmińMonastery, dobra, pow. sieński, Bagieńskich skiej. Poprzednio pod nazwą Munczye, należa354 dz.
ło do zamku krasiłowskiego. W r. 1593 spusto-

Monasterzyska, mstko przy linii dr. żel. hu- szona przez tatarów. Wehodziła w skład ordymańskiej, pow. lipowiecki, gm. Monasterzyska, nacyi ostrogskiej. W r. 17538 dana Franc. Lu62 w. od Lipowca, 1312 dm., 8949 mk., 4 cerkwię, kościół kat., synagoga, dom modl. żyd.,
szkoła, szpital, gorzelnia, 3 młyny, 6 wiatraków;
6 w. od mstka, na gruntach wsi Połowińczyk,
st. dr. żel, humańskich. Gmina obejmuje 7 miej-

bomirskiemu, obecnie hr.: Grocholskich.

Mondejki 1.) wś, dwór i dobra, pow. poniewieski, gm. Smilgie (10 w.), 25 w. od mta pow.
Mają tu Hauwaltowie 180 dz., Romanowscy
72 dz. 2.) M., wś, pow szawelski, gm. Krupie.
seowości (2 mstka, 4 sioła, 1 słoboda), 13098
Monejty, wś, pow. poniewieski, gm. Smilgie
mk. (350 kat., 2800 żydów) i 13666 dz. w tem (8 w.), Mają tu Bałtrenasowie 111 dz., Moni6552 dz. wiekszej posiadłości, 6279 włośc., kasowie 41 dz.
445 cerk.
Moniakowice, ob. Muniakowice (t. VI).
Monasterzyska, mstko, pow. buczacki. PierMoniatycze, wś, pow. hrubieszowski. Wspom.
wotnie własność Buczackich, drogą zamiany w dok. z r. 1453. W r. 1531 posiadają paraprzed r. 1469 królewskie. Ob. Wojniłów.
fię rz, kat. Wieś płaci od 4 łan., pop i cerkiew.
Monastyrek 1.) dobra, pow. czerykowski, W r. 1578 Janiewski
i Sobol, płacą od 31/, łan.,
Sołtanów, 610 dz. 2.) M., folw. dóbr Antonów- 3 zagr. z rolą, 1 zagr. bez roli, pop. Konieepolka, pow. klimowicki.
ski od 5'/, łan., 3 zagr., 3 kom, W roku 1890
Monastyrek 1,) Monasterek (t. VI, 88), wieś gmina M. miała 4818 mk. w tej liczbie 3313
nad Dnieprem, pow. kaniowski, gm. Trachtymi- praw., 1452 kat., 46 żyd.
rów, st. poczt. Kaniów (30 w.), 54 dm., 314 mk.,
Moniatyn, ob. Maniatyn,

3 wiatraki. 2.) M., Monasterek, wś nad stawem,
Moniszki, zaśc., pow. kowieński, gm. Żejpow. zwinogródzki, gmina
i st. poczt. Łysianka my (1 w.).
(3 w.), 26 w. od Zwinogródki, 100 dm., 561 mk,,
Moniuny, folw., pow. szawelski, gm. Skiemie

cerkiew. 4 wiatraki.

3.) M., urocz., pow. du- (8 w.), 46 w. od Szawel, Dowgiełłów, 345 dz.
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- Moniusze, wś i dwór. pow. szawelski, gmina ski, gm. Kroki (8 w.), 80 w. od Kowna. Dobra,

Gruździe (6 i 8 w.).

Grużewskich 1072 dz.

Była to kaplica kalwiń-

kościoła
Moniuszeczki, os., pow. białostocki, gmina ska, filia zboru kiejdańskiego. Pleban
krokowskiego, ks. Witkiewiez dn. 22 stycznia
Przytulanka, 30 dz.
Moniuszki, wś, pow. białostocki, gm. Jaświ- 1640 r., napadł na predykanta kalwińskiego Zały, attyn. Smogorówki, 23 dz. włość, i 40dz. charyasza Krosnowskiego, ściągnął go z ambony
pryw. Należała do Moniuszków. Ob. Kapica, i następnie oskarżył. Kaplica ta przetrwała do
1728 r. 2.) M., dobra, pow. poniewieski, gm.
Herbarz, str. 287.

Moniaszkowszczyzna, chutor, pow. biało- Mołdoczany (11 w.), Olechnowiezów, 208 dz.
stocki, gm. Przytulanka, Łapińskich, z chut. Si- 3.) M., fol., pow. szawelski, gm. Podubis (8 w.),
Ertelów 183 dz.

kory 61 dz.

Montwidy 1.) wś, pow. poniewieski, gmina
Mońki 1.) wś i folw., pow. białostocki, gmina
(15 w.). 2.) M. dwie wsi, pow. szaCzypiany
146
i
włośc.
dz.
41
Przytulanka (8 w.). WóŚ ma
dz. pryw.; folw. Bajkowskich, 106 dz., st. dr. welski, gm. Łukniki (8 w.) i Wieksznie (24 w.).
Montwidyszki 1.) dwór, pow. poniewieski,
żel. w miejscu. 2.) M., chutor dóbr DuchowlaBirże (18 w.). 2.) M., dwór, pow. telszewgm.
ki.
ny, pow. wołkowys
Mońki, wś, pow. starokonstantynowski, gm. ski, gm, Olsiady (9 w.), Janowskich 63 dz.
Montwidze, wś, pow. telszewski, gm. Żydyi par, praw. Czernielówka (2 w.', 35 w. od mta
(14 w.). Mają tu Witkiewiczowie 25 dz.,
ki
Do
młyn.
kat.,
kaplica
mk.,
545
dm.,
pow., 71
Giecewiezowie 202 dz.. Łowcewiczowie 48 dz.,
r. 1889 wś należała do Nowakowskieh.
Pacewiczowie 10 dz., Przyjałgowscy 68 dz.
Kugm.
słonimski,
Mońkiewicze, wś, pow.
Montwiiłany, fol. i okolica, pow. kowieński,
ryłowicze, 39 w. od Słonima, 457 dz.
Jaswojnie (7 w), 42 w. od Kowna. Folw.
gm.
,
Monkiszki 1.) wieś i dwór, pow. rossieński
-_
mają:
gm. Kielmy, par. Ławki. Krzysztof Górski, ci- należy do dóbr Koronowo. W okolicy
wie
ie
dz.,
21
Butkiewiezo
dz.,
6
Baniewiczow
wun korszewski wystawił tu kościołek kalwińdz.,
16
zowie
Gawdziewic
dz.,
21
e
Wizgirdowi
Kielm.
z
ja
kaznodzie
ski, do którego dojeżdzał
Kościół ten upadł przed r. 1714. 2.) M., wieś Monkiewiczowie 20 dz., Rechlewiczowie 20 dz.

i folw., pow. szawelski, gm. Kiryanów (6 w.).
Monkrowszczyzna, ob Makowertowszczyzna.
Monście, ob. Mansieje (t. VI, 101), dwór,
pow. rossieński, gm. Taurogi (3 w.).
Monsgrunt, dawna nazwa wsi: Góra św. Jana w pow. limanowskim. Podaje ją Długosz
(L. B. IL. 226).
Monstajcie, dwór, M. Małei Wielkie, dwie
wsi, pow. telszewski, gm. Płungiany (15i 23 w.).
Montajcie, dwór, pow. szawelski, gm. Ligumy (10 w.).

.

Montegajliszki, Montagaliszki (t. VI, 663),

dwa dwory, pow. poniewieski, gm. Podbirże

Montwiłów, pow. kowieński, ob. Zuplany.

, Montwiłówka, zaśc., pow. poniewieski, gm.

Smilgie (10 w.).
Montwiłowe, ob. Muntwiłowo.
Montwy, ob. Mątwy.
Moracze 1.) wś, pow. słonimski, gm. Stara
Wieś, 38 w. od Słonima, 447 dz. 2.) M., folw.
dóbr Iwaszkiewieze, pow. wołkowyski.
Moraczewo, wś, pow. wschowski. W dok.
z r. 1310, zaliczona do pow. ponieckiego.
Moraczewszczyzna, chutor w dobrach Johalin, pow. prużański,
Moraczówka, ob. Maraczowka,
Moraków, wś, pow. łęczycki, W dok. z r.
1357 śród włości areyb. gnieźn. (K. W.,n. 1354).
W r. 1576 dają tu od 14'/, łan., 3 zagrodn., 1
karezmy, */ą łana wójt, 1 zagr., szynkarza, 1
rzeźn. (drugi zmarł), 14 osad., 1 wójta.
Morakowo, wś, pow. wągrowiecki, Wspom.
w liczbie wsi dających dziesięcinę klasztorowi
w Łeknie, w dok. z r. 1153. Świętosław dzie-

(14i16 w.) Jeden do bar. Hanów, ma 90 dz.,
drugi do bar. Holsteinów, 1016 dz.
Montejki, w spisie z r. 1892 Mojtejki, dwór
i 2 zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Siesiki (7 w.).
Własność starowier. Rybakowych 86 dz. i Szpuntowych 48 dz.
Montgirnie, dwór, pow. szawelski, gm. Ligumy (9 w.).
Montortyszki, Maniortyszki, dobra, powiat dzie M.i innych dóbr, testamentem z r. 1216 poszawelski, gmina Okmiana (2 w.), Bilewiezów,
leca sprzedać „Moracino* i pieniądze przesłać
115 dz.
do Ziemi świętej i Rzymu (K. W., n. 18, 88
MściMontowty, wś, pow. wołkowyski, gm.
i
590).
bów, 19 w. od Wołkowyska, 897 dz.
Morańce, wś, pow. jaworowski. Wieś króMontrezorówka al. Zabara, wś, pow. kaw ststwie przemyskiem dana według lulewska
Rzyszpoczt.
st.
niowski, gm. Prycki Wielkie,
ezów (12 w.), 43 w. od Kaniowa, 22 dm., 390 stracyi z r. 1565, Fredrom z Krakowea, w zamian
za należącą do nich część we wsi Popowce. Bymk., szkółka, 2 wiatraki.
wtedy kmieci 20 na łanach 10. Po objęciu
ło
gm.
ski,
wiłkomier
pow.
Montromiszki, fol.,
w posiadanie, Fredrowie usunąwszy kilku kmieWieprze (11 w.), dom modl. starowiereóv
i
Montwidowo 1.) wśi dobra, pow. kowień- ci z dwu łanów założyli folwark, wybudowal

Mor

M

dwór.

Wieś nie miała ni lasów, ni łąk, leżała Czerwińska.

w szczerem polu, otoczona wsiami Fredrów.

Moratyn, wś, pow. tomaszowski.
r. 1430 Mikołajowi z Nieborowa.

Nadany
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Płaciła od 6'/, łan.,
8 rzem., wy-

szynku piwa.

Morkowo, wś, pow. wschowski. W r. 1862

W r. 1531 król Kazimierz przenosi na prawo niemieckie

W r. 1578 należy do parafii posiadłości Andrzeja burgrabiego pyzdreńskiego,
Ludwik Drohiezański a w ich liczbie i Morkowo (K. W., n. 1474).
Mormolijówka, wś nad Rosią, pow. skwir(dziedzie Pukarzowa), płaci tu od 2'/, łan., 8
ski, gm. Babin, st. poczt, Bród Bosy (21 w.), 30
zagr. z rolą, 1 kom.
Morawiany, wś, pow.-pińczowski, ob. Krzy- w. od Skwiry, 154 dm., 759 mk., cerkiew, szkółpłaci od 11/, łan.

rz.-kat. w Łaszezowie.

ka, młyn, 2 wiatraki.

szkowice.

Mormożewo, chutor w dobrach Sielec, pow.
prużański.
Moroczno, dobra, pow. piński. W połowie
Mordoszewicze, wś nad rzką Czyżowką,
Mordaszyszki, dwór, pow. kowieński, gm.

Janów (10 w.).

pow. orszański, gm. Tuehiń Nowy, 30 dm,, 167 XVI w. należały do Domanowiczów. Istniały
tu bagna zw. Moroezno.
mk., cerkiew.
Moroczynka, chutor, pow. żytomierski, gm.
Mordwa, wś, pow. czehryński, gm. Truszow-

" ee, st. poczt. Czehryń (12 w.), 140 dm., 989 Cudnów, 13 dm., 86 mk.
Morohówka 1.) al Morjówka, WŚ, pow. ramk., cerkiew, szkółka cerk., 2 olejarnie, 8 wiadomyski, gm. Potyjówka, st. poczt. Radomyśl
traków.
Morezy, fol. i okolica, pow. poniewieski, gm. (18 w.), 8 dm., 66 mk., 8 dz. włośe., 685 dwor.,
Nowe Miasto (4 w.). Mają tu Piotrowscy 13 Kanusiewiczów. 2.) M, al. Ludwtkówka, kol.,
tamże, 21 dm., 69 mk.
dz., Styrowie 63 dz., Urbanowiczowie 15 dz.

Morganie, chutor, pow. włodzimierski, gm.
Morgi 1.) fol., pow. bielski gub. grodz., gm.
Orla, Samerlotów 153 dz.

Morony, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Rakiszki (17 w.).

Werba.
2)M.,

wś,

tamże,

:

Morownica, r. 1296 Morofnicza, wś, pow.
kościański, Jan bisk. pozn. oddaje r. 1296 wieś

gm. Romanówka, 177 dz. 3.) M,, urocz. w do- tę, włość kościoła pozn., niejakiemu Dalonowi,
brach Tołoczki, pow. sokólski. 4.) M, dobra, do osadzenia na prawie niemieckiem. Osadniey
pow. poniewieski, gm, Pompiany (9 w.). 5.) M., mieć będą 4 lata wolne, sołtys otrzyma każdy
trzy zaść , pow. szawelski, gm. Gruździe (5, 10 siódmy łan wolny, młyn, jatki, prawo polowania.

Czynsz wynosić będzie fertona z łanu i po 4 korce żyta, owsa, pszenicy.
Morozowicze 1.) wś i fol., pow. brzeski gub.
grodz., gm. łyszczyce, 28 w. od Brześcia. Wś
ma 598 dz.; fol. Łyszczyńskieh, 199 dz. 2.) M.,
11.) M., dwór, pow. wiłkomierski, gm. Onikszty dobra, pow. homelski, od r. 1868 Nolkenów,
(8 w.), Czechowieczów 20 dz. 12.) M., zaśc., 1836 dz. (1236 lasu), gorzelnia, wiatrak,
Morozowicze, wś, pow. włodzimierski, gm.
tamże, gm. Ueiana (12 w.). 13.) M., dobra,
Hrybowiea, 20 w. od Włodzimierza, 37 dm., 316
pow. połocki, Bołbutynych 140 dz.
Morgieniszki, dwór, pow. poniewieski, gm. mk., cerkiew.
Morozówka 1.) wś, pow. nowoaleksandrowBirże (14 w.).
Morgiszki, dobra, pow. wiłkomierski, gm. ski, gm. Widze (8 w.). 2.) M., dwór, pow. poniewieski, gm. Stumbryszki (10 w.). 3.) M. al.
Kowarsk (6 w.).
Morgowany, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Pazino, dobra, pow. orszański, Birulów i Kliszewskich, 444 dz., młyn, folusz. 4.) M., dobra
Pupany (2 w.).
Morgowiany 1.) zaścć., pow. nowoaleksan- skarb., pow. lucyński, obejmują 18 wsi, 4051
drowski, gm. Abele (10 w.). 2.) M., zaśc. i do- dzies.
Morozówka 1.) wś, pow. radomyski, gmina,
bra, pow. szawelski, gm. Radziwiliszki (11 i 19
st. poczt, i dobra Brusiłów (4 w.), 36 w. od Rawiorst).
.
Morgowojnie, dwór, pow. szawelski, gmina domyśla, 49 dm., 534 mk., szkółka eerk., wiatrak, 439 dz. 2.) M., wś, pow. skwirski, gm.
Ligumy (4 w.).
Topory, st. poezt. Rużyn (13 w.), 26 w. od
Moriawil, pow. klimowicki, ob. Jfarowil,
Skwiry, 245 dm., 2862 mk., cerkiew, szkółka
Morjówka, ob. Morokówka.
cerk., młyn. W r. 1603 Przyrańskich, później
Morkiszki, wś, pow. rossieński, gm. Kro- ks. Zbaraskich. W r. 1628 w zastawie spadkob.
Stefana Butowicza, płaci od 2 dym. 3.) M,
że (8 w.).
i 16 w.). 6.) M , wś, tamże, gm. Podubis (8 w.).
7.) M, zaśc., tamże, gm. Radziwiliszki, ob. Margis. 8.) M., dwór, tamże, gm. Szawlany (10 w.).
9.) M, fol., tamże, gm. Szawle (7 w.). 10.) M.,
trzy zaśc., tamże, gm. Zagory (5, 14 i 19 w.).

Morkowo, wś, pow. płocki,

W liczbie wło- wś, pow. nowogradwołyński, gm. Korzee, par.

ści kościoła płockiego w dok. z XIII w. Dawała praw. Kozak (3 w.), 35 w. od mta pow., 73 dm.,
dziesięciny do Czerwińska. W reg. pob. z r. 1570 462 mk. 4.) M., słoboda, pow. rówieński, gm.
podana w liczbie wsi klasztornych należących do Sieliszcze.
Słownik Geograficzny. T. XV. — Zeszyt 181.
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Morozowo, dobra, pow. rzeżycki, Bojarysze-| Mosarz 1.) pow. dzisieński, Niegdyś Doł| mat-Izajkowskich, obeenie Piłsudzkich, Na powych 839 dz.
Morozowszczyzna, wś, pow. nowoaleksan- lach 14 kurhanów. Starożytna rezydencya dziedziców posiada ciekawą komnatę królewską
drowski, gm. Brasław (11 w.).
Morozy, wś, pow. kobryński, gm. Odryżyn, z pięknym piecem majolikowym. 2.) M., dobra
skarb., pow. połocki, 4 wsi, 638 dz.
166 dz.
Mosarewszczyzna, dobra, pow. dryzieński,
Morskie Oko, jezioro tatrzańskie. Ciągnący
się od lat wielu spór o kierunek linii granicznej Sienkiewiczów 80 dz
Mościcha, mylnie Mościska (ob. Makowlany,
między Węgrami a Galicyą przechodzącej w okolicy Morskiego Oka, został ostatecznie rozstrzy- t. V), wśi fol., pow. sokólski, gm. Makowlany,
gnięty we wrześniu r. 1902 przez sąd polubow- 14 w. od Sokółki. Wś ma 160 dz.; fol, 239 dz.,
ny międzynarodowy, obradujący w Grazu sty- należały do dóbr Makowlany.

ryjskim, na korzyść Galicyi, której przyznano

Mościki, Jostyki, wś, pow. słonimski, gm.

cały obszar Morskiego Oka. Spór ten przez wie- Pieski, 95 w. od Słonima, 615 dz.
Mościska, wś, pow. warszawski. Wedle dok.
le lat się ciągnący wywołał wiele prac
i rozpraw,
z których ważniejsze są: Retinger Józef: „Spór z r. 1367 dawały zdawna dziesięcinę kościołowi
o Morskie Oko*, Kraków, 1898, str. 69. Czo- w Zegrzu (K. W., n. 1584).

łowski Al.: „Sprawa sporu granicznego przy

Mościska, miasto powiatowe.

W r. 1565

Morskiem Oku, wywód historyczno - prawny*. „miasteczko nad rzeką Sieeznicą*, w ststwie
Lwów, 1894 r., str. 73 i 5 kart. Dr. Stanisław przemyskiem, miało 9!/, łan. Z domów i ogroEljasz Radzikowski: „Zatarg o Morskie Oko*. dów mieszczanie nie nie płacili tylko z ról. Było
Morsko 1.) ob. Mursk. 2.) M, ob. Mokrsko. 6 rzeźników (gr. 48 i 2 kamienie łoju), łaźnia
zł. 12 gr. 24, karczma gorzałez. zł. 38, szewe3.) M., ob. Maszkienice.
Morwianówka, pow. rówieński, ob. Marya- kich jatek 12 po gr. 20, piekarzów 13 po gr. 12,
targowe w arendzie zł. 24. Ogółem zł. 168 gr.
nówka.

Morwil al. Marynowżl, fol. dóbr Siehniewicze,
pow. prużański.
Morwino, pow. orszański, ob. Merwino,
Mory 1.) wś, pow. warszawski. W r. 1581

28. Było też przedmieście mające 201/, łan,
na nich siedziało 32 gospodarzy. Ogółem zł. 32,

gr. 12. Na fol. mościskim zebrano r. 1565 żyta

kóp 975, pszenicy 300, jęczmienia 200, owsa
siedzi tu częściowa szlachta, Płacą z 9 działków 510, tatarki 200, grochu 30, prosa 15.

po ćwierci łana, bez kmieci,

2.) M., w dokum.

Mościszcze 1.) Mostyszcze, trzy wsi, powiat

- Murine, wś, pow. pułtuski. Nadane przed r. 1185 nowoaleksandrowski, gm. Krasnogórka (7 w.).

kościołowi w Płocku. Ob, Chełpowo i Pokrzyw- 2.) M., dobra, pow. lepelski, Steckiewiczów,
203 dz.
nica.
Mościszcze 1.) wś, pow. kijowski, gm. PioMoryńce 1.) wś, pow. kaniowski, gm. i st.
poczt. Korsuń (12 w.), 50 w. od Kaniowa, 180 trowce Stare, st. poczt. Borszczahówka (15 w.),
dm., 1028 mk., szkółka, 3 wiatraki.

2.) M., wś, 20 w. od Kijowa, 56 dm., 291 mk., cerkiew,

pow. zwinogródzki, gm. Pedynówka, st. poczt. szkółka cerk,, 365 dz. 2.) M., wś nad Irpeniem,
Zwinogródka (18 w.), 739 dm., 3774 mk., eer- tamże, gm. Byszów, par. prawosł. Nowosiołki
(1w.!, st. poczt. Chwasowa (33 w.), 40 w. od
kiew, szkółka cerk., 16 wiatraków.
Moryszki, zaśc., pow, poniewieski, gm. Bir- Kijowa, 125 dm., 792 mk., szkółka, młyn, 519
dz. włośc. Należała do dóbr byszewskich, od r.
że (17 w.).
hi
Morze 1.) wś, pow. bielski gub. grodz., gm. 1830 z Nowosiołkami, Grabowskiego, następnie
Brzozowo Nowe, 13 w. od Bielska, 55dm., 314 Ignacego Marcinkowskiego. Syn jego Wojciech
mk., cerkiew fil., 595 dz. włośc. 2.)M., wieś w r. 1857 sprzedał M. gen. Włodz. Połzikowewi,
drobnoszlachecka, tamże, gm. Narojki, par. kat. od którego r. 1883 nabył Roman Baziner, 835
dz. (545 lasu). Pozostałe 400 dz. lasu rozkoOstrożany, 168 dz.
Morzec-Nebujle, dwór, pow. szawelski, gm. lonizowano.
Mościszewo, fol., pow. szubiński. Przy erek- Tryszki, Morów 120 dz.
Morzyczyn, wś, pow. węgrowski. W r. 1578 cyi kościoła w Chomiąży r. 1357 weielono M. do
ma 10 łan., jest wsią królewską w starostwie nowej parafii wraz z dziesięcinami tej wsi. Mikamienieckiem (Kamieńczyk). Możnaby domy- kołaj sędzia kaliski zakładając kościół parafialny
ślać się, że są te dawniejsze Tworzymice, wy- w Wenecyi (Wenacyi), nadaje mu 4 łany w M.

mienione w dok. z XIII w. śród włości biskupstwa płockiego, w kasztelanii brockiej.
Morzysław, wś, pow. koniński. Wedle dok.
z r. 1328 część M. wraz Koninem była własnością bisk, lubuskie (K. W., n. 1088). Wedle
dok. z r. 1364 Wola Podłężna dawała dziesięciny kościołowi w M. (K. W., n. 1515).

(K. W., n. 1357, 1959).

Mościszki, w XII w. Jostesici, wś, pow. ko-

ściański. Wieś książęca nadana przy fundaeyi
klasztorowi w Lubiniu „cum lacu integro et alio

quod vulgariter Besan nuncupatur*.

Z potwier-

dzeń i aktów późniejszych widać, iż jezioro pier-

wotnie nosiło nazwę Mosciszki. R. 1324 dziedzie

We
Dębie (nie istniejących dziś), zrzeka się pretensyi do połowu ryb w jeziorze (K. W., n. 368,
719, 1041).
Mosiaki, wś, pow. poniewieski, gm. Remigoła (2 w.).
Mosina, miasto, pow. szremski. Akt ponow-

00.

Szumskiego. „W r. 1583 Jan Osiński wnosi od

22 dym., 6 ogr., 2 kół waln., 2 folusz, 3.) M.
wś nad rzką Koliną, tamże, gm. Jampol, par.
praw. Dołholówka, 50 w. od Krzemieńca, 78 dm.,
551 mk., cerkiew drewn. z r. 1877, uposażona
34 dz. z nadania ks. Teofili Jabłonowskiej 1786

nego osadzenia miasta M. („civitatem nostram r. W r.15838 należy do dóbr ks. Władysława ©
dietam quondam Mossina*), wydany przez ko- Zbaraskiego. W nowszych czasach hr. Krasiekie-mesa Mikołaja, wojew. kaliskiego, może być goi ks. Sapieżyny. 4.) M., wś, pow. nowogradautentycznym, wbrew domysłom Łukaszewicza, wołyński, gm. Kustowce, par. praw. Worobijówale osadzenie miasta mogło spełznąć na niczem. ka (2 w.), 90 w. od mta pow., 86 dm., 508 mk.,
Dopiero gdy M. przeszła w posiadanie królew- cerkiew fil. drewn. z r. 1791, uposażona z naskie otrzymała przywilej miejski od Władysława dania dziedziea Józefa Peretiatkiewieza, szkółka
Jagiełły r. 1429. Już przedtem była ona centrem cerk. od r. 1882.

Moskawa, w dok. Moscawa, rzeczka, w dok.
powiatu, jako o tem świadczy akt Jagiełły z r.
1392 wymieniający wieś Żabno „in distrietu z r. 1306 (Kod. kat. krak., I, 148). Ob. MaskaMossinensi* (K. W., n. 1923). W r. 1580 daje wa i Mozgawa (t. VI).
Moski, wś przy ujściu rzki Machirówki do
M. szosu 6 grz., od 6 łan. po gr. 380, od 3 pieDźwiny,
pow. połoeki..
od
karzy po gr. 15, od 2 krawców, po gr. 15,
al. Porochownia Mała,
Moskiewszczyzna
kołodzie2
od
15,
gr.
kowala
15,
rzeźnika gr.
jów po gr. 15, od 2 garncarzy po gr. 15, od 2 dwór, pow. dryzieński, Niecieekich 79 dz.
Mośkowce, wś, pow. bielski gub. grodz.,
szewców po gr. 15, od tkacza gr. 15, od 6 kom.
po gr. 6, od 2 bań gorzałez. po gr. 24. Ogółem gm. Dubiażyn, 266 dz,
Moskowka, dwór, pow. pofocki, Hłuszaninów
fi. 25 gr. 12. Czopowe roczne od 61 warów po
gr.
90
dz.
50
po
czyniło
30)
gr.
po
15 beczek (każda
Moskowszczyzna, 0s., pow. dubieński, gm.
od waru, czyli fi. 101 gr. 20. Czopowe od 10
warów po gr. 22 od beczki, czyli 36 gr. 12 den. Młynów, 24 w. od Dubna, 20 dm., 300 mk.
od waru, fi. 12 gr. 6, den. 12. Od 1306 kwart, Moskwicie, wś, pow. nowoaleksandrowski,

gorzałki po 3 den., od 2 beczek śledzi po gr. 6. gm. Dusiaty ('/ą W.).
Moskwino, Zonczewo, okolica, pow. bielski
Ogółem fi. 141 gr. 11. den. 12. Czopowe z bro-

waru p. wojew. pozn. za rok od 60 beczek fi. 2. gub. grodz., gm. Malesze, 54 dz.
Moskwitele, wś, pow. szawelski, gm. Podu- Przy mieście był 1 łan wójtowstwa należący do
bis (2 w.).
Mat. Niwskiego.

Moskale, wś, pow. słonimski, gm. Zdzięcioł,
48 w. od Słonima, 316 dz. Pod wsią kurhan.

Moskwitianówka, wś nad rzką Białka, pow.
zasławski, gm. Łabuń (12 w.), st. poczt. i dr.

Moskaleńki, wś, pow. dryzieński, parafia żel. Połonne (28 w.), 42 w. od Zasławia, 68 dm.,
474 mk., cerkiew drewn. z r. 1786. Dziedzietwo
Oświej.
Moskaleńki, wś, pow. kaniowski, gm. Olcho- Żółkiewskieh.

wiec, st. poczt. Bohusław (14 w.), 50 w. od Kaniowa, 191 dm., 1106 mk., cerkiew, szkółka

cerk., młyn, deptak, 3 wiatraki,

Mosor (t. VI, 815 Musor), Nowy i Stary,
dwie wsi i dwie kol. nad Stochodem, pow. kowelski, gm. Hołoby, 30 w. od Kowla. WŚ M. No-

Moskalewa, wś, pow. horodecki, gm. Bez- wy 48 dm., 331 mk.; kol. 31 dm., 92 mk.; wś
M. Stary 47 dm., 327 mk.; kol. 12 dm., 52 mk.
katowa, 6 dm., 34 mk., szkoła.
Moskalewo 1.) os. leś., pow. dzisieński, gm. W r. 1545 kn. Iwana Putiaty, W r 1570 z DoPostawy. Przy osadzie nad jez. OQzierczy, śród rosinem należy do p. trockiego. W r. 1577 Zalasu grodzisko, w kształcie podkowy, o 100 charyasz Łahodowski wnosi od 14 dym., 4 ogr.,
kroków od niego kilkadziesiąt kurhanów, 2.) M., 3 kół rudnych po 1 f., 3 kół mącznych po 12
gr., od 4 rudników, od rzem. po 6 gr. W r. 1583
eb. Białochwostowo.

Moskaliszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Jużynty (5 w.). 2.) M., wś, pow
poniewieski, gm. Pompiany (18 w.). 3.) M.,
zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Owanta (8 w.).
Moskałówka 1.) chutor pod wsią Taszłyk,

Antoni Jałowieki płaci z mstka M. od 4 dym.
rynk. po 6 gr., 8 dom. uliczn. po 4 gr., 4 chałup
nędznych po 2gr., 1 koła waln., 1 popa, a ze
wsi M. od 7 dym., 7 ogr.

Most 1.) wś, pow. grodzieński, gm. Skideł.
2.) M, wś, pow. krzemieniec- 2.) M. Kamienny, fol. dóbr Jeziory, tamże. 3.) M.
ki, gm. Białozorka, par. praw. Pliska (2 w.), 55 Kamienny, osada, pow. wołkowyski, gm. Poropow. czerkaski.

w. od Krzemieńca, 148 dm., 1020 mk., cerkiew ZOWO.
Most 1.) Rąbany, pow. czehryński, ob. /anofil. drewn., z r. 1791, uposażona 48 dz. z nadapoli
Omelhorod. 2.) M. Rąbany, wś, pow. hu-cerszkółka
1759,
r.
nia Adama Brzostowskiego
kiewna od r. 1870. Własność Teplakowych, mański, gm. Rusałówka, st. poczt. Buki (13 w.),
(poprzednio Leduchowskich). W r. 1570 Stefana 55 w. od Humania, 289 dm., 1495 mk, eerkiew,

Mos
szkółka cerk., 3 wiatraki, stadnina. 3.) M. Pań- chutor, pow. włodzimierski, gm. Krymno, 11
ski (t. VII, 845 Pański Most), wś, pow. lipowiec- dm., 66 mk.
Mosur, wś, pow. włodzimierski, gm. Korytki, gm. Sarny, st. poczt. Monasterzyska (12 w.),
75 w. od Lipowca, 67 dm., 540 mk., cerkiew, nica, 35 w. od mta pow., 120 dm., 681 mk.
Mosurowce, ob. MMusorowce.
szkółka cerk., młyn.
Moszczan, Moszczon, wś, pow. rówieński,
Mostek 1.) Smolany, wś, pow. sokólski, gm.
Kamionka, 168 dz. 2.) M. Soroczy, wś, pow. gm. Tuezyn, par. praw, Pustomyty (2 w.), 40
- gokólski, gm. Ostra Góra, 149 dz. 3.) M., zaśc., w. od Równego, 24 dm., 317 mk.
Moszczańce, ob. Kołki.
pow. wołkowyski, gm. Roś, Łaszkiewiczów 17
Moszczanica 1.) Wielka, wś nad Zbyteńką,
dz. 4.) M., dobra, pow. bychowski, Jeśmanów
pow. dubieński, gm. Buderaż, 23 w. od Dubna,
1301 dz., młyn.
Mostki 1.) urocz. przy wsi Stryjówka, pow. 280 dm., 2186 mk., cerkiew drewn. z r. 1886,
grodzieński. 2.) M., wś, pow. kobryński, gm. szkółka cerk. 2.) M. Mała, wś, tamże, 18 w.
Ziołowo, 46 w. od Kobrynia, 489 dz. 3.) M., od Dubna, 93 dm., 1013 mk., cerkiew drewn.
wś, pow. dryzieński, par. Zabiały, naleźała do z r. 1866, szkółka eerk. Cerkiew fil. we wsi
Listwin (3 w.). W r. 1583 ks. Konst, Ostrogski
dworu Klimowszczyzna.
Mostołtowicze, pow. trocki, Na gruntach wnosi ze wsi M., miasta dubieńskiego od 12 dym.,
dworskich kurhan, zw. „Zamkalis*, do 40 sąż. 4 ogr., 8 dym., 6 ogr.i 1 dym., 1 ogr. 3.) M.

Mała, wś, tamże, gm. Ołyka, par. praw. Romaszśrednicy.
Mostowlany 1.) wś, pow. grodzieński, gm. kowszczyzna (4 w.), 54 w. od Dubna, 75 dm.,
Hołynka, 69 w. od Grodna, 17 dm., 187 mk,, 553 mk. 4.) M., wś, pow. ostrogski, gm. Sijacerkiew, szkoła, młyn, 381 dz. włośc. i 15 cerk. niee, 12 w. od Ostroga, 109 dm., 784 mk., cerDobra, Radowiekich, z fol. Dublany 1331 dz. kiew drewn. fund. r. 1785 przez ks. Ant. Jabło-

(762 lasu). 2.) M., wś tamże, gm. Skidel.
Mostowo, wś, pow. dryzieński, par. Rosica.
Mostowty, okolica, pow. kowieński, gmina
Kroki (4 w.), 66 w. od Kowna. Mają tu: Kuczewscy 158 dz., Mackiewiczowie 27 dz., Szymkiewiczowie 47 dz.

Mostwiliszki, pow. oszmiański. Od r. 1586

nowskiego, uposażona 42 dz., szkółka eerk. od

r. 1884.

Wr. 1577 sioło zamku ostrogskiego,

płaci od 15 dym. półdworz. po 10 gr., 10 dym.
na ćwierciach po 5 gr., 7 ogr. po 2 gr., oraz

Wasil Moszczennieki od 7 dym. półdworz. i 10
ogr. po 2 gr., w r. 1583 wniesiono od 20 dym,,
12 ogr., 2 kół dorocz. Ob. Gloger Z.: „Wołyń

w okolicy tej Paweł Niekraszewicz począł sku- i wykopaliska Moszczaniekie ze zbioru ś. p. Lupować rozmaite schedy od Bohuszów, Pietkie- dwika Pawłowskiego* (Wiad. arch., t. IV, 1882).
wiczów, Olańskich, Grzybów i in, i tak utworzo- 5.) M., chutor, pow. owrucki, gm. Noryńsk,
na własność 1620 r., przeszła do Wojciecha par. praw. Kobylin (10 w.).
Moszczanica 1.) r. 1581 Mosczenica Polska
Mostwiłły, od którego wzięła nazwę. Potem M.
były własnością Gintowtów, raz jeszcze Niekra- i Niemiecka, wś, pow. gorlicki. W r. 1581 są to
szewiczów, Ostrowskich, Miecznikowskich, Piet- wsi królewskie, mają kościół paraf. M. Polską
kiewiczów, Baranków. Wr. 1747 Jerzy i Teresa trzyma pan Radomski, płaci od 14'/, łan., 6 zaz Prószyńskich Barankowie, darowali M. klasz- grodn., 5 komorn., '/ą karez., *'/, roli. M. Nie-

miecką trzyma wojew. lubelski, płaci od 23/4
torowi boruńskiemu.
Mosty, mstko i dobra, pow. grodzieński, gm. łan. km., 1 czyn., 4 zagr., 4 komorn., 5 rzem.
Mosty. Mstko ma 2538 dz. włośc. i 33 kośce.; 2.) M., r. 1276 MMoscenicz, wś, pow. sądeeki.
dobra Oznobiszynych, z fol. Nowiny i Soroki Wspom. w dok. z r. 1276 (Kod. mał., II, 139).
i os. Stefaniszki Wielkie 3935 dz. (1304 lasu). W r. 1378 Andrzej biskup Seretu, sprzedaje M.
Gmina obejmuje 30 miejscowości, 382 dm, wło- swe dziedzictwo za 100 grz., Ilikowi dziedzico_ściańskich (125 innych), 4946 mk. włościan, wi Nieszkowy (Kod. mał,, III, 321). Zapewne

uwłaszezonych na 7326 dz.

był to dział tylko, bo wieś należała do klasztoru

Mosty 1.) Stare al. Żurawa, wś nad Olszan- w Sączu.
Moszczaniec, wś, pow. sanocki, W r. 1565
ką, pow. berdyczowski, gm. Wachnówka, stacya
poczt. Turbowo (10 w.), 76 w. od Berdyczowa, wś ta, w ststwie sanockiem, miała 17 kmieci na
97 dm., 470 mk. 2.) M., wś, pow. dubieński, 13 łanach wymiernych, 8 swobodnych jeszcze
gm. Buderaż, par. praw. Buszcza (3 w.), 34 w. do 3 lat i 5 świeżo osadzonych. Pop na mocy
od Dubna, 12 dm., 120 mk., młyn wodny, smo- przywileju królew. nie nie dawał.

Dochód wy-

larnia. 3.) M., urocz., pow. łucki, gm. Trościa- nosił zł. 41 gr. 14.
Moszczanka, kol. pow. włodzimierski, gm.
niec, 25 w. od Łucka, 27 dm., 208 mk, 4.) M.,
Werba, 16 dm., 101 mk.
słoboda, tamże, gm. Osowa, 10 dm., 66 mk
Moszczanówka, kol., pow. ostrogski, gm.
Mostyszcze 1.) wś, pow. kowelski, gm. Chocieszów, 53 w. od Kowla, 76 dm., 321 mk, Wr. Sijaniee, 13 w. od Ostroga, 24 dm., 207 mk.
Moszczeńce, wś, pow. sieński, gm, Rasna,
1583 do Wyżwy, kn. Andrzeja Kurbskiego,
z Bokowem, płaci od 10 dym., 1 rzem. 2.) M., 9 dm., 70 mk.

Mos.
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Moszczenica 1.) ob. Moszczanica, 2.) M., ob. 22 dm., 259 mk., cerkiew fil, drewn. zr. 1870,
uposażona 37 dz., z nadania właścicieli wsi:
Moszczenka, wś, pow. brzeski gub. grodz., Jana Kisiela, Katarzyny Pietruszewskiej i Józefy Rajewskiej r. 1783, młyn. WŚ należy do
gm. Kosicze, 158 dz,
Moszczona Skarbowa al. Królewska, M. Wiel- Popielów, Oszmiańców, Teodorowiczów i Tuszyń-

Nieszkowice.

ka, dwie wsi, M. Sycze, wś i dobra, pow. bielski skich. W r. 1583 do Żornowna, ks. Konstant.
gub. grodz., w dawnej ziemi mielnickiej, gmina Ostrogskiego, który płaci od 4 dym., 5 ogr., 5
Aleksandrówka, 45 i 49 w. od Bielska. M. Skar- podsus., 1 koła dor.
Moszkowee 1.) Wielkie, wś, pow. żytomierbowa ze wsiami Maćkowicze i Stankowicze 1233

dz.; M. Wielka 390 dz.; M. Sycze 288 dz. Dobra ski, gm, Kodnia, st. poezt, Reja (15 w.), 32 w.
od Żytomierza, 211 dm., 1503 mk., cerkiew
M, Sycze, Ciecierskich, 381 dz.
Moszczona, Moszczana, wś, pow. kowelski, drewn. fund. r. 1744 przez właściciela Bierzyńgm. Koszary Stare, 7 w. od Kowla, 84 dm., 543 skiego, szkoła ludowa od r. 1873. Obeenie Temk., cerkiew, szkoła, wiatrak, W r. 1588 do reszczenki. W r. 1593 Ozirańskie Sieliszcze naKowla, kn. Andrzeja Kurbskiego, płaci od 17 leży do dóbr Tyszkiewiczów Łohojskich. 2.) M.

łan., 1 rzem., 2 bojarów.

W r. 1628 należy do Małe, wś nad rzką Hrybarką, tamże, gm, So-

ststwa kowelskiego, czyni 410 fi. 27 gr. Nadto łotwin, 37 w. od Żytomierza, 142 dm., 829 mk.
Moszkowicze, wś
ifol., pow. prużański, gm.
4 włóki z zaściankiem, były w posesyi kałuRewiatycze, 39 w. od Prużany. Wś ma 357 dz.
skiej.

Moszczony, wś, pow. sieński, gm. Łatyho- włośc.; fol. należy do dóbr Siehniewieze.
Moszkówka, wś, pow. żytomierski, gmina
Moszczun al. Pilnia, wś, pow. kijowski, gm. Uszomierz, 67 wiorst 0d Żytomierza, 22 dm.,
Piotrowce Stare, par. praw. Mościszeze (7 w.), 281 mk.
st. poczt. Borszczahówka (21 w.), 18 w. od KiMoszkowo, wś, pow. orszański, gm. Moszjowa, 46 dm., 228 mk., szkółka, 2 młyny, 298 kowo, 8 dm., 77 mk,, zarząd gm., cerkiew drew.,
szkoła. Gmina obejmuje 180 miejscowości, 1391
dz. włośc.
Moszenaki, wś i dobra nad Dnieprem, pow. dm., 8237 mk. włościan (2781 dusz rewiz.),
horecki (nie mohylewski), gm. Niezyporowieze, uwłaszczonych na 13,814 dz. Dobra, Wasilew44 dm.,, 243 mk., cerkiew drewn. Dobra, odr. skieh, z fol. Dubrowka 815 dz. 2.) M., dobra,
1871 Ajgustowych, 541 dz. (440 lasu).
tamże, Leńskich 315 dz.
Moszkowski al. Zdski, chutor, pow. owrueMoszeńce, chutor, pow. żytomierski, gmina
wo, cerkiew.

Krasnosiółka,

64 w. od Żytomierza, 32 dm., ki, gm. Chwośnia Wielka, 20 dm., 87 mk.

292 mk.
Moszenino (t. VI, 729 Moszenińska Gmina),
wś, pow. newelski, gm. Moszenino, 18 w. od
Newla, 9 dm., 54 mk., cerkiew, zarząd gminny.
Gmina obejmuje 74 miejscowości, 573 dm. włościańskich (107 innych), 3282 mk. włościan,
uwłaszczonych na 7262 dz.
Moszkany, wś, pow. sieński, (Gmina obejmuje 161 miejscowości, 1380 dm., 7302 mk.

Moszna, r. 1424 Mosiny, r. 1580 Mosny,
wś, pow. błoński, W r. 1424 w Grodźeu (Grójec) wydano dla ks. Aleksandra al. Witowda poświadczenie ze strony sądu ziemskiego czerwińskiego (zapewne czerskiego), iż Stanisław, Jan,
Wielisław i Jakób, dziedzice „de Mosiny*, są

szlachtą h. Rawa (Kapica, Herbarz, 289).
Moszna, wś, pow. prądnicki (mylnie w opisie
(t. VI) nowomiejskim nazwany).
włościan (2241 dusz rewiz.), uwłaszczonych na
Mosznice, ob. Klemnie.
14,593 dz.
Mosznie, fol., pow. wiłkomierski, gm. WojtMoszki 1.) chutor dóbr Józefpol, pow. ko- kuszki (4 w.).
bryński. 2.) M, urocz. w dobrach Antosin, pow.
Moszno, dobra, pow. połocki, Możejków 139
słonimski. 3.) M., dobra, tamże, gm. Stara Wieś,

25 w. od Słonima, właściciel Zeume, 434 dz. dz., Olszewskich 10 dz.

Moszny, wś, pow. wołkowyski, gm. Szydło4.) M., dobra, pow. bychowski, od r. 1871 Dur>
nowych, z fol. Stefanowo 7991 dz. (7111 lasów), wicze, 19 w. od Wołkowyska, 900 dz.
młyn.
Moszny, mstko, pow. czerkaski, gm. Moszny,
Moszki, Moszkowce, wś, pow. owrueki, gm. 25 w. od Czerkas, 648 dm., 7107 mk., 2 cerkChwośnia Wielka (5 w.), st, pocztowa Owrucz wie, kościół katol.,

(7 w.), 191 dm., 1076 mk., cerkiew drewn. z r.
1815. Cerkiew fil. we wsi Chwośnia Mała. Niegdyś wieś bojarska, ciągnąca do zamku owruekiego. W r. 1571było tu 11 bojarów putnych
(Moszkowskich i in.), płacących po 20 gr. W r.
1622 było tu bojar. 30 domów.
Moszków, wś, pow. dubieński, gm. Malin,

2 szkółki cerk., ambulatoryum, st. poczt., cegielnia, gorzelnia, 16 wiatraków. Przedmieścia noszą nazwy: Słobódka,
Deryhorodek, Zamiedzianka, Zamoście, Rewki
i urocz. Kułaszyno. Gmina obejmuje 5 miejscowości (1 mstko, 3 słobody, 1 kol.), 11,488

mk. (16 katol., 1269 żyd.) i 15,046 dz. (9174
większej posiadłości, 5216 włośc., 656 cerk.
par. praw. Kosarzew (2 w.), 18 w. od Dubna, W r. 1628 potomkowie ks, Michała Wiśniowiec-
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kiego wnoszą z M. od 50 dym., 2 kół młyń,, 4 kę, 8 młynów, 6 wiatraków, st. dr. żel. płd.rzem., 1 popa.
zchd. M. (o 3 w. od wsi) znajduje się na grun-

Moszowe, wś, pow. klimowieki. Gmina obejmuje 28 miejscowości, 739 dm., 4316 mk. włościan (1346 dusz rewiz.), uwłaszczonych na
8005 dz.
Moszurów, wś przy linii dr. żel., pow. hu-

tach chutoru Borowy.
Motrunki 1.) wś, pow. starokonstantynowski,
gm. Krasiłów, 15 w. od mta pow., 89 dm,, 632
mk., cerkiew murow. z r. 1791, szkółka cerk,

od r. 1891.

W r. 1588 należy do włości kuź-

mański, gm. Moszurów, st. poczt. Talne (7 w.), mińskiej, ks. Ostrogskich, płaci od 2 dym.; wr.
35 w. od Humania, 685 dm., 3431 mk., cerkiew, 1593 spustoszona przez Tatarów. Obecnie Sieraszkółka cerk., 2 młyny, 6 wiatraków. Gmina czyńskich, 2.) M, wś, pow. żytomierski, gm.
obejmuje 5 siół, ma 11,542 mk. (34 katol., 3 Krasnopol, par. praw. Burkowce, 60 w. od Żyto-

A

ewang., 182 żydów) i 15,385 dz. (7089 więk-

mierza,

15 w. od Lubara st. poezt., 20 w. od

szej posiadłości, 7708 dz. włośc., 231 dz. cerk. Olszanki st. dr. żel., 92 dm., 572 mk., cerkiew
W r. 1629 własność Kalinowskich, w dzierżawie fil. drewn. niewiadomej erekcyi.

Motycz, wś, pow. lubelski. W dok. z r. 1330
Moszyno, w dok. Mossyno, wś, pow. pułtu- śród włości Dzierzka kan. krak. i brata jego
ski. Wspom. w dok. z XIII w. śród włości ko- Hostasiusza, przeniesionych na prawo niemieeścioła płockiego. W r. 1576 ma 4 łan., 3 łany kie (Kod. mał., II, 275). R. 1676 Łukasz Ko-

Jana Pilki, który wnosi od 172 dym.

wójt,

chanowski płaci tu pogłówne od 102 poddanych

Motasze, wś, pow. wołkowyski, gm. Porozo- i 7 osób z dworu.
wo, 35 w. od Wołkowyska, 309 dz.
Motykały Wielkie i Małe, dwie wsi i folw.,

Motejaszów,
gm. Krymno.

chutor, pow. włodzimierski, pow. brzeski gub. grodz., gm. Motykały, 16 w.
od Brześcia. M. Wielkie 23 dm., 214 mk., zaMotejki, wś i dwa zaśc., pow. nowoaleksan- rząd gm., cerkiew, szkoła, cegielnia, 329 dz.
drowski, gm. Abele (4 w.).
włośe., 48 cerk.; M. Małe 306 dz. Fol., WłodMotejki, ob. Matyjki.
ków, 596 dz. Gmina obejmuje 52 miejscowości,

Motejkiszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Widze (8 w.).
Motejsze, okolica, pow. kowieński, gm. Wilkija (14 w.), 48 w. od Kownaa, Mają tu Urniażowie 33 dz.
Motkajcie, fol. dóbr Czutele, pow. szawelski, gm. Szawlany (5 w.).
Motkowce, Moćkowce, wś i chutor, pow. woł-

._
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448 dm. włośc. (81 innych), 5921 mk. włościan,
uwłaszczonych na 7018 dz.

Nadto w gm, jest

324 dz. cerk, i 7801 większej posiadłości.
Motyle, wś, pow. grodzieński, gm. Berszty,
77 w.od Grodna, 1010 dz. W r. 1641 wieś
osocznicza, w puszczy bersztańskiej, w kwate-

rze zabłockiej, Było w niej 11 włók, z tych 9
włók wolnych na osoczników, 1 wł. wolna na
kowyski, gm. Werejki, 19 w. od Wołkowyska. wygon i 1 na czynsz, z której, jako z gruntu
WŚ ma 302 dz.; chutor, Witorskich, 27 dz.
podłego, mają płacić 1 kopę, Arendarz za aren-

Motkowo, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, dę piwną płaci 12 kóp.
gm. Oknista (4 w.).
Motyle, os. przy wsi Radcza Stara, powiat
_ Motol, mstko, pow. kobryński, gm. Motol, owrucki, 14 dm., 79 mk.
239 dm., 2294 mk., 2 cerkwie, kaplica, dom
Motyszki, dwór, pow. rossieński, gm. Tauromodl., szkoła, 3267 dz. włośc. i 68 cerk. Gmina gi (9 w.).
obejmuje 7 miejscowości, 459 dm. włośe. (obok
Motyżyn, wś, pow. kijowski, gm. Makarów,
186 innych), 3543 mk. włościan, uwłaszezonych st. poezt. Chwasowa (11 w.), 45 w. od Kijowa,
na 7017 dz.

215 dm., 2175 mk., cerkiew, szkółka eerk., 9

gow (14 w.).

lasu), razem z Płachcianką.
Mowie, dwór i dobra, pow. wiłkomierski, gm.
Pogiry (3 w.).

Motory, wś, pow. wiłkomierski, gm. Ro- wiatraków, 2351 dz. włośc., 4191 dwor. (2188
Motowidłówka 1.) wś, pow. żytomierski,

gm. Motowidłówka, 96 w. od Żytomierza, 243
m., 1550 mk., cerkiew murow. Uśpieńska z r.

Mozaliszki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Do-

1881, kaplica katol., szkoła od r. 1873. Cerkiew bejki (10 w.).

fil. we wsi Siemionówka. W r. 1601 podana ja-

Mozały, fol. dóbr Radoml, pow. sieński.
Mozgawa, wś, pow. pińczowski. Wedle dok,
Metelskiego. Gmina obejmuje obecnie 27 miej- zr. 1242 dziesięciny z tej wsi, biskup krakow.
secowości, 883 dm. włośc. (449 innych), 10,070 nadał, drogą zamiany, klasztorowi w Staniątkach
mk. włościan, uwłaszczonych na 6105 dzies. (Kod. mał., II, 64), R. 1365 Piotr z M. dział
ko zniszczona przez Tatarów. R. 1753 własność

2.) M., Wielka i Skarbowa, dwie wsi nad Stuh- swój w Potoku, sprzedaje trzem dziedzicom z tej

ną, pow. wasylkowski, gm. Ksawerówka, st. ostatniej wsi za 20 grz. (Kod mał., III, 186).
poczt. Wasylków (18 w.); M. W. ma 333 dm., W r. 1579 płaci tu biskup krakow. od 7 zagr.,
2246 mk., cerkiew, kościół, szkołę, 9 wiatraków; 2 chał., 1 kom., 2 ubog., zaś Leksieki od 1 08.,
M. Skarbowa 538 dm., 2851 mk., cerkiew, szkół- 1/, łana, 1 zagr., 2 ubog.
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Mozgi, dwór i okolica, pow. poniewieski, gm. 3.) M., dwór, pow. wiłkomierski, gm. Owanta
Krakinów (9 w.). Mają tu Butrymowie 95 dz,, (21 w.). 4.) M., zaśc. i okolica, tamże, gm. Rogow (5115 w.). 5.) M., wś, tamże, gm. DoKibortowie 55 dz.
Mozgieliszki, fol., pow. wiłkomierski, gmina bejki.
Możejków 1.) Mały, pow. lidzki. Cerkiew
Pupany (5 w.).
Mozgole, wś, pow. kowieński, gm. Jaswoj- par., wzniesiona r. 1407 przez Szymka Mackiewieza Szkleńskiego, odrestaurowana r. 1878,
nie (2 w.).
Mozole, wś, pow. wołkowyski, gm. Zelzin, Po rogach wznoszą się 4 wieże, w kształcie
baszt ze strzelnieami. Widok i opis podał Ba37 w. od Wołkowyska, 263 dz.
Mozolewszczyzna, wś, pow. dryzieński, par. tiuszków (Białoruś i Litwa, 129). 2.) M., mylnie Możejkowo (t. VI, 761), pow. oszmiański.
Oświej.
Mozolice, w dok. Mosolicze, r. 1569 Mozeli- Odl. 17 (nie 177 w.) od Kucewicz. Długi czas
cze, wś, pow. kozienicki. Wymieniona w dok. był w posiadaniu Kuszlów, na początku XIX w.
z r. 1252, śród wsi nadanych klasztorowi siecie- przeszedł do Mosiewiezów.
Możeszów, chutor, pow. owrueki, gm. Łuhichowskiemu „a comite magno Setheo ipsius claustri fundatore* (Kod. kat. krak., I, 42). Wr. ny, 7 dm., 35 mk.
Możochiny, wś, okolica i fol., pow. kobryń" 1569 opat płaci tu od 3!/, łan., 2 kom.
Mozołowo, Mazołowo, wś nad Białą Natopą, ski, gm. Wierzcholesie, 16 w. od Kobrynia. WŚ
pow. mścisławski, gm. Stare Sioło, 18 dm., 148 51, okolica 196 dz.; fol., Wojszynów, 197 dz.
Możugie, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
mk., monaster żeński z 2 cerkwiami, młyn.
Mozwieliszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow- gm. Rakiszki (9 w.).
Możujki, wś i folw., pow. wiłkomierski, gm.
ski, gm. Rymszany (5 w.).

Możajcie 1) wśifol., pow. szawelski, gm. Towiany (2 w.). Mają tu Mackiewiezowie 51
Krupie (7 w.), 45 w. od Szawel. Giedminów, dzies.
Możwile, wś i zaśc., pow. nowoaleksandrowz fol. Gierniszki 465 dz. 2.) M, dobra, tamże,
gm. Radziwiliszki (10 w.), 19 w. od Szawel, Nej- ski, gm. Antuzów (14 w.), 20 w. od mta pow.
Mają tu: Hutorowiczowie 56 dz., Markiewiczorandów 960 dz. (481 lasu).
Możany 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, wie 40 dz., Minkiewiczowie 40 dz. i Puchowsey
gm. Rymszany (9 w.). 2.) M., wś, pow. sza- 15 dz.

Mrocza, miasto, pow. wyrzyski. W r. 1398
welski, gm. Poszwityń (14 w.). 3.)M, wś,
Władysław Jagiełło pozwala Arnoldowi z Walpow. wiłkomierski, gm. Krupiszki (17 w.).
Możary, wś nad rzką Hałką, pow. owrucki, dowa wieś jego Mroczę, w pow. nakielskim, wygm. Sławeczna (4 w.), 25 w. od Owrucza, (st. nieść do rzędu miast i przenieść z prawa polpoezt.), 210 dm., 1043 mk., cerkiew drewn., skiego na magdeburskie. Porównywa je eo do
szkółka cerk, od r. 1883. W całej parafii było praw z Sempelborkiem (Sępolno) i nadaje targi
169 dm., 1375 mk. prawosł., 21 katol. i 26 żyd. tygodniowe (K. W., n. 1937). W r. 1581 przedWŚ M. należąca do włości kamieniekiej, podana mieście płaci od 16 łan., 7 zagr., 5 rzem., 4 kół
w opisie zamku owruekiego z r. 1545. Należała walnych w 2 młynach. Miasto daje szosu fi. 9.

gr. 18, od 17 rzem., 3 kom., 5 piekarzy, 3 bei
Mroczki, Kamienny Stok, wś, pow. kolneński.
gm, Kowarsk (8 w.). 2.) M., okolica, tamże,
gm. Rogów (15 w.). Mają tu Wilkańcowie 24 R. 1436, w Wiźnie, Władysław ks mazow. nado dóbr kapituły wileńskiej.

Możejkańce 1.) dwór, powiat wiłkomierski, czek śledzi i 3 bań gorzał.

dz.

3.) M, tamże, ob. Jurgiańce.

daje Mroczkowi synowi Helkona 12 łan. chełm.

Możejkany, wś, pow. poniewieski, gm. Po- nad rz. Kamienny Stok i łan łąk nad rz. Wissą,
przy drodze do Goniądza (Kapica, Herbarz, 290).
kroje (3 w.), 24 dm., 276 mk,, szkoła.
Mroczki, wśi dobra, pow. białostoeki, gm.
Możejki 1.) wś, pow. prużański, gm. Murawiewska, 43 w. od Prużany, 297 dz, włośe., 20 Przytulanka, 45 w. od mta pow. Wś 97 dzies.
prywat.

Pod wsią nasyp czworoboczny, ze śla- włośc. i 5 do Mroczków; dobra, Haraburdów,

dami grodu zwany przez lud Koreniewo. 2.) M., z folw. Jaryłówka i os. Wiszowate i Kulesze,
wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. Abele (5w.). 777 dz.
3.) M., wś, pow. szawelski, gm. Gruździe (10 w.).
Mrowła, r. 1367 Mrowa, wś, pow. Tzeszow4.) M., wś nad rzką Wentą i st. dr. żel, tamże, ski. R. 1352 król Kazimierz oddaje Domasławogm. Wieksznie. Wś 44 dm., 264 mk,, młyn. wi las królewski nad rzką Mrowa po obu brze5.) M., dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm. Ucia- gach, przy Nowej Górze, dla założenia na obszarze 64 łan. frankońskich wsi na prawie niemiecna (15 w ).
z

Możejkiszki 1.) fol., pow. nowoaleksandrow- kiem.

Dwa łany otrzyma sołtys, jeden na koMają tu: Balezunaso- ściół, jeden pod skotnicę. Osadniey mają 20 lat
wie 141 dz., Grażysowie 30 dz., Siesieey 38 dz, wolności. Lokacya jednak nie doszła do skutku.
2.) M., przys., pow. rossieński, gm. Chwejdany R. 1367 w Bieczu, król Kazimierz upoważnia nieski, gm. Jużynty (7 w.).

(Konstantynów, 11 w.), Mieszkowskich, 60 dz. jakiego Stanisława do założenia wsi na prawie
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- średzkiem, między rzekami: Mrowa i Czarna, na
30 łanach. Łan jeden przeznaczony dla sołtysa, jeden dla kościoła. Sołtys otrzymuje otokę
(pasieka), karczmę wolną i młyn, tudzież szósty
denar sądowy, Osadnicy mieć będą 20 lat wolności (Kod. mał., III, 55 i 206). Wr. 1536 M.
jest wsią królewską, ma kościół parafialny, 5
kmieci. Zaliczona była do Góry, w starostwie
ropczyckiem.

Muc
12i 14 w. od Łucka. Wś ma 50 dm., 304 mk.,
cerkiew, młyn; os. 28 dm., 178 mk.

kn. Aleksandra Czartoryskiego.

W r. 1570

W r. 1583,

w zastawie u Mikołajowej Charlińskiej, podkom.
łuckiej, która wnosi z M,i Połhanowea od 26

dym., 14 ogr., 4 komorn., 1 koła waln., 1 popa,
2 bojarów.

Mszaniec 1.) wś, pow. berdyczowski, gm.
i st. poczt. Machnówka (4 w.), 24 w. od BerdyMruczyn, r. 1349 Mroczino, wś, pow. bydgo- czowa, 48 dm., 323 mk., młyn. 2.) M., wś, pow.
ski. Wspom. w akcie rozgraniczenia r. 1349 nowogradwołyński, gm. Ostropol, 110 w. od mta
Wielkopolski od Pomorza i ziemi chełmińskiej pow., 210 dm., 466 mk., cerkiew drewn. z r.
(K. W., 1286 i 1290).
1882, uposażona 64 dz., z nadania właścicieli

Mścibów, mstko i przys., pow. wołkowyski, wsi Borowiekich r. 1826, szkoła.

gm. Mścibów,

3.) M., wś,
Mstko ma 1028 mk., 1092 dz. pow. włodzimierski, gm. Liuboml, 8 dm., 32 mk.

włośc., 42 cerk. i 32 kośe.; przys. 124 dzies.
Gmina obejmuje 14 miejscowości, 461 dm. włośeiańskich (obok 70 innych), 3119 mk. włościan,
uwłaszczonych na 6984 dz. Większej posiadłości nie ma. Za osadą nad brzegiem rzki Olszan-

Mszaniec 1.) wś, pow. staromiejski.

Wr.

1565 wś w ststwie samborskiem, miała 20 łan.
czyniących rocznie zł. 56 gr. 20. Na łanach
siedziało 39 kmieci. Były 3 łany przymierne

a z nich zł. 7 gr. 6. Półłanek pusty dawał 1 zł,

ki wał, długi około 85 saż,, szeroki zaś i wysoki gr. 12. Drugi półłanek pusty zajmował sołtys
do 5 saż. W odległości 70 saż. od tego wału i dawał 1 zł. gr. 12. Sołtys z dworzyszcza nad
zmajdują się ślady drugiego wału otaczającego przywilej trzymanego zł. 2 gr. 17. Karczmarz
poprzedni, końce którego opierają się o wybrze- zł. 4. Pop z cerkwi i dworzyszcza zł. 1 gr. 1.
ża QOlszanki. Lud nazywa te miejsce „Zam- Ogółem zł. 87 gr. 15 den. 9. 2.) M, r. 1565
kiem*,
Mschana, wś, pow. husiatyński. Starosta trem-

_ Mścisław, miasto w gub. mohylewskiej. Leży pod 54'1' szer. półn. Bernardyni prowadzili
tu szkoły, po zamknięciu jezuickich.
Mstów, mstko, pow. częstochowski. W dok.
zr. 1193 między posiadłościami klasztoru na
Piasku we Wrocławiu podano: „Mistow cum
_ redditibus suis et decimis* (Kod, mał., I, 58).

wi Wolskiemu, który uzyskał na nią dożywocie
na sejmie warszawskim. Był też i folwark, na
którym dzierżawca robił więcej najemnikami, niż
poddanymi. Suma dochodu zł. 108 gr. 17.
Mszanki, wś, pow. prużański, gm. Białowie-

scopus", z okazyi konsekracyi biskupa poznań-

Mszczonów, miasto, pow. błoński. W r. 1334

bowelski Pretficz, osadził tę wieś r. 1555, na
gruntach starostwa.

Dał ją swemu służebniko-

Bawi tu r. 1212 Henryk „Polonorum archiepi- ża, 208 dz.

skiego (K. W., n. 588).

R. 1220 Iwo biskup Ziemowit ks. mazow., za zgodą kapelana swego
krak., potwierdza nadanie dziesięcin dla klasz- Guntera, plebana w M., odbiera wś Gzdów, sta-

toru mstowskiego, poczynione przez poprzedni
ków. A mianowicie nadane były: Mstów z lasami, rolami i wsiami wchodzącemi w skład okręgu (opola), a mianowicie: Zawada, Łuszezyn,
Srocko, Jaskrow, Konin i Kłobukowice. Wchodzą one dziś w skład par. Mstów. Bolesław ks.
krak. i sand,, wszystkie wsi położone „in distrie-

nowiącą uposażenie kościoła w M. a daje w zamian część wsi M. w takich rozmiarach, jakie
ma wś Gzdów. W r. 1377 już po wyniesieniu

M. na miasto, Ziemowit syn Trojdena zwraca

kościołowi Gzdów a odbiera część M. i wciela do
gruntów miejskich (K, W., n. 2044 i 1735).

W r. 1579 M. płaci szosu fi. 57, od bań gorzał.

tu Opole de Mstow*, uwalnia r. 1263 od dozoro- fi. 6, od różnych rzemieśl. fl. 26, czopowego za
wania gniazd sokolich (Kod. mał., I, 78). Akt rok fl. 66.
lokacyjny miasta wydany r. 1278 (Kod, mał.,
Mszęcin al. Mazczęcin, przys. Niepołomie,

t. II, 142). Bawi tu 10 grud. 1364 r. Kazimierz pow. bocheński. R. 1242 Konrad ks, krak,, poW. (Kod. mał., I, 325). W r. 1581 miasto daje twierdza rozgraniczenie tej włości klasztoru mieszosu fi. 38 gr. 12, od 3 łau., 2 kół dorocz., 6 chowskiego, dokonane przez ks. Henryka (Kod,
kół zakupnych, 1 koło stempne, 2 koła stempne, mał., LI, 68). W r. 1349 daje klasztorowi do10 szewców, 3 kuśnierzy, 3 kowali, 7 kraweów, chodu 3 grz, ((Kod, mał., III, 78).
2 garncarzy, 10 piekarzów, 1 czapnika, 5 praMucharów, w dok, Mcharew, wś nad dopł.
sałów, 1 bednarza, 1 sukiennika, 2 rzeźników, Korczyka, pow. nowogradwołyński, gm.
Berez2 kramarzy, 2 przekupek, 12 komorn., 1 dudy. dów, 30 w. od mta pow., 152 dm.,
914 mk.,
Suma fi. 78 gr. 6.
cerkiew drewn. z r. 1763, uposażona 90 dzies.,

Mstów, wś, pow. limanowski, par. Szczyrzy- z nadania ks. Czetwertyńskich r. 1766, szkółka
ce. Wdok.
z r. 1405 „Mstow in terra Czirzicien- cerk. od r. 1842. W r. 1577 sioło zamkowe kosi* (Kod. kat. krak,, II, 300).
reckie, płaci od 7 dym., 5 ogr.
Mstyszyn, wś i os., pow. łucki, gm. Połonka,
Muchąrz, wś, pow. wadowicki. W dok. z r.

Mur
1254 śród włości klasztoru zwierzynieckiego, po-
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Mukale, w spisie Mokule, wś, dobra i zaść.,

dano: „Muchaar cum Thaberna, silva, pratis et pow. nowoaleksandrowski, gm. Antuzów (16 w.).
utroque littore Seava*. R. 1581 klasztor ten Dobra, Bobrowskich 339 dz., poprzednio Kiełppłaci tu od 6 łan. km., 4 zagr., 3 kom.

Szów.

Mulary, wś, pow. słonimski, gm. Dwórzee,
Muchawiec, wś nad Horyniem, pow. krzemienieeki, gm. Wiśniowiee, 20 w. od Krzemień- 149 dz.
Malawicze, wś, pow. bielski gub. grodz,,
ea, 118 dm., 931 mk., cerkiew drewn. zr. 1718,
cegielnia, Do par. praw. należy wieś Kuniniee. gm. Rajsk, 13 w. od Bielska, 299 dz.
Mulczyce (t. VI, 802 mylnie Mulczyńce), wś
Własność hr. Mniszchów.
Muchawiecki Kanał, niedokładne i skąpe ifol., pow. łucki, gm. Wola Bielska, 114 w. od
szczegóły w opisie zaczerpnięte z książki W. Łucka, 260 dm., 1533 mk., 2 cerkwie, szkoła,
Pola poprawia i uzupełnia opis rz. Piny (t. VIII). młyn.
Muchlin, r. 1341 Muchnino, wś, pow. turecMultany (ob. t. VI, 802), błędnie zam. Moł-

ki. Wr. 1341 przenosi ją Janisław arcybiskup dawia. Por. Wołoszczyzna (t. XIII).
gnieźn, z Turkiem i innemi dobrami na prawo
Mumieliszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowniemieckie (K. W.. n. 2048 i 1354).
ski, gm. Antuzów (17 w.).

Mumszel, dwór, pow. szawelski, gm. SzawMuchnice, w dokum. z r. 1462 Muchnicze, T.
1579 Muchnice vetus, wś, pow. kutnowski. Poło- lany (5 w.).
Manciuny, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
wa wsi była r. 1462 własnością książęcą. R. 1579
dwa działy Mniszewskich obejmują 11 łan. km., gm. Widze (8 w.).
Munine, kol., pow. łucki, gm. Kołki, 13 dm.,
9 zagr.. 3 kom.
Muchocin, r. 1378 Mychoczino, r. 1580 Mie- 79 mk,

chocztno, wś, pow. międzychodzki. Dawna właMuniszkańce al. Monisckańce (t. VI, 661),
sność klasztoru w Zemsku, przeszła r. 1878 dro- wś, przys. i fol. nad Niewiażą, pow. kowieński,
gą zamiany za Rokitno, w posiadanie Domarata, gm.-Krasne, 17 w. od Kowna. WŚ ma 16 dm,,
noszącego wtedy tytuł „capitaneus regni Polo- 178 mk.; fol. Barzdów, 279 dz. Sankowsey ma-

niae* (K. W., n. 1756), W r. 1580 płaci tu ja tu 30 dz., Gulbinowie 40 dz.
Muniszkańskie Budy, dwór, pow. kowieńZofia z Ostrorogów Międzyrzecka (kasztelanowa)
pani na Wielowsi, od 3 ćwierci, 3 zagr., 3 kom., ski, gm. Krasne.

Muntowka, kol, pow. włodzimierski, gmina
7 rybaków, 1/, karez.
Werba, 19 w. od mta pow., 18 dm, 118 mk.
Muchowata, ob. Konstantynówka.
Muntwiłowo, Montwiłowo, fol., pow. nowoaMuchowłoki, wś i fol., pow. kobryński, gm.
Podolesie, 16 w. od Kobrynia.
folw., Matnowskich, 409 dz.

WŚ ma 320 dz.; leksandrowski, gm. Dryświaty (12 w.), Fursów

Machy, r. 1274 Mucha, wś, pow. wieluński.

i Zakrzewskich, 40 dz.

Murahy, wś i dobra, pow. połoeki, gm. Ale-

Bawi tu 30 maja r. 1274 Leszko ks. sieradzki ksandrowska (Obytoki, 13 w.), cerkiew. Dobra,
i wydaje przywilej dla ludzi wsi kościelnych Kozakowych, 235 dz.

Maraki, pow. połocki, ob. Józefowo.
kasztelanii wolborskiej (Kod. dypl. pol., II, 89).
Muraliszki, os., pow. rossieński, gm. SzyMuciniki, dwór, pow. poniewieski, gm. Podbirże (12 w.).
dłów (12 w.).
;
Maraniszki, 14. Górne i Dolne, trzy zaśc.,
Muczuny, fol., pow. poniewieski, gm. Krapow. nowoaleksandrowski, gm. Smołwy (7 w.).
kinów (5 w.).
Muranówka, dobra, pow. kowieński, gmin
Mudrowka, Mądrowka, wś nad Dnieprem,
pow. czehryński, gm. Truszowce, st. poczt. Med- Kroki (22 w.).
wedówka (20 w.), 25 w. od Czehryna, 256 dm.,
Muraszki, dobra, pow. orszański, Szezorbów
1477 mk., szkółka,
2 olejarnie,2 młyny, 12 wia- 126 dz.
traków.
Muraszówka, kol. pow. nowogradwołyński,
Mugliszki, trzy zaśc., pow. nowoaleksan- gm. Romanówka, 14 w. od mta pow., 66 dm,,
drowski, gm. Smołwy (3 w.).
356 mk.
CU
Murawa 1.) wś, pow. prużański, gm. SuchoMujmeliszki, wś i dwór, pow. poniewieski,
gm. Czypiany (14 w.).
pol, 17 w. od Prużany, 103 dm., 824 mk., ceerMujtajcie, wś, pow. telszewski, gm. Gado- kiew, kaplica, szkoła, 1746 dz. włośc. i 74
nów (16 w.).
cerk. 2.) M.. w spisie Murowo, wś, pow. koMujżele, wś, pow. poniewieski, gm. Podbir- wieński, gm. Aleksandrowska Słoboda, 3 w. od
że (11 w.).
Kowna. Mają tu Monasiewiczowie 130 dzies.,
Mukoszyn, wś, pow. kobryński, gm. Odry- Prozorowie 20 dz.
* żyn, 112 w. od Kobrynia, 791 dz,
Murawczyce, wś, fol. i osada, pow. brzeski
Muksy, pow. oszmiański, ob. Myksy (t. VI, gub. grodz., gm. Ratajczyce, 36 w. od Brześcia.
str. 825). Wchodziła w skład starostwa krew- Wś ma 200 dz.; fol., Żytowych (poprzednio Hof-skiego.
meistrów), z fol. Szostakowo 246 dz.; os. 42 dz,

362

Mur

Mur

Murawica, mstko, pow. dubieński, gmina czauski, ob. Hołowicze. 6.) M., os. nad rzką Wo-

i par. praw. Młynów (1 w.), 16 w. od Dubna, roniną, pow. newelski, gm. Berezowa.

739 mk., młyn. Była tu cerkiew paraf. drewn.,
Mursk, r. 1145 Morsko, wś, pow. włocławktóra około r. 1880 upadła. W r. 1570 z Knie- ski. Nadana klasztorowi w Lądzie przez Mieszhyninem, p. wileńskiego (Chodkiewicza). W r. ka r. 1145 (K. W.,n. 10,393). Wydawca Kod.
1577 Chodkiewiczowa wnosi od 34 dym. na Wielk. mylnie objaśnia tę nazwę jako: „Mokre*.
włók. po 16 gr., od tychże dym. i z ogr. po 2!/, Wspom. w dok. z r. 1280 (Ulanow. Dok. Kuj,,
_gr., od 18 dym. uliez. po 21/, gr., od 4 dym. 357, 8), W reg. pob. w. XVI pominięta.
z ogr. po 4 gr., 12 dom. ubog. po 1 gr., 8 rzem.
Muryn-Bor, dobra, pow. klimowieki, od 1870

po 5'/4 gr. i po pieniądzu białem. W r. 1583 r., Brujewiezów, 654 dz.
ks, Andrzej Wiśniowiecki płaci od 35 dom.
Murynia 1.) dwór, pow. poniewieski, gmina
uliez. po 4 gr., 27 chałup nędzn. po 2 gr., 2 pie- Birże (8 w.). 2.) M., fol., tamże, gm. Naciuny

karzów, 4 rzem., 27 łanów. Wreszcie w r. 1589 (9 w.), Karpiów, z attyn.: Naciuny, Lassy, Dowks. Jerzy Czartoryski wnosi z M. 6 fi, 14 gr. gielany, Wysoki Dwór
i Giedejkany, 1020 dz.

szosu, od 27 łanów po 30 gr., 27 fi., od rzem.
Muryno, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
piekarzów 5 fl. i cezopowego per arendam 60 fl, Rakiszki (4 w.).
„razem 98 fl. 14 gr.
Muryny, wś nad rzką Leśną, pow. brzeski
Murawiec 1.) fol. dóbr Tymonów, pow. kli- gub. grodz., gm. Kamieniec Litewski, 4 dm., 45
2.) M., dobra, pow. mścisławski, od mk., cerkiew, 354 dz. włośc. i 151 pryw.
r. 1874 Zakrewskich, 170 dz.
Murziszki, dwór i fol., pow. poniewieski, gm.
Murawiewka, wś, pow. poniewieski, gm. Kibury (5 w.).

mowieki.

Krakinów (12 w.).
Murzyńce, wś, pow. zwinogródzki, gm. NieMurawiewska, gmina, w pow. prużańskim, moroż, st. poezt. Zwinogródka (8 w.), 61 dm.,
obejmuje 56 miejscowości, mających 806 dm. 717 mk., cerkiew, młyn.
włość. (70 innych), 6145 mk. włościan, uwłaMurzynka, dobra, pow. bychowski, Leonoszczonych na 7001 dz. Nadto w obrębie gminy wiczów, 625 dz,

A

jest 196 dz. ziemi cerk. i kośc i 11,440 więkMurzynno, wś, pow. idowzuckolioki: Dział
szej posiadłości, Zarząd gminny we wsi Ma- dziekana kruszwickiego we wsi „Murinovo*,
tyasy.
wspom. w dok. z r. 1250, leżał zapewne w tem
Murawiszki, zaśc., pow. szawelski, gm. Li- M. nie zaś w Murzynowie (pow. lipnowski). We-

gumy (7 w.).
dle dok. z r. 1271 było w ezęści posiadłością
Murawka, wś nad Dźwiną, pow. dźwiński. bisk. kujawskich, w drugiej zaś włością zakonu
Murawnia, kolonia, pow. nowogradwołyński, krzyżackiego, wraz z Orłowem i Nieszawą.
gm. Rohaczów, 24 w. od mta pow., 29 dm., 208 Skutkiem spustoszenia tych dóbr przez okoliczmk., szkoła.
ną ludność polską, Bolesław ks. polski zawiera
Murawszczyzna 1.) wś, pow. sokólski, gm. r.1271 układ polubowny z mistrzem zakonu
Kruhlany, 2.) M. al. Demitkowo, os., tamże, So- w Inowroeławiu. Następnie M. jest siedzibą
poćków 60 dz. i Jaekowskich 46 dz.
komendatora (wójta) krzyżackiego (K. W.,n. 444

Muraż, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. i 1192).
Murzynowo, wś, pow. lipnowski. Bawi tu
Margieniszki, os., pow. poniewieski, gm. r. 1245 Konrad ks. łęczycki (Kod. mał,, 1I, 77).
Kibury (6 w.).
Wspom. w dok. zr. 1339 w liczbie wsi Zni8zcz0Marki, wś, pow. żytomierski, gm. Uszomierz nych przez Krzyżaków. Wydawca Kod. Wiek.,
(3 w.), 4 dm., 42 mk.
mylnie odnosi to do Murzynowa pod Miłosławiem
Murliszki, dobra, pow. nowoaleksandrowski, (K. W., n, 1192).
Brasław (3 w.).

gm. Autolepty (6w.), Blumów, z zaśe, Liewkisz-

Murzynowo, r. 1231 Murinow, r. 1267 Mur-

ki 65 dz. i Jabłońskich 197 dz.

mon, wś, pow. sredzki. Pierwotnie własność koMurmiszki, wś i os. młyn., pow. nowoale- ścioła św. Jana (katedry) we Wrocławiu. Otrzymuje prawo niemieckie ed Władysława ks. polksandrowski, gm. Opsa(9 w.).
Murmuliszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow- skiego r. 1231. Bolesław syn Władysława drogą zamiany za Zduny i Dziadkowo (Zdatkovo),
ski gm. Tyltyszki (5 w.).
otrzymuje tę wieś na własność r. 1266 (K. W.,

Murowa, ob. Głęboka,
nr. 592, 606, 424, 1929). Por. Zrzebisłąwki
Murowaniec, folw. dóbr Łosośna, pow. so- (t. XII).
kólski.
Murzynowo, niem. Morrn, r. 1251 Morno,
Murowanka 1.) osada przywsi Wężowiee» r. 1316 Mornove, wieś w Brandenburgii. Wspom.

pow. słonimski. 2.) M., wś, pow. rossieński, w dokum. zr. 1251 i 1316 (Kod. Wielk., n. 297

gm.Kołtyniany (8 w.). 53.) M., zaśc. pow. wił- i 987). Należała do ststwa międzyrzeckiego,
komierski, gmina Dziewałtowo (Konstantynów, miała kościół filialny do Trzebiszowa, zajęty
11 w.). 4.) M., zaśc., tamże. 5.) M., powiat XVI w. przez protestantów. W r. 1774 Antoni

Myd
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ks. Jabłonowski, ostatni starosta międzyrzecki, Słotwiny 19, Leluchowa 67, Andrzejówka 25,
wystawił nowy kościół z muru pruskiego, dla Złoekie 46, Wojkowa 54, Powroźnik 76, Szezaw-

nik 51, Izby 57, Mochnaczka 59, Banica i Cyrkatolików zapewne.
kiezny 51. Piekosiński Fr. dr.: „Akta sądu
Musijówka, ob. Mojsiejówka.
Musiny. zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Wie- krymin. kresu muszyńskiego 1645—1765*, Kraków, 1889 r.
prze (10 w.).
Mutaryszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowMuśniki, mstko, pow. wiłeński, W r. 1496
Mikołaj Radziwiłł wojew. wileński wydaje tu ski, gm. Rakiszki (16 w.).
Matkuny, wś, pow. wiłkomierski, gm. Kuakt, którym przyrzeka dać Konradowi ks. maz.
za swą córką Anną posag w sumie 20,000 czerw. piszki (8 w.).
Matna al. J/ętna, wś, pow. bielski gub. grozł, (Kod. maz., 312).
gm. Aleksandrówka, 328 dz.
dzieńskiej,
Musorowce, Mosurowce, wś, pow. krzemieMutorowszczyzna, wś, pow. nowoaleksanniecki, gm. Wierzbowiec, 40 w. od Krzemieńca,
103 dm., 724 mk., cerkiew drewn. zr. 1746, drowski, gm. Brasław (4 w.).
Mutwica, fol. dóbr Nawlesie, pow. brzeski
kościół kat. murow. Cerkiew fil. we wsi Szyły.
Własność Piegłowskich.

W r. 14638 w dziale gub. grodz.

Mutwica 1.) słoboda, pow. rówieński, gmina

ks, Wasila Zbaraskiego.

Mustejki 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, Stydyń.

2.) M., tamże, ob. Mydsk.

Muzycze, wś nad rzką Trostinką, pow: kigm. Tauroginie (3 w.). 2.) M., ob. Mostejki.
gm. Białogródka, st. poczt. Borszczajowski,
Musza, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Kohówka (22 w.), 30 w. od Kijowa, 75 dm., 776
warsk (14 w.).
Muszeis, zaśc., powiat nowoaleksandrowski, mk., cerkiew, szkółka cerk., młyn, 792 dz,
Mużyczek, dobra, pow. klimowicki, od 1859
gm. Oknista (6 w.).
Muszkiety, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, r. Żukowskich, 465 dz.
Maużyłowice, ob. Przyłbice.
gm, Widze (3 w.).
Mużyłowicze, wś, pow. nowogradwołyński,
Muszykle, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
gm. Piszezów, par. prawosł. Pełczyny (2 w.),
Opsa (16 w.).
Muszyna, w dok. Mussina, mstko, pow. no- 25 w. od mta pow., 71 dm., 461 mk., szkółka
wosądecki. „Dominus Wisso*, scholastyk kra- cerk, od r. 1868. W r. 1577 sioło ziemiańskie,
kowski zapisał M.

„que iacet sub Ungaria* do zamku koreckiego, płaci od 5 dym., 8 ogr.

i Swiniarsko „quod in Sandech situm est* na
Mychlin, wś, pow. łucki, gm. Czaruków, 26
własność biskupom krakowskim, Synowiea je- w. od Łucka, 81 dm., 511 mk., cerkiew, młyn.
go, żona komesa Mironega, syna Dzierżykraja, W r. 1577 Jacek Szybieński wnosi od 3 dym.,
kaszt. połanieckiego, wystąpiła z pretensyami 3 ogr., z horodyszeza od 1 dym. 10 gr., 1 ogr.
de tych wsi. W r. 1288 zawarty został układ 2gr., aw r. 1583 kn. Marek Sokólski od 10
z Pawłem bisk. krakowskim (Kod. kat. krak., dym., 5 ogr., 2 kół waln., 1 popa. W ostatnich
t. I, 1231125). Król Kazimierz W. wydaje za- czasach Rafała Strojnowskiego.

pewnienie wójtowi, rajeom i magistratowi „in

Mychow, u Dług. Mychow, r. 1578 Mnychow,

Nova civitate Muszina*, że nie nada innego kie- wś, pow. opatowski. Według Długosza wieś
runku drodze handlowej na Muszynę prowadzą- posiadała kościół par. Dziedzicem byłMarcin
cej do Węgier (Kod, kat. krak, 301). Wła- Michowski h. Rawa. Były łany km., zagrodn.,

dysław Jagiełło nadaje bisk. krakow. Janowi karczmy, folwark, młyn. Dziesięcinę dawano
r. 1391 „Castrum Muszina cum Opido sub Ca- plebanowi (L. B., Il, 486). Na obszarze wsi.

stro sito dieto Powrosniky* i wsiami przyległy- powstało miasteczko, które r. 1578 dawało szo-

mi i „opido dieto Novum opidum alias Masteo*" su fi. 4 gr. 24, od 1!/, łan. miej., od 14 rzem.
z wsiami: „Cunezowa, Staszeoya Wola, Ćrasno- różnych, 2 szynkarzy wódki, folusz, 1 koło, 2
gedl, Mieowa, Dlugilang, Ondrzeyowa, Sczaw- bań gorzał., 2 koła młyń., I kom. ubogi. Jednonyk, Lomnieza, Poruy, Flornicova*, tudzież rze- cześnie wieś kościelna M. płaci z działów dwu
ki: Łomnica, oba brzegi Popradu, w obrębie Mu- Michowskich i Starzechowskiego od 8 0s., 4
szyny, Kamienicę aż po ujście Biały i oba brze- łan., 14 zagr. z rola, 1 zagr, 3 kom., 6 komor.
gi Biały, tudzież pot. Muszynę i wszystkie ich ubogich, 1 rzem.

dopływy (Kod. kat. krak., II, 161).

W r. 1581

Mychowo, ob. Mechowo.

Mycielin, r. 1324 Jynzelino, wś, pow. kaMuszyńskie państwo Krynica i do tego państwa
inszych wsi należących, trzyma w dzierżawie liski. W dok. zr. 1324 śród włości klasztoru
Stan. Kempiński, włodarz sandecki. Płaci od 68 lądzkiego (K. W., n. 1044).

Myczów, kol., pow. rówieński, gm. Tuczyn,
półdworzyszcz wołos., 2 pił tracz., 2 hut szklanych, 2 towarz. W r. 1662 parafia muszyńska, 12 dm., 108 mk.

Mydlniki, wś,”pow. krakowski.) Wspomniane
obejmowała 26 drobnych osad górskich, które
następnie poskupiały się w większe gminy wiej- w dok. z r. 1286 (Kod, kat. krak,, I, 118). W r.
skie. Śród osad jest Żegiestów liczący 16 głów, 1581 płaci tu Stan. Dębnieki od 5*/, łan., 8 za-
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grodn., 5 kom., piekarz, rzemieślnik, 2 koła dor.,
2 koła stępne, folusz. Należały do par. św. Szczepana w Krakowie.
Mydzsk 1.) Wielki i Mały, mylnie Mylsk

gm. Worobie Nowe, par. praw. Hołubiewicze
(13 w.), 45 w. od Owrucza, 84 dm., 505 mk.
Należała do włości Chabne. 2.) M. Wźelkie, wś,
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tamże, 50 w. od Owrucza, 67 dm., 397 mk.
(ob. t. VI, 824), wś, pow. rówieński, gm. StyMyśl /Vowa i Stara, dobra, pow. rzeżyeki, ob.
dyń (4 w.). st. poczt. Klewań (50 w.), st. dr. żel. Nowomyśl i Stara Myśl.

Stepań (42 w.), 60 w. od Równego, razem 222
Myślatyn, wś nad Horyniem, pow. zasławski,
dm., 1642 mk., cerkiew drewn. św. Trójcy fun- gm. Miehnów (3 w.), st. poczt. Zasław (8 w.),
dowana r. 1759 przez właściciela Ant. Dzierz- 144 dm., 688 mk, eerkiew drewn. zr. 1760,

biekiego, uposażona 52 dz., z nadania Mikołaja kaplica ement., szkółka eerk.

W r. 1534 kn.

Piaskowskiego r. 1782, potwierdzonego przez Kuźmy Iwanowicza Zasławskiego, obeenie ks,
Stanisława Worela r. 1815. Oprócz tego ks. Sanguszków.
Janusz Sanguszko nadał cerkwi r. 1761 około
Myslątkowo, r. 1145 Misłacovo, wś, pow.

336 dz. lasów i łąk w uroczysku ostrowa Doro- mogilnieki. Wymienione w nadaniu dla klasztoru
Do par. praw. należy wś Rudnia. W ca- w Trzemesznie, z r. 1145, jako jeden z trzech
łej par. było 185 dm., 1447 mk. praw., 2 katol. działów dodanych do jeziora i wsi Wielatowo
114 żydów. W r. 1577 sioło zamku stepańskie- (KW. A. '11).

szyn.

go (Medsko), płaci od 6 dym. półdworz., 4 dym.
na ówiere., 4 ogr., a r. 1583 od 10 dym., 4 ogr.
" 2.) M. Maszczana al. Mutwica, kol., tamże, 5
dm., 71 mk.
Myjukiszki, fol., pow. wiłkomierski, gmina
Kupiszki (11 w.).

Myślec, r. 1327 Myslcza, wś, pow. sądecki.
Katarzyna przełożona klasztoru w Sączu nadaje
r. 1327 Mateuszowi Ungarowi i jego synowi soltystwo we wsi M. na 11 łan. osadzonej. Sołtys
otrzymuje jeden łan, prawo założenia karczmy
i zbudowania młyna o jednym kole nad odnoga

Mykanów, wś, pow. częstochowski. „Rector Popradu (Kod. mał., II, 263).

eelesiae* w dokum z r. 1407 i 1408 (Kod kat.

krak., Il, 319 i 327).
Mykhorod, ob. Mirhorod.

Myślenice, r. 1342 Mislinicze, miasto. Przywilej na sprzedaż sołtystwa w M. r. 1342 przez
Kazimierza W.

za 130 grz., podaje Kod, mał.

Mykick, ob. Jfikick.
(III, 50). W r. 1581 Myslimicze płacą szosu f.
Mykityńce, ob. Gwoździec.
51 gr. 6, od 34 łan. miej., 5 rzeźn., 4 piekarzy,
Myków, Mzków (t. VI, 409), wś, pow, łueki, 5 krawców, 2 kowali, 1 mieczarz, 1 stolarz, 3
gm. Silno, 15 dm., 187 mk. W r. 1545 należy garncarzy, 4 płócien., 6 komorn., 5 szewców.

do Iwana Czaplicza. W r. 1570 Fedora Ka- Suma f. 103 gr. 27. Dzieje M. opracował i wydianowieza Czapliecza Szpanowskiego. W r. 1577 dał dr. Kutrzeba, Kraków, 1900 r.

Iwan Czapliez wnosi od 4 dym., 3 ogr. i Chwie-

Myśliborz, pierwotnie Błozino, wś, pow. ko-

dor Kadyan Czapliecz od 5 dym., 3 ogr., 2 ogr. niński.

W r. 1583 własność Fiedora Czaplieza,
Mykowo, wś, pow. dryzieński, par. Rosica,
Mykszyce, wś, pow. brzeski gub. grodz.,
gm. Wysokie Lit, 41 w. od Brześcia, 343 dz.
włośc. i 79 prywat.
Mylnisk, wś, pow. prużański, gm. Szereszewo, 251 dz.
Mylsk 1.) (t. VI, 430 Malsk), wś, pow. łucki,

Dawna własność klasztoru lądzkiego,

składała się z trzech części zwanych w dokum.
z r. 1288: „Blosino abbatis, B. episcopi atque
Mislibore*. Posiadłość tę klasztor odstąpił dro-

gą zamiany na Lipią górę (Sługocinek), komesowi Janowi i jego synom w r. 1288.

W reg.

pob. z r. 1578 podano tylko Myśliborz, w którym Roch Żychliński płaci od 20 łan. km., 7

zagr., 3 kom., 3 rzem., 3 rybaków, 1 łan karczgm. Rożyszeze, 36 w. od Łueka, 56 dm., 316 my plebana.

mk., Sobieszezańskich i Obniskich, 2.) M., kol.
Myśliborz, r. 1238 Mezlibori, wś, nadana r.
tamże, 15 dm., 85 mk. 3.) M. Nowy i Stary 1238 przez Władysława, syna Odona ks. Polski,
(t. VI, 825 i 430 Milsk), dwie wsi, pow. ostrog- zakonowi Templaryuszów. Leżała w ziemi pieski, gm. Zdołbica, 29 w. od Ostroga. M. Nowy rzyckiej (Pirch, Pyritz) w Nowej Marchii (K. W.,
42 dm., 458 mk., cerkiew drewn. z r. 1861, n. 216, 1518).
szkółka cerk. M. Stary 14 dm., 135 mk. Wr.
Myślina, wś, pow. kowelski, gm. Niesuchoje1570 własność Iwana Kierdeja Milskiego. W r. że, 10 w. od Kowla, 26 dm., 175 mk.
1583 Olizar Kierdej Mylski wnosi z mstka M.
Myśliny, wś, pow. włodzimierski, gm. Skood 13 dom. rynk. po 6 gr., od 13 ogr. po 2 gr., bełka, 62 w. od mta pow., 73 dm., 490 mk.,
9 dom. uliezn. po 4 gr., 9 ogr. po 2 gr., 3 ogr. cerkiew. W r. 1577 do Zwinihorodu, kn. Ropo 4 gr., 19 dym. po 15 gr., 2 bojarów po 30 mana Sanguszki, płaci od 13 dym. łanow., 11
gr., od I popa 2f., 2 kół waln. 4.) M., ob. ogr. W r. 1583 do Holatyna, kn. Fiedora SanMydsk.
guszki, który wnosi od 7 łanów, 5 dym., 3 ogr.,
- Myłdagi, wś, pow. telszewski, gmina Wor- 8 ogr., 1 popa.
nie (10 w.).
Myśliwiec, urocz. w dobrach Knyszyn, pow.
Myńki 1.) al. Mińki Małe, wś pow. owrucki, białostocki.
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gm. Poszwityń (11 w.). Mają tu: Goessowie 51
Myślniew, r. 1136 Jłislentino, T. 1213 Mi- dz., Sabańsey 29 dz., Elzbutowie 16 dz., JaobjaWedle
slacovo, wś, pow. ostrzeszowski.
roccy 43 dz.
śnienia wydawcy Kod. Wielk. podane w dokum.
Myszew, dobra, pow. rohaczewski, od 1861
nazwy oznaczać mają: Myśl-

z r.1136i1213
i
mieli r. Borsuków, 320 dz.
niew. Wynikałoby ztąd, że areyb. gnieźn.
Mislieino.
ob.
kartuski,
pow.
Myszewo,
syn Kletu pewne działy, a r. 1218 Wierzbięta,
Myszkino 1.) Myszkin, dobra, pow. mścisławM. wraz
mensa nadał klasztorowi w Ołoboku
2.) M., dobra, tamże,

ski, Kułaków, 381 dz.
Święcickieh, 121 dz.
Myszków, wś, pow. zaleszczycki. Ossowski
G.: „O grobach nieciałopalnych w M.* (Zb
wiad. do antrop. kraj., 1891 r.' t. 15).
Myszkowce, wś, pow. krzemienieeki, gmina
par. praw. Rakowiec Wielki (5 w.),
Zarudzie,
stantynowski, gm. i par. prawosł., Wołoczyska
35 dm., 275 mk.
Krzemieńca,
od
w.
24
mk.,
610
dm.,
(6 w.), 94 w. od mta pow., 100
dobra, pow. czerykowMałe,
Myszkowicze
szkółka cerk. od r. 1876. Własność hr. Ledó- ski, od r. 1881 Ostapkowiezów, 208 dz. Dawniej
chowskich.
super Łopacińskich.
Mysławczyce, r. 1255 Mislaucevice
Myszkowicze Zejewickiei Pokalewickie, dwie
Bole1255
R.
miechowski.
pow.
wś,
Srenavam,
pow. owrucki, gm. Pokalew, par. praw. Kliwsi,
katedrze
wieś
tę
sław ks. krak. i sand. nadaje
niee
(1 w.), 19 dm., 60 mk.
włocławskiej i uwalnia od ciężarów książęcych
dobra, pow. rohaczewski, ZboMyszołówka,
(Kod. mał., I, 47).
(983 dz. lasu), młyn.
dz.
romirskich, 1334
Mysłowice, miasto. R. 1378 Otto z Pilezy
pow. kijowski, gm. Chowś,
Myszołówka,
wojew. i ststa sandom., sprzedaje za 700 grz.,
(2 w.), 5 w. od KijoDemijówka
poczt.
st.
tów,
Sielce
wsi:
Pietraszowi Szafrańcowi podez. krak.
5

81,
z Konarowem i Pogrzybowem (K. W., n. 7,
244, 311).
Myślówka, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Słobódka.
Myśluki, wś, pow. grodzieński, gm. Wołpa.
Mysława, wś nad Zbruczem, pow. staąrokon-

kościo- wa, 138 dm., 602 mk., 3 młyny, 4 cegielnie,
i Klimontów, tudzież udział w patronacie
(Kod. mał., I, 402). kuźni, 299 dz.

ła w mieście Mysłowicach
Myszów, wś, pow. włodzimierski, gm. HryWedług Długosza miasto M. ma kościół paraf. bowiea, 20 w. od Włodzimierza, 83 dm., 675
(z kamienia), p. w. N. P. Maryi.

murowany
Ale(dux de mk., cerkiew. W r. 1570 kn. Michała i
Dziedzicem był książę na Pszezynie
Alekn.
1577
r.
W
Wiśniowieckich.
ksandra
Plezyna). Dziesięcinę z łan. miejskich do 6*/ą
B., ksandrowa Wiśniowiecka wnosi od 12 dym.
(L.
plebanowi
dawano
grz.
4
do
fol.
z
grz. i

półdworz., 17 ogr. po £gr..awr 1583 od 24
t. II, 208).
dym., 7 ogr., 10 ogr., 1 koła doroez., 1 popa
Mysłownia, w dokum. z r. 1462 Mzijslovna, (Andrzeja, który był zarazem urzędnikiem dworwymieniona
wś, pow. gostyński. Wieś książęca.
skim).
w dokum. z r. 1462. W r. 1579 ma 11*/, łan.
Myszuny, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
zagr.
1
wójt.,
łany
3
km., 6 zagr.,
gm.
Rakiszki (16 w.).
Miżewigm.
Mysłowo, wś, pow. słonimski,
r. 1416 iszin, wś, pow. kołomyjMyszyn,
790
mk.,
528
dm.,
44
Słonima,
cze, 22 w. od
„Miszin* nadany dla osadzenia wsi
Obszar
ski.
dz, włość. i 61 prywat.
r. 1416, Waśkowi, przez Wład. Jagiełłę (Kod.
Mystkow, w dok. Mislcow, wś, pow, sądecki. dypl. pol., I, 243). Wr. 1579 wchodzi w skład
Wspom. w dok. z r. 1339. Mikołaj wójt sądecki dóbr Buczackich (do Gwoźdzea), płaci od 4 płuwsi jest kościół p. w. św.

ma tu dwa łany. We
:
swą gów, 4 zagr.
Mikołaja. Biskup krak, Jan Grot nadaje
gm. Czarułucki,
pow.
kol.,
Kost,
Myszyn
(Kod.
kościołowi

dziesięcinę z tych dwu łanów
ków, 12 dm., 91 mk.
kat. krak., I, 216).
Mytelno, Jfitelno, Metelno (t. VI, 265), wś
Grużgm.
szawelski,
pow.
dobra,
Myszajcie,
nad Putyłówką, pow. dubieński, gm. Ołyka, 36
_ dzie (10 w.).
a w. od Dubna, 63 dm., 553 mk., cerkiew drewn.
Myszaków, słoboda, pow. rówieński, gmin
48 dz., z nadania ks. Mi-

zr. 1800 uposażona
Sieliszcze, 15 dm., 115 mk.
chała Radziwiłła r. 1759, młyn, gorzelnia. WłagiaPłun
gm.
,
ewski
telsz
Myszany, wś, pow.
sność ks. Radziwiłłów. W r. 1577 włość zamku
ny (9 w.).
gi ołyckiego (ks. Michała Czartoryskiego), płaci od
Myszczyce, wśi dobra, tamże, gm. Zbiro
190 31 dym. na włók., 6 dym. na półwł., 7 komorn.
(8 w.), 21 w. od Kobrynia, Wś 12 dm.,
wnosi
; o04gr. W r. 1583 kn. Stan. Radziwiłł
mk., cerkiew, szkoła, 203 dz. włośc., 94 cerk.
waln.
kół
2

dobra, Niepokojczyekich, z fol. Helenowo 400
imowiezodz. Nadto mają tu Czarnoccy 74, Jach

od 34 łan.,

Mytków, ob. /fietków,
Mytnica 1.) wś i ferma nad rzką Prochorów,

wie 36 i drobni posiadacze 48 dz.
Na- ow. wasylkowski,
Myszejki 1.) wś, pow. poniewieski, gm.
Wasylków (10 w.).
lski,
szawe
pow.
ca,
okoli
M.
2.)
w.).
ciuny (23

gm. Ksawarówka, st. poczt.

Wś ma 168 dm., 903 mk.,
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cerkiew, szkółka cerk., 4 wiatraki; ferma 1 dm., | Myzany, pow. rzeżycki, własność bar. Maryi
5 mk. 2.) M, wśi kol., pow. dubieński, gmina Manteufel Sey i Katarzyny Ulanowskiej, 415
Tesłuchów, par. praw. Beresteczko (6 w.), 55 , dzies.
w. od Dubna.

WŚ ma 54 dm., 351 mk.; kol.,

Myzinówka, ob. Mizinówka.

47 dm., 332 mk.
Myzów, wś, pow. kowelski, gm. Siedliszcze,
Mytyńce, mylnie Mityńce (t. VI, 512), wieś 20 w. od Kowla, 311 dm., 1656 mk., cerkiew,

nad Bożkiem, pow. starokonstantynowski, gmina szkoła, 3 wiatraki.

Czernielówka, st. pocz. Krasiłów (8 w.), 30 w. | Myżoliszki, zaśc., pow. szawelski, gm. Gruźod mta pow., 84 dm., 638 mk., cerkiew drewn. „dzie (13 w.).
:
św. Mikołaja z r. 1744. Wś wchodziła w skład
Mzurą, w dokum. Mssura, nazwa dawana rz.
ordynacji ostrogskiej, r. 1593 zniszczona przez Bzura w Lib. Ben. Łaskiego i przytoczonych
Tatarów. W r. 1758 z kluczem starokonstan- tam dokumentach.
tynowskim dana ks. Aug. Aleks. Czartoryskiemu
Mzurów, ob. Bobolice.
iks. Stan. Lubomirskiemu. Obecnie KlukowMzurowa, wieś, powiat jędrzejowski. Ob.
U

skich.

_ Mokrsko.

Myza Halicka, wś, pow. klimowieki , gm. Mi- |

łosławicze, 55 dm., 180 mk.

Nabruska, Nabrzuska

(t. VI, 851), wś,

Mżeń, wś, pow. owrucki, gm. Hładkowicze,
par. praw. Owrucz (2 w.), 7 dm., 36 mk.

Nacpolsk, r. 1567 Noczpalsk, wś, pow. płoń-

pow. kowelski, gm. Borowno, 58 w. od Kowla, ski. W r. 1567 płaci tu Mik. Zaborowski od 21/,

40 dm., 608 mk.
wł., kowala, 1'/; wł., 2 ogr., włók 12. Marcin
Naeeliszki, Nacieliszki, fol., pow. wiłkomier- i Krzysztof Targowscy wł. 4!/,.
ski, gm. Wojtkuszki (4 w.), Masłowskich 26 dz.
Naćwityszki, zaśc., pow. kowieński, gmina
i Rotkiewiczów 135 dz.
Aleksandrowska Słoboda (2 w.).
Nacewicze, w dokum. Naczewicze, wś, pow.
Naczany, wśi N. al. Apuszynis, dwór, pow.
grodzieński, gm. Hudziewicze, 41 w. od Grodna, poniewieski,
gm. Skrobatyszki (1 w.).

1838 dz. W r. 1558 wś należy do wójtowstwa
Naczie, wś nad Maltą, pow. rzeżycki, gmina
podwołpieńskiego, we włości dworu kraśniekie- Bykowo, 18 dm., 146 mk.
o
go ekonomii grodzieńskiej. We wsi było 7 włók
Naczuny, wś, pow. kowieński, gm. Średnigruntu dobrego na osadzie. Płacili 10 kóp 16 ki (3 w.).
gr., nadto dawali 14 beczek owsa i po 5 gr. za
Nadarczów, ob. Niedarczów.
odwóz, eo czyni 1 kopa 10 gr. Mieli 22 wołów
Nadarycz, Nadarzyce al. Nadarzyn, wś, pow,
i 17 koni.
wałecki, ob. Rederitz (t. IX).
Naciany, dwór i dobra, pow. telszewski, gm.
Nądbinowo, w spisie z r. 1892 Nadbykowo,
Ginteliszki (6 w.) Mają tu: Judelewiczowie wś, pow. rossieński, gm. Nowemiasto (Aleksan216 dz.
drowsk, 28 w.),
Naciuny 1.) wś, pow. poniewieski, gm. BirNadbudy, zaśc. i fol., pow. kowieński, gm.
że (14w.). 2)N., wś, tamże, gm. Gulbiny Krasne (7 w.),
(6 w... 8.) N., wśi fol., tamże, gm. Naciuny, 73
Nadczyce, wś nad rzką Załużną, pow. dui 89 w. od mta pow. Fol. należy do dóbr Mu- bieński, gm, Jarosławicze, st. poczt. Młynów
rynia. Gmina obejmuje 57 miejscowości, 622 (14 w.), 30 w. od Dubna, 34 dm., 619 mk,, cerdm. włośc. (72 innych), 7241 mk. włościan, kiew drewn. z r. 1766, młyn. Własność Leduuwłaszczonych na 12,013 dz. Zarząd gminny chowskich, W r. 1570, ezęść do Andrzeja Świw mstku Żejmele. 4.) N., wś, pow. szawelski, szezowskiego. W r. 1577 płaci Jełowa Malińgm. Poszwityń (6 w.). 5.) N., wś, pow. wiłko- ska od 11 dym., 2 ogr., 4 ogr., And. Świszezowmierski, gm. Pupany (4 w...
ski od 8 dym., 3 ogr. i Tychno Świszezowski od

Naekowo, wś, pow. słonimski, gm. Kuryło- 4 ogr. po 4 gr. i 6 ogr. po 2 gr. Część należy
wicze, 44 w. od Słonima, z chut. Lućwiny 704 do Siemiona. W r. 1583 wnoszą Świszczowscy:

dzies.

Nacław, wś, pow. kościański.

Siemion od 3 ogr., 7 ogr., 1 bojarzyna, Andrzej

Odkryto tu od 8 dym., 5 ogr., Tychno od 2 dym., 8 ogr.

starożytne cmentarzysko, nieciałopalne.

i Ostafiej od 4 dym., 4 ogr., 4ogr. i 3 ogr., 3 ogr.

=
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Nadieżda, kol., pow. dubieński, gm. Mizocz, klasztor w Koprzywnicy wraz z Dobrocicami

i Szeweami za 40 grz., od Mikołaja syna KotyNadieżdino, wś, pow. rohuczewski, gm. Ho- ma (Kod. mał, I, 110). Widocznie nabyta była część tylko wsi, bo wedle Długosza, Jakób
rodziec (8 w.).
Nadieżdopol, kol., pow. włodzimierski, gm. Falkowski opat, kupił tę wieś r 1414 od Jana
Werba, 16 wiorst od Włodzimierza, 40 dm., ze Lganowa (Olganów) za 300 grzyw. Wieś miała sołtystwo, przewóz na Wiśle i dwa jazy do219 mk.
Nadkuszki 1.) zaść , pow. nowoaleksandrow- starczające wielkie korzyści dla rybołóstwa
27 w. od Dubna, 34 dm., 164 mk.

ski, gm. Ponedel (12 w.).

2.) N, wś, tamże, klasztorowi (L B., III, 388).

W r. 1578 klasz-

tor płaci tu od 14 os., 4'/, łan., 6 zagr., 7 kom,,

gm, Rakiszki (6 w.).

Nadmoście, zaśc., pow. nowoaleksandrow- 8 ubog., 4 rzem.

Nagnojowice, wś.

ski, gm. Czadosy (7 w.).

W dokum. z r. 1340

Nadmutałka, dwór, pow. wiłkomierski, gm, i u Długosza wspomniana, leżała w par. Dobczy-

ce (dziś pow. wielieki).

Towiany (10 w.).

Obeenie nie istnieje.

Nadołki, pow. nowoaleksandrowski, ob. Ka- Ob. Szczepanowice.
Nagórki, r. 1321 Nagorczicze, wś, pow. łęmionka.

Nadołtowo, wś, pow. dźwiński (dyneburski),
par. Krasław.
Nadrybie, u Dług. Nathryp, wś, pow. chełmski. Za czasów Długosza wieś ta nad jeziorem
t. n. stała pustką. Należała do par. Łęczna.
Nadana była klasztorowi sieciechowskiemu przez
Jaksę fundatofa, wraz z jeziorem (L.B.,

czycki. Pierwotnie własność areyb. gnieźn., od- dana droga zamiany za Korytkowo, Wisławowi
synowi Wincentego r. 1321 (K. W., n. 1024).
W r. 1576 siedzą tu Nagorscy. Młynarz płaci ©

od 2 kół.
ć
Nagórki, dwór, pow. telszewski, gm. Zorany

t. III, (5 w.), Czechowskich 182 dz.

str. 271).
Naduny, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Bachmaty (10 w.).
Nadwiony, zaśc., pow. kowieński, gm. Krasne (10 w.).
Nadworna, miasto. Zapewne otrzymała nazwę swą od pot. Worona, nad którym leży. Wreg.
pob..z XVI w. nie podana. Widocznie nie istnia-

Nagórkiszki, dwór, pow. wiłkomierski, gm.
Onikszty (7 w.).
Nagórniki 1.) Nahorniki, wś, pow. słonimski, gm. Rohotna, 263 dz. 2.) N., tamże, ob.

Kołpińskie N.

Nagórzany, wś, pow. kobryński, gm. Zbirogi.
Nagórze, Nagorie, wś, pow. kobryński, gm.

ła jeszcze. Przyległe wsi wchodziły r. 1578 Wołowiel, 213 dz.

Nagórzyce, wś nad Pilicą, pow. piotrkowski.
w skład dóbr należących do Pomorzańskiego
Znajduje się tu obszerna dość jaskinia, zapewne
i Kuropatwów.
Nadyszeno, Nadyszeń, chutor, pow. ostrog- ręką ludzką w czasach przedhistorycznych wyski, gm. Pererosłe, 25 w, od Ostroga, 14 dm., żłobiona.
Nagoszewo al. Naguszewo, w XIII w. Na101 mk,

Nadzie, folw., pow. rossieński, gm, Mańkuny (6 w.).
Nadzieja 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Rakiszki (4 w.). 2.) N., wś, tamże,
gm. Słobódka (6 w.).
Nadziejkowicze 1.) Nadejkowicze, fol., pow.
rohaczewski, od r. 1862 bar. Nolkenów, 630 dz.
2.) N., fol., tamże, Ordów 251 dz.
Nadzów, wś, pow. miechowski. Wspomn.

gossevici, r. 1578 Nagossewo, wś, pow. ostrowski, włość bisk. płockich, w dokum. z XIII w.
R. 1578 ma 16/4 łan. kmiec.
Nahorany, wś, pow. owrucki, gm. Pokalew,
par. praw. Chłuplany (1 w.), 19 w. od Owrucza,
31 dm., 202 mk. Należała do włości welednickiej.

Nahorna, wś, pow. owrucki, gm. Hładkowicze, 15 dm., 69 mk.

Nahorodowicze, Nohorodowicze, wś i folw.,
W r. 1581 płaci tu Prosper Prowana od 3 łan. pow. słonimski, gm. Pacowszczyzua, 62 w. od

w dok. z r. 1389 (Kod. kat. krak., t. II, 137).
km., 4 zagr., 4 kom., 2 kom, bez bydła.

Słonima. Wś 30 dm., 227 mk., cerkiew, szkoła,

Nagawka, fol., pow. orszański, Brzozowskieh 293 dz. włośc., 91 cerk. i 112 należącej do
Szezotków; fol. Dmochowskich (dawniej Bułha105 dz.
Nagiany, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. ków), 577 dz.
Nahorzany, wś, pow. dubieński, gm. SudoRymszany (2 w.).
117
0T- bieze, par. praw. Obhów (1 w.), 22 w. od Dubna,
Nagibry, wś, pow. telszewski, gm.
36 dm., 238 mk.
nie (16 w.).
Nahujewicze, wś, pow. słonimski, gm. DeNagłowice, wś, pow. jędrzejowski. Na miejseu starego drewnianego z r. 1748, wznosi się rewna, 12 w. od Słonima, 816 dz.
obecnie nowy kościół murowany. Ob. Łątczyn.
Nahujowice, r. 1565 Nohojowicze, wś, pow.
Nagnajów, r. 1277 Nagnażow, wś, pow. tar- drohobycki. Według lustracyi z r. 1565, wś ta
nobrzeski. Wedle dok. zr. 1277 wieś tę kupił we włości ozimińskiej, miałą 83 kmieci na 24 ła-
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nach i 3'/, ćwierciach. Było też 7 kmieci swo- 3 skojee z łanu i dauiny w zbożu. Młyn zambodnych, którzy r. 1564 poczęli się osiedlać i 4 kowy i tameczne jazy na Noteci pozostaną włapodsadków. Dochód ogólny z czynszów
i danin snością królewską. Oba brzegi rzeki na pół
zł. 195 gr. 28.

Pobierano tu myto 3 denary od staja w dół i w górę od miasta, łaźnie, jatki po-

koni i */ą gr. od woza. Rocznieto ezyniło
waren- siadać będzie wójt. Sędziwoj „judex territorii
dzie zł. 11. Była tu bania solna pod nadzorem Naklensis* poświadcza (około r. 1318) nabycie
podżupka Kotowskiego. Przy oknie solnem było przez klasztor w Byszewie pewnej włości. W r.

_

30 wież i czerynów. Myto od soli koszowej da- 1328 Henryk, kasztelan gnieźn. nosi tytał: „tuwało zł. 50. Były też cztery trzany al. patelle tor castri Naklensis*. Przedbor, ststa kujawski
królewskie. Arendował je tywon za zł. 104.
w imieniu króla oddaje arcyb. gnieźn. Jarosła-

Najdowo, wś, pow. dryzieński. par. Rosica. wowi zamek w N. jako zastaw za 500 grzyw.
Najemny, fol., pow. lepelski, attyn. Iwańska. pożyczonych królowi. Prebenda w N. należała
Najki, wś i zaśc., pow. szawelski, gmina do kapituły gnieźn. i miała za uposażenie wieś
Wieksznie (10 w.).
Konotopę. Aktem z r. 1390 w Pyzdrach wydaNajnie, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. nym, oświadeza Warcisław, ks. szezeciński, iż
Smołwy (10 w.).
skoro król Władysław zwróci mu Bydgoszez
Najniszki, dwór, pow. poniewieski, gm. Po- z okręgiem, to on odda gród nakielski, który

niewież (12 w.).

Mają tu: Bejnarowsey 43 dz., trzyma jako rękojmią.

Gotowiecey 14 dz.

Kasztelanowie znani są:
Servatius (r. 1283), Sventoslaus (1256—1268),

Najsie 1.) dwór, pow. szawelski, gm. Ligumy (1 w.). 2.) N., wś, tamże, gm. Podubis.
Nakany 1.) wś, pow. poniewieski, gm. Kibury (10 w.) 2.) N., wś, pow. wiłkomierski, gm.

(1327—1343), Sandivogius de Czarnkow (1352

Traszkuny (4 w.).

do 1365), Nieolaus de Chomiąża (1365-1377),

.

Andreas (1278), Zbilud (1283—1292), Slawnicus (w dok. z r. 1308 jako zmarły), Troianus

(1302—1306), Henricus (około r. 1318), Zbilut

Nakeinionowo, wś, pow. dryzieński, par. Sandivogius Swidwa (1381—1385), Vineentius
Druja.
de Granovo (1387—1399), (ob. Kod. Wielk.).
Nakielno, r. 1349 Nake/, wś, pow. wałecki, Do N. odnoszą się następujące opracowania:

W dok. z r. 1349 w liczbie wsi kościoła poznań- Callier E.: „Powiat nakielski w XVI w. (Warta

skiego. Świeżo założona, ma 10 lat wolności, 9 1885 i odb. Poznań 1886).

Rutsch „Chronik
und Beschreibuug von Nakel nach amtlichen
_
Nakiszki, dwie wsi, pow. poniewieski, gmina Quellen und zuverlaessigen Priwat Mittheilungen
Mołdoczany (11 w.).
bearbeitet*. Nakel, 1875. „Oblężenie Nakła*
Nakłań, chutor, pow. owrucki, gm. Iskorość, (Przyj. ludu 1839, str. 251). Mikrota W.:
8 dm., 62 mk.
„Włodko z Donaborza, kaszt. nakielski* (w ałNakło, wś, pow. kobryński, gm. Janowo, 82 bumie młodzieży pol. poświęeonem Kraszewskiew. od Kobrynia, 354 dz.
mu). Lwów, 1879. Programmy król. gimnaNakło, wś, pow. przemyski. Wspom. w dok. zyum w N. 1873 i nast.
łan. osiadłych (K. W., n. 1284).

zr. 1358 (Kod. mał., I, 296). W r. 1515 dział
Nakło, niem. Anklam, w dok. Tanglen, miasto
_ Jakóba 3 łamy, Stanisława 23/, łan., pop gr. pow. na Pomorzu. W r. 1390 wraz z innemi
15, karczma warząca piwo fertona. W c. 1580 miastami pomorskiemi, należącymi do związku
płacą tu od 4'/, łan., */, łan. karcz., pop, 4 za- hanseatyckiego, otrzymało od Władysława, krógrodn., 7 zagrodn. bez roli, 3 kom., 5 kom. ubo- la polskiego zapewnienie bezpieczeństwa osoby
gich, 1 rzem.
i mienia kupeów, oraz prawo wolnego handlu
Nakło, r. 1136 NVakel, miasto w pow. bydgo- w granicach Królestwa Polskiego za opłatą eła
skim. Starożytny gród wielkopolski wspomnia- (K. W. n. 1901),
ny w dok. z r. 1136. „Servatius castellanus de
Nakot, kolonia niem., pow. skwirski, gmina

Nacle* w dok. z r. 1233.

„Nackel* w dok. z r. 1234.

Naroeznicy grodu i st. poczt. Chodorków (10 w.)

60 w. od Skwi-

Władysław syn ry, 22 dm., 124 mk.

Odona, ks. polski bawi tu r. 1234 i wydaje ztąd
potwierdzenie przywilejów kośc. gnieźn.

Nakraszuny, wś, pow. poniewieski, gm. Ki-

Inny bury (14 w.).

znów akt datuje z tego grodu r. 1235, Tu
Nakryszki, wś i fol., pow. słonimski, gmina
umiera Mściwuj ks. pomorski. Dziesięciny Pacowszezyzna, 53 w. od Słonima. Wś 21 dm,,

z kasztelanii nakielskiej pobierane przez areyb

189 mk., zarząd gm., cerkiew, szkoła, 351 dz.

gnieźn. przeszły droga zamiany za kościół w Do- włośe., 30 cerk.; fol. należy do dóbr Mirowbrowie i jego dziesięciny, na rzecz klasztoru szczyzna.
w Byszewie r. 1290. Władysław, ks. królestwa
Nakwasin 1.) wś, pow. kaliski. Król KaziPolskiego, oddaje w Radziejowie r. 1299 Piotro- mierz r. 1369 nadaje tę wieś Bartłomiejowi
wi de Dusden lokacyą na prawie magdeburskiem z Wezenburga wraz z Koźminkiem (K. W.n.
„civitatis nostre in Nakel*. Mieszkańcy otrzy- 1618). 2.) N., wś, pow. płocki. Ob. Przeźmują 14 lat wolności, poczem będa płacić po dzieeki Al.: Kopiee na łące Wilkanowskiej, na-
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leżącej do N. w ziemi wyszogródzkiej (Bibl, sandrowej Wiśniowieckiej, która wnosi z 2 dym.,
2 ogr., 1 koła waln.i 1 stępn. 2.) N, wś, pow.
Warsz., t. III, r. 1871).
Nakwasy, wś, pow. poniewieski, gm, Skro- zasławski, gm. Butowee, par. praw. -Łaszki
(1 w.), 36 w. od Zasławia, 61 dm., 353 mk.,
batyszki (17 w.)
Naleźniki, wś, pow. prużański, gm. mura- cerkiew fil. drewn. Wieś należała do Przełuewiewska, 126 dz. Między wsiami N., Wierchy kich W r. 15838 do Sulżyniec, ks. Janusza
i Krywłanie jest wał sypany do 2 saż. wysoko- Ostrogskiego, płaci od 2 dym., 4 ogr.
Naprelie, folw i zaśc., pow. nowoaleksanści, długi około 1'/ą w. Otącza on obszar
kwadratowy, zwany przez lud twierdzą ks. Czar- drowski, gm. Antuzów (12 w.), Szwarceów,
110 dz.
toryskich.
Napruny, pow. święciański. Pod wsią, śród
Naliboki, pow. oszmiański. Była tu huta
szklana, założona przez ks. Annę z Sanguszków lasu 4 kurhany.
Napry, folw., pow. nowoaleksandrowski, gm.
Karolową Radziwiłłową, żonę kanelerza lit. Huta istniała jeszcze w r. 1820, poczem zaczęła Antuzów (12 w.), Wojniunów, 110 dz.
Narady, folw., pow. rówieński, gm. Kustyń.
upadać. Dobra w r. 1899 nabyte zostały przez
Narajewszczyzna, wieś
i okolica, pow. mobraci Falz-Feinów. Opis roślinności lasów naliboekich podał K. Łapcezyński (Pam, Fizygr., zyrski, gm. Słoboda-Skryhałowska, 5 w. od Mo-

zyrza.
t. IV, 189—195).
Narajów, wś, pow. dubieński, gm. WarkoNaliszki, trzy dwory, folw, i zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Uciana (9 do 14 w.). Mają tu wiczę, par. praw. Kniahinin (3 w.), 20 w. od
Graużynasowie 58 dz., Żelenasowie 68 dz., Ka- Dubna, 56, dm., 339 mk. W r. 1577 do Mura216 dz.. wicy, pani wileńskiej, płaci od 3 dym., 1 ogr.
Mingielewiczowie 136 dz., Olechnowie 85 dz. po 2 gr.
Narajów, mstko, pow. brzeżański. StaniDawniej attyn. Uciany. Nadane r. 1412 przez
tinasowie 68 dz., Łukaszewiczowie

Władysława Jagiełłę,

Wasilowi Kościałkow- sław Narajowski okazał r. 1469 list nadania

skiemu.

Nałany, wś, pow. wiłkomierski, gm. Uszpol.
Nałobnia, dobra, pow. rzeżycki, Pawłowiczów (175 dz.) i Kuźniecowych (140 dz.).
Nałogi, wś, pow. bielski, gub. grodz., gmina
Rajsk, 8 w. od Bielska, 391 dz.
Namajuny, wś, pow. poniewieski, gm. Kibury (4 w.).

Namiki, wś i zaśe., pow. wiłkomierski, gm.
Towiany (1 w.).
Namsze 1.) wieś i ferma, pow. poniewieski,
gm. Kibury (4w.). 2.) N., dwór i folw., tamże, gm. Nowe Miasto (6 i 8 w.).
Namysłów, w dok, z r. 1290 Vampzla, roku
1312 Namislavia, miasto na Szląsku. Wspom.
w dok. zr. 1290 i 1312. W r.1348 zawiera tu
Kazimierz, król polski przymierze z Karolem IV,
cesarzem i królem czeskim, przeciw zakonowi
i margrabiom brandenburskim. W r. 1356 trak-

wieczystego wsi N. mający pieczęć z aniołem.
W r. 1578 Mikołaj Wysocki płaci tu od 6 pługów, 4 rzem., młyna, 16 kom., popa.

Narajówka, wś, pow. ostrogski, gm. Annopol, par. praw. Sknyt Wielki (1 w.), 28 w. od
Ostroga, 87 dm., 633 mk.

Narama, r. 1407 Narama, r. 1581 Naremba,
wś, pow. miechowski, par. Korzkiew.
„de Plaza* z synami, zastawia r. 1393

Zawisza
wieś N.

Nekandzie z Grzegorzowie za 105 grz. R. 1407
Żegota z Grzegorzowie sprzedaje tę wieś Helwigowi z Przybysławie za 230 grzyw. W r. 1408
wś nabywa tenże Helwig za 300 grzyw. od Dersława ze Zdziesławie (Kod. kat. krak. II, 181,
321, 335). W r. 1581 Stan. Narembski płaci
tu od 3 łan. km., 1 czyn., 6 zagr. bez roli,
1 kom.

Narbucie 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Sołoki (3 w.). 2.) N., wś, pow. szawelski,
tat ten został ponowiony i rozszerzony w Pradze gm. Krupie (5 w.). 3.) N., wś, pow. wiłkomier(K. W. n. 645, 952, 1277, 1340).
W r. 1895 ski, gm. Ołoty (7 w.).
Narbuciszki 1.), wś i dwór, pow. wiłkomierpowiat miał 35,697 mk., w tem około 14,000
ski, gm. Kowarsk (3 w.). 2.) N., dwór, tamże,
polaków.
gm. Szaty (2 w.).
j
Nandaniszki, ob. Bebryszki,
Narbuteliki, folw., pow. rossieński, gm. ŁaNaniszki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Wir-

bardzie (9 w.).
:
baliszki (8 w.).
Narbutowicze, wś, pow. słonimski, gmina
Napadówka 1.) wś, pow. krzemieniecki, gm.
Borsuki (3 w.), st. poczt. Jampol (18 w.), 38 w. Żdzięcioł, 50 w. od Słonima, 517 dz.
Narbutowszczyzna, folw., pow. oszmiańod Krzemieńca, 208 dm., 1399 mk, cerkiew
drewn. z r. 1742, kaplica katol wzniesiona roku ski. Wzięła nazwę od dziedzica z końca XVI w.
1794, od r. 1836 filia par. Łanowee, dwa młyny Bartłomieja Narbutta, który posiadał ją jeszcze
wodne.
0 2 w. od wsi wysoka mogiła strażni- w r. 1611. Potem kolejno Dowgiałłów, SzymWŚ należała do Bejnarów (w r. 1771 Ant. kowiczów, Łaniewskich Wołków (1750 r.), w r.
Bejnar uposażył cerkiew), obecnie drogą wiana 1781 przechodzi do Chomińskich i Zabiełłów,
cza.

Raduskich.

W r. 1583 do Wiśniowca ks. Alek- około r. 1805 w części Klukowskich, poczem
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(drogą spalsu po Chomińskich) Czernickich, po
/ r. 1863 kolejno Nożyna, Baturyna, Chodyków.
Narbuty 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Skopiszki (5 w.). Mają tu starow. Proko-

tamże, gm. Kroki (1 w.). 3.) N., dwie wsi, pow.
nowoaleksandrowski, gm. Abele (9 w.) i Rakiszki (15 w.).

4.) N, okolica, pow. poniewieski,

gm. Stambryszki (10 w.). 5.) N., wś, pow. wił-

fiewy i włośc. Burbilisowie 254 dz., Jurjewowie komierski, gm. Uciana (3 w.).
Narmojnele, dwór, pow. wiłkomierski,
17 dz. 2.) N., wś, pow. wiłkomierski, gmina
Szaty (5 w.), Aleksandrowiczów 31 dz.
Traszkuny (22 w.).

Narcie, wś, pow. szawelski, gm. Krupie.
Narciuki, Narcuki, pow. oszmiański, należała do dóbr holszaćskich.
Narcyzówka, wś, pow. żytomierski, gm. Puliny, par. praw. Skołobów, 50 w. od Żytomierza,
30 dm., 275 mk,
Narcyzowo, folw., pow. sieński, Śleszyń_ skich, 164 dz.
Narcyzpol al. Bogudzięki, folw., pow. sło-

gm.

Narmojnie 1.) dobra, pow. wiłkomierski, gm.

Szaty (1 w.), Jasiukowiezów, z fol. 399 dzies,

2.) X., okolica, tamże, 6 w. od Szat.
Narmonty, wś, pow. telszewski. gm. Sałanty (15 w.).
Narocz, pow. wilejski. 02w. od wsi, na
polach do 20 kurhanów.
Narodycze, mstko, pow. owrueki, gm. Narodycze, 25 w. od Owrucza, 616 dm., 4300 mk.,

nimski, gm. Pacowszczyzna, Władysława Ho- cerkiew par. drewn. z r. 1882. Do par. praw.
należą wsi: Sielec, Stawek, Bulew, Rosochy, Sniłowko, z chut. Jatwież 164 dz.

i Wiersznica.
Narejki 1.), wieś i folw.. pow. grodzieński, tyszcze, Jażberen, Stare Szarny
gm. Hołynka, 63 w. od Grodna. WŚ 223 dz.; Gmina obejmuje 15 miejscowości, 1398 dm,
folw. Wirionów, 89 dz. 2.) N.. pow. oszmiań- włośe. (337 innych), 7318 mk, włościan, uwłaski, ob. Norejkt.

szczonych na 12,350 dz.

W r. 1545 Fedora

Narejkiszki 1.) wś, pow. nowoaleksandrow- Jelea. Było we wsi 2 dymy, z nich jedna służba
ski, gm. Krasnogórka (6 w.). 2) N, zaśc., (do zamku owruekiego), 30 gr. i kadź miodu,
nadto ze wsi druga służba, 2 dym., 20 gr. i kadź
pow. wiłkomierski, gm. Owanta (25 w.).

Nareki-Upsiszki, zaśc., pow. nowoaleksan- miodu. W r. 1581 Jelec, pisarz ziemski kijow.,

drowski, gm. Antuzów (13 w.).
Narele, wś, pow. rossichski, gm. Kielmy.

wnosi z N. od 4 osiadł. po 15 gr., 4 zagr. po 2
gr. Dobra obejmowały 7 wsi, w nich 16 osiadł.,

Narepy, zaśc., pow. kowieński, gm. Aleksan- 14 zagr.

Jeleowie trzymają N. jeszcze w r.

1624. Następnie należą N. do Potockiego, wwdy
drowska Słoboda (12 w.).
bracławskiego i drogą wiana za Maryanną Poroku
Narew, rzeka, w dok. z w. XIII Navere,
tocką, przechodzą do Krzysztofa Łasko, stolnika
Narew 1.) mstko, pow. bielski, gub. grodz., kijowskiego, ststy dymirskiego (należą do niego
gm. Łosinka, 30 w. od Bielska, 713 dz. miej., w r. 1684), widocznie chwilowo, gdyż w r. 1685
1383 Naricz.

Na brzegu rz. Narwi znaj- i 1692 znajdują się znów w ręku Potockich.
Narojki, wś włośc. i fol., pow. bielski gub.
duje się nasyp okrągły, zwany „Zamezysko*,
gm. Narojki, w dawnej ziemi drohiekiej,
grodz.,
Bony.
zamek
stał
podania,
podług
na którym,
011, w. od mstka w górę rz. Narwi, na lewym 43 w. od Bielska, 21 dm., 244 mk., zarząd gm..
brzegu, drugi nasyp zwany „Kuraszewo*, daw- cerkiew murow., szkółka, 198 dz. włośe., 57
ne horodyszeze, prawdopodobnie Jadźwingów. cerk. Do par. praw., dekanatu (błagoczynia) dro(Jaroszewiez, Bibl. Warsz., 1853 r.). 2.) N., hiekiego, należą: N., Cecele, Klukowo. Fol. zw.
Narewka, urocz.leśne, pow. prużański, gm. i do N. Śledzianowo, Pieńkowskich, ma 536 dzies.
Ludność wsi polska. Gmina obejmuje 61 miejbra Suchopol, 26 w. od Prużany.
scowości, 423 dm. włośc. (460 innych), 5674
w.
2
O
prużański.
Narewka 1.) mstko, pow.
od mstka, nad brzegiem rz. Narewki, znajdują mk. włościan, uwłaszezonych na 4754 dz. Nadsię ślady stucyi krzemiennej przedhistory cznej to w gm. jest 342 dz. cerk.i kośe, i 10,997 więk(Glogier, Bibl. Warsz., 1881 r., t. I, str. 111). szej posiadłości. Pod wsią cmentarzysko przedhistoryczne.
2.) N., ob. Narew 2).
Narkiewicze, wś, pow. wołkowyski, gm, Bo- _ Narownikiszki, wś, pow. kowieński, gmina
j
Zejmy (4 w.).
jary, 37 w. od Wołkowyska, 389 dz.
Narszany, wś, powiat nowoaleksandrowski,
Narkiszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
gm. Dusiaty (7 w.).
Owanta (22 w.).
64 cerk. i 64 kośc,

Narkowszczyzna |.) fol., pow. słonimski,

Nartowty, dwór, pow. kowieński, gm. Żejmy

gm. Kostrowieze, 10 w. od Słonima, Czygare- (7 w.), Gulbińskich 100 dz.
Narubno, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
wych 489 dz. 2.) N., pow. oszmiański, należała
do dóbr helszańskieh, dziś Snarskich.

Narucie 1.) wś, pow. telszewski, gm. Berna-

2.) N., wś, pow. wiłkomierski, gm.
Towiany (9 w.).
gumy (11 w.).
Naruciowszczyzna, wś, pow. oszmiański,
Narkuny 1.) wś i dwór, pow. kowieński, gm,
do dóbr wiszniewskich.
należała
wś,
2.)N.,
dz.
88
Mingajłów
w.),
(14
Bobty

Narkuniszki, folw., pow. szawelski, gm. Li- tów (4 w.).

„=
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z
Nary, wś, pow. poniewieski, gm. SkrobatysNarujsze, podane dwukrotnie p. n. Narusze
i
(t. VI, 920) i Vorejsze (t. VII, 176), wś i dwór, ki (2 w.).
Jamgm.
ki,
krzemieniec
pow.
Naryłów, wś,
pow. rossieński, gm. Kielmy (8 w.), Jankowskich
poł, par. praw. Didkowee (*/, w.), 38 w. od
70 dz.
Narujszyki, wś, pow. wiłkomierski, gmina Krzemieńca, 37 dm., 257 mk. Własność Anieli
z Młyńskich Leduchowskiej.
Owanta (9 w.).
Suboez
Naryszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
gm.
i,
wiłkomiersk
pow.
fol.,
Narunki,
Traszkuny (14 w.).
(12 w.), Komarów 104 dz.
Naryszkino, wś, pow. szawelski, gm. PoduNarunty, fol, pow. wiłkomierski, gm. Świabis (6 w.).
doście, Bożerianowych 103 dz.
Narwojsze, dwie wsi, pow. szawelski, gm.
Naruny 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Sołoki (5 w.). 2.) N., wś, pow. poniewie- Gruździe (7 w.) i Ligumy (5 w).
Nasiechowice, r. 1370 Nassachowycze, wś,
ski, gm. Kibury (14 w.). 3.) N., wś i fol., pow.
pow.
miechowski. W r. 1372 Klemens „agazo
szawelski, gm. Janiszki (4 w.).
Naruszajcie, wś, pow. szawelski, gm. Szaw- domini Lodovici... Polonie et Ungarie regis*,
w PręZbigniew kan, sandom, i Przedwoj, pleban
le (16 w.).
©
uposażają
N.
w
kościoła
patroni
bracia,
Kiejdocinie,
gm.
kowieński,
pow.
wś,
Naruszańce,
w tutejszym kościele ołtarz św. Jakóba, łanem
dany (18 w.).
Naruszele, wś, dwór i fol., pow. poniewieski, ziemi w tej wsi i dziesięciną z ról w Janikowieach (Kod. mał., III 257). Ob. Parkoszowice,
gm. Śmilgie (5i 11 w.).
Nasiekino al. Zamszyno, dobra, pow. sieński,
Naruszewicze, wś, pow. oszmiański, wchogm.
Moszkany (7 w.), Babiezów, 1405 dz.
zapisanych
ich,
bohdanowsk
dóbr
dziła w skład
Nasielsk, w XII w. Nasylsco i Nasidłek, r.
w r. 1602 na oprawę, przez Pawła Sahiehę,
1232 Nosidlk, r. 1570 Nosilsk, mstko, pow. pułżonie Elżbiecie Wesselinównie.
Wymieniony w akcie uposażenia klaszto1347
tuski.
R.
płoński,
powiat
wś,
o,
Naruszew
w Warszawie, Ziemowit i Kazimierz, ks. mazow., ru w Mogilnie, w liczbie grodów, na których do-

nadają przełożonej i klasztorowi premonstraten- chodach oparte było uposażenie klasztoru (K. W.,
sek, p. w. św. Maryi Magdaleny pod Płockiem, nr. 3), Nadany w części przed r. 1155 klasztojuryzdykeyą nad kmieciami we wsi N. w spra- rowi czerwińskiemu. Wspom. w dok. z r. 1232
wach kryminalnych (Ulanow. Dok. mazow., 314). (Kod. maz., 7). Janusz ks. mazow. nadał r. 1386
W r. 1570 istnieje tu już kościół par., wś ma miasto książęce „Nosielsk* wraz z Mokrzycami,
Januszowi z Radzanowa (Ulanow. Dok. mazow.,
24 łan. km., 1 zagr., 2 rzem., wyszynk piwa.
Naruszewo, pow. dzisieński. Pod wsią 10 nr. 345). W r. 1570 we wsi Nosilsko, płaci
opat czerwiński od 8 łan. i młyna. Miasteczko
kurhanów (wołotówek).
(oppidulum) ma kościół par. Lelewski płaci tu
Siegm.
prużański,
pow.
wś,
cze,
Narutowi
od 31/,łan., 4 prasołów i 2 rzem. Kamień węlec, 23 w. od Prużany, 530 dz.
pod nowy kościół położono w r. 1900.
Narutyszki 1.) dwa zaśc., pow. nowoaleksan- gielny
ka, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Nasiewieł
drowski, gm. Tauroginie (11 i 13 w.). 2.)N.,
Wojtkuszki (7 w.).
dobra, pow. poniewieski, gm. Nowemiasto (4 w.),

Nasiłow, w dok. Naszylow, wś, pow. kozieW dok. z r. 1252 własność klasztoru sienieki.
ny i Sidziuny, 284 dz.
ego. W r. 1569 Stan. Ossuchowski,
ciechowski
Narwidyszki, wś, pow. poniewieski, gmina urzędnik opata płaci tu od */ą łana, 2 kom.
Czypiany (10 w.).
Nasiłowo, podane dwukrotnie (t. VI, 925)
Narwidze, wś, pow. wiłkomierski, gm. Ucia- j Nosiłowo (t. VII, 184), pow. wilejski. Majęna (17 w.).
tność wzięła nazwę od dziedzica w XVI w. Juria
oszmiańpow.
fol.,
,
Wojeiechowicza Nasiłowskiego, ww dy witebskieNarweliszki
ki,
Narwilisz
ski. Należał do dóbr Surwiliszki, nadany 1618 r. go (+ 1544 r.). Pod wsią horodyszcze kwadraprzez Dorotę z Zenowiczów Szoreowę, francisz- towe, obszaru mające około 2 dz.
Naspa, pow. rohaczewski. Dobra mają 11.169
kanom wileńskim. Do fol. przydano sioło Piekuńce (25 włók osiadłych i pustych), leżące przy dz. (7122 lasu).
Nastopiszki, dwór, pow. poniewieski, gm.
trakcie z Wilna do Trab, oraz sianożęcia nad
rzką Dowkupią i rodzinę bojarzyna Oniszkiewi- Birże (18 w.).
cza dla posługi zakonnikom. Przed r. 1620 stał
Nastrabie al. Nadstrabie, dwór, pow. kowieńtu już kościół i klasztor, dla których Szorcowa ski, gm. Jaswojnie (15 w.), własność Urniażów,
zapisała liczne grunta między Giełoszami i Ba- 50 dz.
ranowszczyzną.
Nastrany, Nastrena, wś, pow. telszewski, gm.
|
(5 w.).
Sałanty
gm.
telszewski,
pow.
wsi,
dwie
e,
Narwojsz
,
i,
Naswajcy
dwie
wsi,
pow.
wiłkomiersk
gm.
Płungiany (10 w.) i Wornie (10 w.). W drugiej
Ołoty (12 w.).
mają Strawińscy 84 dz.
18 w. od mta pow., Bielawskich, z fol. Kurmia-
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Naszacowicee, r. 1280 Nossaczovicy, wś, pow. cili 13 kóp 20 gr.; nadto dawali 64 beczek owsa
sądecki. Nadana r. 1280 klasztorowi w Starym ipo5 gr. za odwóz każdej beezki, co czyni 5
, Sączu, przez ks. Kunegundę. W dok. z r. 1289 kóp 20 gr. Do wójtowstwa należały wsi: N.,
ks. Kunegunda, nadaje mieszkańcom las w trzy- Tryczewicze, Sołowie, Kołbaszczyce i Szerkowikroć większym obszarze, w zamian za Łysogórę, cze Strzeleckie.

otoczony rzeczkami Słoną i Olszaną.

Akt ks.

Naumowszczyzna, os., pow. słonimski, gm.

Gryfiny z r. 1298 odróżnia: N. szlacheckie (mi- Rohotna.

litale) od N. klasztornych (elaustrale) (Kod. mał.,
Nausieda, wś, pow. telszewski, gm. DorbiaIf, 145, 175i 191).
ny (7 w.).
Naszlaniszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Nausodis 1.) wś, pow. telszewski, gm, PłunUciana (10w.).
giany (5 w.). 2.) N., pow. telszewski, ob. NauNaszokucie, ZVieszokucie, wś, pow. telszew- Jasodis.

ski, gm. Bernatów (4 w.).
Nawarya, mstko, pow. lwowski. W r. 1578
Natajcie al. Notajcie, wśi zaśe., pow. kowień- Krzysztof Lesinowski płaci tu szosu fi. 16, od 3
ski, gm. Kroki (26 w.). Zaśe. należał do dóbr kowali, popa, kilku piekarzy, słodownika, kilku
Grynkiszki.
włóczęgów, krawiec, kilku komorników, kilku
Natalia, kol., pow. nowogradwołyński. gm. kuśnierzy, kilku dziegciarzy, młyn. Qzopowe
Kurne, 21 dm., 139 mk.
roczne fl, 137 gr. 71/4.
Natalin, kol. pow. janowski, 41 osad, 270
Nawarzyce, wś, pow. jędrzejowski. R. 1246
mk., 300 morg. Powstała na obszarze dóbr Bli- w Koniemłotach, w obec Bolesława ks, krakow.
skowice.
oświadcza Sulisław, kantor płocki, iż ojciec jeNatalin 1.) al. Jokalin, dobra, pow. słonim- go Jan, nadał klasztorowi w Jędrzejowie wś swą
ski, gm. Dobromyśl, 45 w, od Słonima, Własność Nawarzyce, co potwierdził też brat Jana, An-

Fenshawe'a, z fol. Budniki i uroez. Ostrówek drzej, biskup płoeki (Kod. mał., I, 34). Ob. Grę4931 dz. (2291 lasu). 2.) N, fol. dóbr Hołow- bałów (t. II).
czyee, pow. wołkowyski.
Nawiesy, pow. mohylewski, Bartoszewiczów,
Natalin 1.) kol., pow. łucki, gm. Czaruków, z fol. Skoki i Sławiany, 1200 dz.
41 w. od Łucka, 45 dm., 287 mk. 2.)N., fol.,
Nawiki, wś, pow. dryzieński, par. Zabiały.
pow. nowogradwołyński, gm. Połonne. 23.) N,,
Nawlesie, wś i dobra, pow. brzeski gub.
kol., pow. rówieński, gm. Berezne, 65 w. od grodz., gm. Ołtusz, 39 w. od Brześcia.

Równego, 53 dm., 284 mk,
Nataliszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Antuzów (12 w.).
Natalówka, kol., pow. nowogradwołyński,
gm. Romanówka, 4 w. od mta pow, 43 dm,,
255 mk,
Natrynie, dwór, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Sołoki (12 w.), własność Wojtkiewiezów,
110 dz.
_'.
Natyniszki, wś, pow. szawelski, gm. Szawlany (10 w.).
Natyszki, wś, pow. poniewieski, gm. Czypiany (10 w.).
Naudaniszki al. Bebryny, wś, pow. dźwiński, par. Krasław.

Wś ma

782 dz.; dobra, Łobaczewych, z fol. Mutwica
i chut. Omelin i Bohusławce 3466 dz. (1064 dz.
lasu, 1922 nieuż.).
Nąwlica, wś, pow. lepelski, gm. Wietrzyno,
par. kat. Zaskórki, 16 dm., 102 mk., eerkiew

fil. Mają tu Danilewsey 15 dz., Stołyhwowie 32,
Snarscy 45 dz. .
Nawołoki i.) wś, pow. dryzieński, parafia
Oświej. 2.) N., wś, pow. lepelski, gm. Bobynicze, 58 w. od Lepla, szkółka. 3.) N., wś, leży
w pow. wieliskim, gm. Baranowo. WŚ N. w pow.
siebieskim, należała do gm. Helenczyn.

Nawóz, wś, pow. łucki, gm. Rożyszcze, 38 w.
od Łucka, 181 dm., 1076 mk., młyn wodny.
W r. 1577 wnoszą pobór: Michał Zahorowski

Naujasodis al. Nausodis, wś, pow. ponie- z 4 dym., 2 ogr., 2 ogr., kn. Marek Sokolski
wieski, gm. Rozalin (12 w.).
z 8 dym., 4 ogr. po 2 gr. i Zaharyasz ŁahodowNaumburg, r. 1249 Novum castrum, r. 1329

ski z 2 dym.

W r. 1583 płacą: kn. Marek So-

_Numburchk, miasto nad rzką Bober, pow. żegań- kolski z 5 dym., 2 ogr., Kamieniecki z 4 dym.,

ski. Bolesław ks. szląski i polski r. 1249 w ak- 1 kon. i Andrzej Zahorowski z 6 dym., 3 ogr.,
cie wydanym dla kościoła wrocławskiego obie- 2 podsus., 2 bojarów. Około r. 1640 własność
euje przywrócić klasztorowi tutejszemu wszyst- Ignacego Jełowiekiego, w r. 1671 należy do bra-

kie prawa i przenieść go w ciągu lat dwu na ci Michała, Krzysztofa, Dymitra i Jana Jełowie- dogodniejsze miejsce (K. W., n. 598, 952, 1099). kich. W ręku Jełowiekich pozostała do ostatNaumowicze, wś, pow. augustowski. W r. nich czasów, poczem drogą wiana do Stępkow1558 w wójtowstwie naumowiekiem, we włości skich.

dworu łabeńskiego, ekon. grodz. We wsi było

Nawrady, dwór, pow. poniewieski, gm. No-

34 włók gruntu średniego, z tego 2 wolne na we Miasto (6 w.), 13 w. od mta pow., Kierbewójtowstwo i 32 na służbę ciągłą. Poddani dziów, z folw. Semieliszki, 293 dz. Nadto Paszmieli 108 wołów i 68 koni, Z włók ciągłych pła- kowiczowie mają 46.
|
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Nawratyn, wś, pow. włodzimierski, gm. Mi- 11 kom. z bydłem, 15 ubogich, pop. W spisie
kulicze, 12 w. od Włodzimierza, 30 dm., 150 z r. 1827 „Nieledno* ma 55 dm., 301 mk.
Nemejkszuny, wś, pow. poniewieski, gmina
mk. Wr. 1583 do Litowiża, ks. Michałowej
Skrobatyszki
(2 w.).
Czartoryskiej, płaci od 4 łan.. 2 ogr.
wś, pow. wiłkomierski, gm. AndroNemejry,
ropczycki.
pow.
wś,
Góra,
1536
r.
Nawsie,
Jest to niewątpliwie dawniejsza Góra, wedle reg. niszki (8 w.).
Nemireńce, ob. Niemiryńce.
pob. z r. 1536 wieś przyległa do Wielopola i naNemoroż, Niemoroż, wś,''pow. zwinogródzki,
leżąca do tychże dóbr. Miała wtedy 67 kmieci
dających czynszu wraz ze wsią Kuniee (Koniee) gm. Niemoroż, 5 w. od Zwinogródki (st. poczt.)
177 dm., 1845 mk., cerkiew, dom przytułku,
grzyw. 38.
Nazdraczuny, wś, attyn. Żupran, pow. 08z- wiatrak. Gmina obejmuje 8 miejscowości (7 siół,
1 słobodę), 11256 mk. (53 kat., 10 ewang., 949
miański.
Nądnia, w dok. z r. 1329 Naden, 1580 Nąd- żydów) i 14829 dz., w tem 8218 większej włanie, wś, pow. międzyrzecki. W dok. zr. 13829 sności, 6370 dz. włośe.i 241 cerk.
Nemylanka, słoboda, pow. nowogradwołyń„Willislaus i Samborius de Nanden* (K. W.
sNi, gm. Romanówka, 15 w. od mta pów.,
n. 1100, 1101, 1143).
Neapolitańsk, dobra, pow. bychowski, Sła- 68 dm., 405 mk.
Nemylnia, wieś nad rzką Nemylanką, pow.
wińskich, 1271 dz.
Nebliny, wś, pow. szezecinkowski, ob. Tem- nowogradwołyński, gm. Rohaczów, par. praw.
Czerniea (8 w.), 17 w. od mta pow., 107 dm.,
pełburg (t. XII).
394 mk., cerkiew filialna.
Nebujle, wś, pow. szawelski, gm. Tryszki.
Nendry, dwa dwory, pow. rossieński, gmina
Neczajówką 1.) Mała, ob. Janopol. 2.) N.,

wś, pow. zasławski, gm. Sulżyn, par. praw. Ty- Kielmy (1 i 16 w.), Bitowtów, 43 dz., drugi do
szewicze, 14 w. od Zasławia, 67 dm., 377 mk. Giedminów, 40 dz.

Nedezów, r. 1578 Niedezow, wś, pow toma-

Nepkonty, dwór, pow. rossieński, gm. Szy-

_
szowski. W r. 1578 płaci tu Łaszez Nieledew- dłów (18 w.).
Neple, wś i fol., pow. brzeski, gub. grodz,
ski od 10 łan, 16 zagr. z rolą, 1 szewca,
gm. Motykały, 10 w. od Brześcia. Wś 268 dz.,
8 kom., pop.
Negirtławki, Nagiertławki (t. VI, 872), wś, folw. bar. Taube (dawniej Pusłowskich), 416 dz.
Nadto Lachniccy mają 39 dz.
pow. rossieński, gm. Pojurze (10 w.).
Nepomucenówka, wś i folw., pow. prużańNejbrow, kol., pow. brzeski, gub. grodz.,
gm. Domaczewo (6 w.), 774 dz., szkoła ewang. ski, gm. Suchopol, 25 w. od Prażany, Wieś
Nejdorf, kol., pow. brzeski, gub, grodz.. gm. 251 dz.; folw. Wołków, 358 dz. i 297 dz. kilku
Domaczewo (5 w.), 777 dz, kolonistów i 30 dz. właścicieli,

Ner al. Struga rzeczka, lewy dopływ Prosny,
kościelnej,
uchodzi pod Dębniakami, między Kotuszem a RoNejmanówka, ko]. niem., pow. żytomierski, kutowem w pow. pleszewskim.
gm. i par. praw. Horoszki (8 w.), 45 w. odŻyNerastowicze, os., pow. słonimski, gm. Ko

tomierza, 50 dm., 148 mk., kaplica ewang.,

strowicze, 65 dz. włośe. i 50 pryw.

2 wiatraki, garbarnia.
Neraż, słoboda, pow. radomyski, gm. PotyNejry, dobra, pow. poniewieski, gm. Kibury. jówka, par.praw. Horbulew (6 w.), 30 w. od
Nejuże, wś, pow. wiłkomierski, gm. Pupany. Radomyśla (st. poezt.), 83 dm., 519 mk., 1423
Nekla, wś, pow. bydgoski. Wydawca Kod. dz. w 38 częściach. Założona około 1870 r.
Wielk. (n. 1393) mylnie odnosi do tej wsi ŚwięNerejkowo, wś, pow. orszański, gm. Batosława, plebana „de Nakiel*, gdyż nie było tu rań (15 w.).
nigdy kościoła, tylko w drugiej Nekli w pow.
Neroniki, wś, pow. białostocki, gm. Białostośredzkim. Przytem ów Świętosław był prawdo
- czek, 103 dz.

podobnie plebanem z Nakła, albo z drugiej NeNeronki, fol., pow. orszański, Burskich 117
kli. Za to wspomniani w akcie z r. 1357 (n. dzies.
1376) Marcin i Paszko „haeredes de Nakle*

odnoszą się zapewne do tej wsi.

Nerosna, wś i urocz., pow. sokólski, gmina

Ob. „Grobla Romanówka, 21 w. od Sokółki, 778 dz.
Twardowskiego. Z gminnego podania*, H, FeldNerszańce, wś, pow. nowoaleksandrowski,

manowski (Przyj. ludu. 1845/46, 24i 118).

gm. Rakiszki (14 w.).

Neledew, r. 1531 Mieldow, r. 1578 Nieledew, wś, pow. hrubieszowski. W r. 1898 powstaje tu cukrownia, z kapitałem zakładowym
600,000 rb. W r. 1531 wieś ta w par. łac.
Trzeszczany, płaei od 3 łan., pop, młyn o 1 kule. W r. 1578 Stan. Łaszez przez wójta płaci
od 6 łan., 17 zagr. z rola, 10 bez roli, 5 rzem.,

Nertowce, wś, pow. szawelski, gm. Janiszki (9 w.).
Nerza, wś nad jeziorem t. n., pow. lucyński,
gm. Nerza, 19 w. od Lueyna, 20 dm., 154 mk.,
zarząd gminny, szkoła. Gmina obejmuje 66 miejscowości, 803 dm. włośc. (98 innych), 5843 mk.
włościan, uwłaszezonych na 9984 dzies. Nadto
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w gm. jest 699 dz. większej posiadłości, 3748 zezwoleniem Mikołaja bisk. pozn., zakłada r. 1380
skarb. i 51 cerk,
nową parafię w Siedleu, wcielając do niej wsi
Nesterki, wś, pow. prużański, gm. Rudniki, klasztorne (Kod. W., n. 215, 557, 566, 1425,
9 w. od Prużany, 412 dz.
i
1520, 1782).
Nesterowicze, wś, pow. wołkowyski, gmina
Niandrynie, dwór, pow. poniewieski, gmina
Świsłocz, 21 w. od Wołkowyska, 278 dz.
Poniewież (28 w.).
Nesterówka, zaśc., pow. nowoaleksandrowNianiewicze, fol., pow. brzeski gub. grodz.,
ski, gm. Dusiaty (6 w.).
gm. Turna. Mają tu po 103 dz. Stepaniukowie
_Nesterówka, ob. Jfasłowa.
i Szyrmukowie.
Nesterowo, dobra, pow. mścisławski, BroNiańkowicze, pow. piński. W r. 1554 Midowskich 609 dz., gorzelnia, młyn,
chajły Teniuka, z nadania ks. Witolda przodkom
Nesterowszczyzna, fol., pow. borysowski, jego, eo potwierdza

Józefowieczów 120 dz.
Nesteryszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Widze (11 w.),
Nestorówka, wś, pow. mozyrski, gm. Słoboda Skryhałowska, 5 w. od Mozyrza.
Netreba, wś, pow. łucki, gm. Horodziee, 18
„dm., 144 mk.
Netrebówka, wś, pow. żytomierski, gmina
Cudnów.
Nettków, r. 1329 Netka, wś, pow. zielono-

65—70).

Bona (Rewizya Puszcz,

Niauki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Abele (4 w.).
Nibork, w dok. z r. 1472 Nydberk, miasto
w Prusach. Wspom. w dokum. z r. 1472 (Kod.
maz., 255).
Niborszczyzna, Nieborszczyzna, fol., powiat
lityński, gm. Kożuchów, par. praw. Pogorzała,

par. kat, i st. poczt. Nowy Konstantynów. Należał do ks. Koezubeja, od którego r. 1898 z eagórski. W dokum. z r. 1329 w liczbie grodów łym kluczem nowo-konstantypowskim przeszedł
szląskich należących do Henryka ks. Szląska do banku włościańskiego. Nazwę wziął od Nii Głogowy (K. W., n. 1099).

„ Neuhochzeit-Kindelbier, pol. Nowy Wesołów, pow. czarnkowski,

borskiego.

Nibragole, wś i fol., pow. wiłkomierski, gm.

Ob. „Einige Bemerkun- Traszkuny (17 i21w.). Fel. należy do dóbr
gen ueber Geschichte und Bevennung der Orts- Pojście.
chaft Neuhochzeit im Czarnikauer Kreise
*, CzwaNiek, r. 1578 Miczko, wś, pow. mławski, Wr.

lina's Prov. Blaetter 1846. Ob. Wesołów (t. XIII). 1578 istniał tu kościół parafialny. Uboga parafia
Neudorf al. Nowa, kol. niem., pow. żytomier- utraciła później kościół i wieś została wcielona
ski, gm. i par. praw. Horoszki (8 w.), 31 w. od do par. Dłutowo. W r. 1578 odróżniano: Nieżk
Żytomierza, 34 dm., 203 mk., dom modl. bapty- ecelesiastica, Wylazłowo, Zasziny. Siedzi tu
stów, szkoła, wiatrak.
drobna szlachta.
Neuhof, folw. dóbr Liwenhof, pow. dźwiński,
Niełozie, dwór, pow. nowoaleksandrowski,
Newka, wś, pow. słopimski, gm. Maryańska, gm. Ponedel (9 w ).
18 w. od Słonima, z urocz. Olszanka 280 dz.
Niczehówka, wś, pow. łucki, gm. Kołki, 68
Newkany, wś, pow. poniewieski, gm. Nowe- w. od Łueka, 35 dm., 286 mk.
miasto (8 w.).
Niczpały, w dok. Noczpały, wś. pow. zasławNękanowice, r. 1276 Nakonovice, r. 1581 ski, gm. i st. dr. żel. Chrolin (8 w.), st. poczt.
Nikanowicę, wś nad Wisłą, pew. miechowski. Szepetówka (18 w.), 39 w. od Zasławia, 172
W r. 1276 własność klasztoru w Brzesku (Kod. dm., 1097 mk., cerkiew drewn. z r. 18638, upomał., I, 108). W r. 1581 opat chebdowski pła- sażona 72 dz. z nadania ks. Lubomirskiego r.
ci od 31/, łan., 3 zagr.
1819. Cerkwie fil. we wsiach: Konotopy, RogoNiałek, r. 1238 Nalch, r. 1285 Nalko, wś, wicze i Siahrów. W r. 1650 ks. Jerzego Lubopow. babimojski. W dok. z r. 1238 występuje mirskiego, ma 24 dym.
Johannes plebanus de Nalch*. W r. 1285 „coNiezuny, wś i dwór, pow. poniewieski, gm.
mes Luderus de Komorowo* z synem, widocznie Stumbryszki (9 w.).
współwłaściciele N., pozwalają klasztorowi w
Niczyporowszczyzna, urocz., pow. prużańObrze wystawić na obszarze Niałka (in Nalko) ski, gm. Białowieża.
młyn. W r. 1286 klasztor daje komesowi BurNida, rzeka, Ob. Przyborowski W.: „Z nad

chardowi włość swoją Zodyn w zamian za młyn brzegów Nidy* (Tyg. Illustr., nr. 154, 159,
Niałek nad rzką Dojeą we wsi Karpicku. Opat 160, 161).
toczy potem często spory z dziedzicami Karpicka
Nidermujża, wś, pow. dźwiński (dyneburi Komorowa, którzy pobudowali nowe swoje mły- ski). Nowy kościół murowany, w stylu romańny, szkodzące interesom młyna klasztornego. skim, poświęcony r. 1891 na miejscu poprzedPrócz tego zachodzą spory między opatem a ple- niego drewnianego, który spłonął r. 1898.
banem w N., który rości sobie prawo do władzy
Nidołki, trzy zaśc., pow. nowoaleksandrowkościelnej nad ludnością wsi klasztornych oko- ski, gm. Antuzów (8 i 11 w.).
lieznych. Z tego względu opat Teodoryk za
Nidom, r 1239 Nidome, wś, pow. wrzesiń-
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yński, kanclerz
ski. Według dok. z r. 1239 wieś należała do sy- wsi i kolatorem był Jan Leszcz
nów niejakiego Wincentego kustosza i otrzymała w. kor.
Niechobrz, r. 1536 Niechoprz, wś, pow. Trzeod księcia uwolnienie od ciężarów. Aktem z r.
, W r. 1313 należy do par. Zgłobień.
szowski
kupił
iż
,
oświadcza
krak.
bisk.
Bodzanta
1357
sta-

Zgłobienia
tę wieś za 80 grz. od brata swego Stefana, wte- W r. 1536 należy w połowie do
h. Czynszu
pustyc
łan.
9
kmieci,
74
ma
rego,
W.,
(K.
kim
kruszwie
konem
dy, gdy był archidya

dają grz. 40, owsa korey 240, kur 160, serów
n. 595, 1102, 1364).
na półłankach,
Niebajki, fol., pow. słomimski, gm. Stara- 80, jaj kóp 8. Wójt ma 2 km.
,
wieś, 30 w. od Słonima, Dudarewych, 385 dz. 7 zagr., młyn, 2 karczmy płacące 10 grzyw.
:
Niebereczyn, fol., pow. słonimski, gm. Do- 3 sadzawki.

bromyśl, 57 w. od Słonima, Jundziłów 283 dz.
Niebiegule, wś, pow. wiłkomierski, gmina
Uciana (11 w.).
Niebiż, wś, pow. żytomierski, gm. Chwasowa, par. praw. Turczynka (12 w.), 43 w. od
Żytomierza, 56 dm., 256 mk.
Niebogiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow
ski, gm. Rakiszki (11 w.).

Niechołsty, wś, pow. brzeski gub. grodz,,
gm. Motykały, 18 w. od Brześcia, 444 dz. Przed.

r. 1865 Szwykowskich.

Niechwiedki, pow. oszmiański.

Wchodziła

w skład ststwa trabskiego.

Niechworoszcz 1.) wś, pow. żytomierski,
gm. Sołotwin, 47 w. od Żytomierza, 379 dm.,
2589 mk., cerkiew drewn. z r. 1877, szkółka
cerk. 2.) N., Nochwaroszcz, kol., tamże, gmina
woN.
z
Jan
Nieborów, wś, pow. łowieki.
jewoda bełzki, podpisuje akt z r. 1451 przy bo- Barasze.
Nieciecki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
ku Władysława ks. mazow. (Kod. maz., 216).
zki (2 w.).
Tyltys
jednym
na
tych
z
działów
5
tu
jest
W r. 1579
Nieciecz 1.) r. 1252 Nececza, wś, pow. gar(6 łan.) siedzi Mateusz Nieborowski. Mikołaj
woliński, Wchodziła w skład ststwa czerskiego
Tarnawski płaci od 8 łan., 1 zagr.
dziesięcinę kościoNieborówka, wś, pow. żytomierski, gm. Pu- i wedle dok. z r. 1252 dawała

liny, par. praw. Strybież (6 w.), 32 w. od Żyto- łowi w Górze (K. W., n. 599). Wr. 1576 płaci
ca

mierza, 25 dm., 164 mk.

tu Parys, ststa czerski od 3/, łana.

Wydaw

nazwę „Nececza*
Nieborze, wś, pow. babimojski, Mikołaj Kod. Wielk. mylnie odnosi
2.) N. al. NieNiecki,
wsi
do
1252
zr
dok.
w
1312
r.
nadają
ą,
z Kiebłowa z żoną Małgorzat
1445 siedzą
klasztorowi w Obrze włości swe: N. i „Ereelino* ciecze, wś, pow. mazowiecki. W r.
h. Abdank
ate*
Wiszow
„de
ce
dziedzi
czterej
tu
(Reklin?). R. 1380 włączona do nowo utworzo(Kapiea, Herbarz, 458),
nej parafii w Siedleu (K. W., n. 951, 1782).
Nieciecza 1.) wś, pow. grodzieński, gm. ŁaNiebożka, wś, pow. łucki, gm. Rożyszcze, 7
w. od Łucka, 33 dm., 217 mk. Dawniej opatów sza, 30 w. od Grodna, 291 dz. 2.) N., folw.,
tamże, gm. Łunna, 36 w. od Grodna, Klukowżydyczyńskich, potem skarbowa.
skich 170 dz. W r. 1558 wś N. należy do wójNiebylec, mstko, pow. rzeszowski. Według
a podniecieekiego, włości dworu kraśniereg. pob. z r. 1581 osada ta „ad similitudinem towstw
grodz. We wsi było 24 włók grunekon.
kiego,
oppidi simul cum villa Jawornik*, płaciła od 18
2 wójtowskie wolne i 24 osadt.j.
o,
dobreg
tu
7
osad. na 8'/ą łan., 4 zagr., 5 kom. z bydłem.,
kóp 56 gr.; nadto dawać win34
Dochód
nych.
kom. ubogich, 4 rzem. w mieście, 3 we wsi Jai po 5 gr. za odwóz każdej
owsa
beczek
44
ni
wornik, 1 kijaka, 1 bani gorzał, 2 kół młyń.
40 gr. Poddani mieli
kopy
3
beczki, co czyni
Ogółem fi. 15 gr. 18.

96 wołów i 74 koni. W r. 1641 wś strzelecka,
Niebyła, urocz. dóbr Zabłoć, pow. grodzień- w puszczy przełomskiej. We wsi było 17 strzelski, gm. Kamionka.
ców, mających po 1 włóce i obowiązanych do
Niecew, r. 1373 Neczew, dziś przys. Lipnicy dostawiania 17 koni i 81/ą wozów. Nadto na 6
w pow. nowosądeckim (przy granicy grybow- włókach siedział Mikołaj Świaeki na powinności
skiego). R. 1373 Mikołaj Zasonia otrzymuje kucharskiej: na 1 wł. Marein Sukiewicz, szlachcie.
od królowej Elżbiety prawo niemieckie dla wioNieciszewo, r. 1349 Neczissovo, wś, pow.
ści swoich „Zassona* i „Neczew* (Kod. mał., bydgoski. Wspom. w akcie rozgraniezenia WielIII, 264). Prawdopodobnie „Zassona* jestto żle kopolski z Pomorzem i ziemią chełmińską (K.W.,
napisana czy odczytana: Jasionna przyległa do n. 1286, 1290).
Niecewi.
Niecki, ob. ieciecza.
Niechłód, r. 1181 Nechłod, wś, pow. wschowNieckie, góry. Pisał o tej górze Wł. Dębski. Wymieniona w liezbie włości nadanych
(Tygod. illustr., 1869 r., korespondencya
ski
klasztorowi w Lubiniu przy jego fundacji (K.W.,
z Mławy).
n. 368). Kościół par. wspomniany w aktach pod
Niecy, wś nad rzką Bereżnieą, dopł. Turyi,
do
filia
jako
ony
przyłącz
w.
XVII
W
r. 1448.
513
Golanie, które w XVI w. zostawały wraz z N. pow. kowelski, gm. Datyń, 28 w. od Kowla,
Niedo
1583
i
1577
r.
W
poczt.
st.
i
mk.,
szkoła,
em
dziedzic
1680
r.
W
ich.
w ręku Golaniek
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suchojeży, ks. Romana Sanguszki, płaci od 1 zr. 1462 IViesdrakow, r. 1579 Niedrzakowo,
dym. na łanie, 3 ogr.
i
wieś książęca. W r. 1579 ma 18 łan., 2 zagr.,
Nieczajany, wś, pow. szawelski, gm. Podu- 2 łany wójt.
bis (11 w.).
Niedrzew, Niedrzewie, w dok. z r. 1462 MieNieczajno, r. 1258 Neczynici, wś, pow. obor- dzydrzewie, wś, pow. katnowski. Wieś książęca.
niecki. Henryk, kapelan tutejszy wspom. w dok. W r. 1579 ma 8 łan., 3 zagr., 17/, łana wójt.
z r. 1258 (Kod. W., n. 367). Ob. Zulin.
Niedrzwica, r. 1531 Miedrwicze, wś, pow.
Nieczesma, rzka w pow. ostaszkowskim gub. lubelski. Kościół par. istnieje już r. 1531,
twerskiej, pr. dopływ rz. Dźwiny. Bierze po- W skład par. wchodzi wieś Sobieszczany, majączątek z błot na pograniczu pow. ostaszkowskie- ca 30 działków szlacheckich. W samej N. płago gub. twerskiej i bielskiego gub smoleńskiej. cił Rypczowski od 4 łan. i Matowski od 2!/, łan.
płynie z płd. ku płn. prawie równolegle od Dźwi- W r. 1676

Niedrwica

major kościelna ma

ny i ubiegłszy 26 w. uchodzi do jeziora Żadenie. 6 działów. Jeden należy do Jana Rybczewskie-

Od prawego brzegu przybiera rzkę Połotynkę.
go. Płaca wogóle od 21 poddanych, 35 dworNieczuja, ob. ZVieczulice.
skich
i 11 osób z rodziny. We wsi N. minor
Nieczulice, r. 1362 eczuyą i Nieczwice, r. Teodor Suchodolski od 105 poddanych i 6 dwor.
1510 Nyeczujce, r. 1578 MWieczwicze, wś, pow. i2 osób z rodziny. Jest Wólka Niedrwicka,
łżecki. Zapewne z N. pochodzili „heredes de z której płacą Bełtowscy od 13 dwor. i 5 osób
Neczuya* występujący w dok. z r. 1362 (Kod. z rodziny.

_ mał., JII, 152). Taż sama prawdopodobnie wieś
Niedrzwice, r. 1362 Nyedrvicza, wś, "pow.
wspomnianą jest w akcie utworzenia parafii sandomierski, ob. Niedzwiedź,
Chybiee p. n. „Nieczwice*. Należała przedtem
Niedzborz, wś, pow. ciechanowski. W roku
do par. Waśniów.
1578 miasto, centr powiatu niedzborskiego, płaci
Niedarczów, r. 1418 Nedarczow, wś, pow. od 11/4 łan.fl. 10 gr. 15, szosu fl. 13 gr. 10, od
iłżecki, ob. Kowalków.

rzem., wyszynku wódki i śledzi fl. 6 gr. 24,

Niedary, r. 1358 Modari, wś, pow. bocheń- czopowe fl. 20 gr. 24. Sama fl. 51 gr. 15.
ski. Według dok. z r. 1358 klasztor
w Brzesku
Niedziałki mylnie, za: Niedzieliska, ob.
- miał tu zdawna swe działy (Kod. mał., I, 295), Chrośle.
ob. Gruszów.
Niedzieliska, wś, pow. brzeski.

W r. 1536
Niedaszewo, dobra, pow. czauski, od r. 1873 własność bisk. krak., należy do Radłowa, ma

Kisłowskich, 2654 dz. (1465 lasu).

25 kmieci na 12 łanach, 2 łany wójt., karez-

Niedaszki, wś, pow. owrucki, gm. Worobie ma, staw, młyn.
Nowe, 58 w. od Owrucza, 364 dm., 1955 mk.,
Niedzieliszeze al. MNiedzielica, wieś i folw.
cerkiew drewn. z r.

1799,

uposażona 18 dz. nad rz. Uszą, pow. żytomierski,

gm. Barasze,

z nadania Niedaszkowskich i Didkowskich 1799 par. praw. Rasna (3 w.), 84 w. od Żytomierza,
r., 8 wiatraki. Pod wsią słoboda Niedaszkow- 229 dm., 1149 mk., wiatrak.
skich, 14 dm., 77 mk. W r. 1571 sioło bojarów
Niedźwiada, w dok. Meczwada
i Medzwada,
ma 3 dym., a w 1579 r. 6 dym. W r. 1628 wś, pow. łowieki. W r. 1579 Niedzwiada, włość
Niedaszkowscy wnoszą od 8 dym. Na początku arcyb. gnieźn. płaci od 21 łan., 6 kom., 1 rzeźn.,
XVIII w. (1717 r.) część wsi należała do kole- 2 łan. wójt. Ob. Kod. Wielk. (n. 1700, 1738).
gium jezuiekiego w Owruczu.
Niedźwiada, r. 1536 Niedźwiedza, wś, pow.

Niedbajówka, kol. niem., pow. nowogradwo- ropczycki. W r. 1586 „Roznyschow i Niedzłyński, gm. Kurne (14 w.), 29 w. od mta pow., wiedza* wsi królewskie, w par. Łączki, należą

54 dm., 332 mk., dom modl. ewang.
do wielkiego prokuratora krakow., mają 61 kmieNiedegule, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina ci, dających czynszu 27 grzyw., 2 karczmy
(jedna 5 grzyw., druga daje kopę groszy i kaUciana (6 w.).
Niedojka, dobra, pow. rohaczewski, od 1878 mień łoju), młyn daje 5 grzyw., dwór, folwark,
r. Nowikowych (dawniej Pereświt
- Sołtanów), 3 stawy, wójtostwo. Oceniono te wsi na 1700

7623 dz. (4488 lasu), 2 młyny, folusz, wiatrak.
Niedomice, pow. tarnowski, ob. Głowy.
Niedoukis, Niedaukis, zaśc., pow. szawelski,
gm. Ligumy (8 w.).
Niedożynki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Antuzów (20 w.).
Niedroż, r. 1408 ZWiedrosz, wś, pow. sierpec_ ki. W r. 1408 siedzi tu ośmiu dziedziców h. Bolesty (Kapica, Herbarz, 293). W r. 1578 są
części: „Niedros antiqua* i „N. Młody*. W obu
12 działków drobnoszlacheekich.

grzyw.
Niedźwiady, r. 1252 Wedwedisciu, r. 1378
Medzwad, wś, pow. wągrowiecki. Wr. 1252
bawi tu ks. Przemyśl i wydaje akt dla klasztoru
w Łeknie (K. W. n. 301, 1682).
Niedzwiedź 1.) w dok. Medweg, Medzwedz,
wś, pow. miechowski. W dok. z r. 1279 wy-

stępuje jako właściciel działu we wsi Trątnowice, Imramus syn „comitis Cristini de Medweg*
(Kod. kat. krak. I, 108), Komes „Suleo de Meduecz* kaszt. krak. w dok. z r. 1287 (Kod. mał,

Niedrzaków, wś, pow. kutnowski, w dokum. MH, 167).

W r. 1363 trzej dziedzice z N., bra-

i

,

2
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cia rodzeni sprzedają klasztorowi w Staniąt- | rozstrzyga się w Krakowie spór o dziesięciny,
kach swe łąki zw. Sitnik. W akcie tem jest między Bertramem tutejszym plebanem, .a Czemowa o plebanach „de Medzwedz* i „in Ne- sławem, plebanem z Potoka Złotego (Kod. kat.
gardow* (Kod. dypl. pol. III, 288). Chebda hae- krak. II, 69). Ob. Bobolice.
Niegowice, r. 1469 Naygowcze, wś, pow. kares de Niedzwiedz*, r. 1379 nadaje ośm łąk

w Sytniku, klasztorowi w Śtaniątkach (Kod. łuski. Pierwotnie królewska, drogą zamiany
mał. III, 322). 2.) N., r. 1362 Nyedcziwicz, przed r. 1469 przeszła do Buczackich. Ob. Wojr. 1578 Miedzwiecz, wś, pow. opatowski. O wy* niłów.

Niegowiec, wś, pow. ostrowski, W r. 1578
cięcie gajów pod tą wsią procesują się r. 1362
(Kod. mał. III, 152) Wojsław z Niedrzwicy jest to osada młynarska w kluczu złotoryjskim
z dziedzicami z Nieczui. W r. 1578 mają tu dóbr bisk. płockich. Niegowscy młynarze płacą
tu od 5 łan.
dwa działy Niedźwieccy i jeden Rusiecki.
Niegowieć, w dok. /Vegovecz, wś, pow. wieNiedźwiedź 1.) folw., pow. wołkowyski, gm.
Łysków, 35 w. od.Wołkowyska, Wojtkowskich, lieki. „Dirsieraius comes haeres de N.* w dokum.
z folw. Olisiewicze i urocz. Prochownia, 1436 z r. 1262 (Kod. kat. krak, I, 85). Ob. Ziplas.
Niegówka, fol., pow. rohaczewski, Sianożęc
dz. (551 lasu. 616 nieuż.). 2.) N., dobra, pow.
dz.
740
kich
klimowieki, Ciechanowieckich, 2548 dz. (1400
Niegowonice, r. 1354 Niegovanice, wś, pow.
lasu); wiatrak.
Niedźwiedza 1.) ob. ZViedźwiada. 2.) N,, olkuski. Według dok. z r. 1354 własność klapierwotnie Zużecka Wola, wś, pów. drohobye- sztoru miechowskiego (Kod. mał., t. III, 92).
ki. W r. 1565 wieś ta we włości .ozimińskiej, W następnym stuleciu już jest wsią szlachecką.

ststwa samborskiego, zwana też Wola łużecka, „Ostrobuaius de Nyegowanicze*. w dokum. z r.
miała 48 kmieci na 13% łanach. 1306 (Kod. kat. krak., I, 157). W r. 1581
Z każdej ćwierci kmieć winien był przywieść eo „Niegowanice* w parafii Ciągowiee, należy do
tydzień wóz drew do żupy w Drohobyczy. Wy- grodu w Ogrodzieńcu, płaci od 5 łan., 1 zagr.,
nosiło to 2860 wozów. Było też 2 świeżo osia- 1 komorn., 1 rzem.
Niekisiąłka, r. 1279 Nelcisala, wś, pow.
dłych kmieci, kniaź, pop. Dochód, z wyłączeopatowski. Wedle wzmianki w katalogu biskuniem drew, zł. 134 gr. 6.

od wsi Łużek,

Niegardów, wś, pow. miechowski.

Wedle pów krakow. wieś tę miał nadać r. 1212 na wie-

dok. z r. 1243 komes Klemens połowę wsi kupił cu w Mikulinie, Wincenty bisk. krakow., klasz
od Janka, a drugą nabył przez zamianę na Do- torowi w Koprzywniey (Kod. mał., I, 15, przyp.).
branowice, zwane też Rudno i nadał tę wieś W dok. zr. 1279 śród włości klasztoru w Koklasztorowi w Staniątkach (Kod. dyp. pol. III, przywniey (Kod. mał., II, 144), W dokum. zr.
42). Kościół i pleban wspom. w dok. z r. 1363. 1346 śród wsi klasztoru koprzywniekiego (Kod.
mał., III, 61 i 155). Wedle Długosza nadał ją
Ob. Niedzwiedź.
Niegin 1.) folw., pow. czerykowski, SŚwad- klasztorowi Wineenty Kadłubek, jako swą ojeokowskich, 400 dz. 2.) N., fołw., pow. klimo- wiznę (sortem paternam). W wieku XV klaszwieki, od r. 1848 Funków, z folw. Horodek tor miał tu 8 łan. km., karezmę, zagrodników
i folwark. Dziesięcinę pobierał biskup krakow338 dz., młyn,
Niegirwie, wś, pow. kowieński, gm. Ejrago- ski. Własność klasztorna nosiła nazwę N. wielka,
druga część N. mała, była własnością szłacheeła (3 w.).

Niegłowice, wś, pow. jasielski. W połowies jka. W r. 1578 płaci z niej Brzeski od 4 08,, 2

w XV wieś należy do par. w Jaśle. Dziedzicem łan., 1 zagr., 1 kom., 4 ubog.

Niekiszki, wś, pow. poniewieski, gm. Czywsi Klemens Turski h. Rak.
Dziesięcina z łan.
i
(6 w.).
piany
km. i karczmy stanowiła uposażenie prebendy
Nieklucz, fol.. pow. lepelski, par. Hubin,
zw. niegłowicką, przy kolegiacie św. Floryana
w Krakowie. Trzej zagrodnicy i folw. dawały Lenkiewiczów 243 dz.
Niekludowoe, dobra, pow. sieński, gm, Radziesięcinę kościołowi w Książnieach pod Pacaśna, od r. 1867 Leszków, 2985 dz, (1372 lasu),
nowem (Dług. L. B. I, 495).
Niegosławice, r. 1174 Nigoslaź villa, roku młyn.
Nieklukwin, słoboda i urocz., pow. rówień1256
Negoslavich, wś, pow. jędrzejowski.
Wspom. w dok. z r. 1174. W dok. z r. 1256 ski, gm. Stepań.
Niekłań, pow. konecki. W dok. z r. 1369
w liezbie posiadłości klasztoru jędrzejowskiego
ob. Końskie. W r. 1577 N. major Stanisława
(Kod. mał. I, 51 ilI, 8). Por. Buszków.
Niegów, folw. dóbr Chocimsk, pow. klimo- i Wojciecha Bembnowskich, płaci od 3 łan. N.
minor Jakóba Chlewickiego od 5, łan., 3 rzem.
wieki.
Niegowa, wś, pow. będziński. Kazimierz W parafii Odrowąż istnieją już liczne huty, któkról, r. 1347 na prośbę Imrama, dziedzica N., rych ilość wzrośnie znacznie w XVII w.
Niekrasowszczyzna, 0s., pow. słonimski,
wieś tę wraz z jej przysiółkami przenosi na pra!
wo niemieckie (Kod. mał. I. 263). W r. 1378 em. -Kossów, 98 dz.
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. Niekrasze 1.) w dok. MNiekrasowo, Niekraso- marzino, wś, pow. krobski. W dok. zr. 1310,
wicze, Niekraszewicze, wieś, powiat grodzieński, włączona do pow. ponieckiego (K, W., n. 930).
gm. Skidel, 27 w. od Grodna, z urocz. Litewskie
Niemce, wś, pow. lubartowski. W r. 1676
495 dz. W r. 1558 należy do wójtowstwa, we płaci pogłówne od 60 poddanych.
włości dworu skidelskiego, ekon. grodz. We wsi
Niemcz, w dok. z r. 1250 ZVemche, r. 1583
było 16 włók gruntu średniego, t. j. 14 włók Miemcze, wś, pow. bydgoski. Dawna posiadłość
ciągłych i 2 osadnych młynarskich. Dochód 9 bisk, włocławskich, wedle dok. z r. 1250 (Ulanow.
kóp 24 gr., nadto dają 32 beczek owsa i po 5 Dok. Kujaw., 187). Wr. 1583 wś Miemeze,
gr. za odwóz każdej beczki, eo czyni 2 kopy 40 w par. Osielsko, własność kapituły włoeław.
gr. Poddani mieli 45 wołów i 27 koni. 2.) N, płaci od 9 łan. km. i 1 kom.
wś. pow. poniewieski, gm. Poniewież (11 w.).
Niemczyn, wś i urocz., pow. sokólski, gmina
Niekrasze, wś, pow. żytomierski, gm, Czer- Czarna Wieś, 24 w. od Sokółki, 352 dz.
niachów, par. praw. Trokowicze (3 w.), 12 w.
Niemejki 1.) chutor, pow. grodzieński, gm.
od Żytomierza, 121 dm, 600 mk.
Górnica. 2.) N., fol., pow. wołkowyski, gmina
Niekraszewo, folw. dóbr Kuźmin, powiat Roś, Pomerańskich 399 dz,
sieński,
Niemejkinie, dwór, pow. szawelski, gmina
Niekraszuny 1.) wś pow. poniewieski, gm. Kruki (9 w.).
Kibury. 2.) N, wś, pow. szawelski, gm. RaNiemejkowo, fol., pow. sieński, spadkob,

dziwiliszki (4 w.).

Falkowskich, 132 dz,

Niekraszynia, fol., pow. poniewieski, gm.
Niemejkście, wś, pow. wiłkomierski, gmina
Poniewież (38 w.).
Ueiana (2 w.)
Niekraszyszki 1.) dwór, pow. poniewieski,
Niemejksze, dwór, pow. szawelski, gm. Jagm. Remigoła, Granickich, z fol. Antonowo-Po- niszki (13 w.), Wejdemanów, z folw. Eglinis

giełupie 194 dz.

2.) N, okolica, pow. telszew- 471 dz.
Mają
Niemen, rzka. Korotyński W.: „Obrazy zpo-

ski, gm. Gadonów (18 w.), 9 w. od Telsz

tu lłakowiczowie w N.i Peżach 160 dz., Mon- brzeży N.* (Tyg. Powsz. n. 28 — 49 z r. 1882,

cewiczowie 37 dz. 3.) N., dwie wsi, tamże gm, n. 20 — 25 zr. 1883 i n. 14 — 25 zr. 1884).
Żorany (7 i 14 w.).
Gloger Z.: „Dolinami rzek*, Warszawa, 1903.
Nieksino, ob. Zeksino.
Niemianowice, r. 1191 Weumanovtci, wś,
Niekursk, ob. /V:korsk.
pow. radomski. Wedle dok. z r. 1191 daje dzieNieledew, mylnie MVieledów, wś, pow. hru- sięciny kolegiacie sandomierskiej (Kod. mał., I,
bieszowski. W roku 1578 płaci tu Stanisław str. 5), W r. 1569 Stan. Owadowski płaci tu od
Łaszcz przez wójta, od 6 łan., 17 zagr. z rolą, 31/, łan., 3 półłan , 4 zagr., 4 rzem.
6 zagr. bez roli, 5 rzem,, 11 kom. z bydłem, 15
Niemieck, wś, pow. łucki, gm. Torczyn, 6
kom. ubogich, pop. W r. 1899 założono tu cu- w. od Łucka, 30 dm., 178 mk. W r. 1570 na-

krownię.

leży do dóbr katedry łuckiej. W r. 1583 kustosz

Nielidki, niegdyś Lenźdki, pow. oszmiański. łucki ks. Łoniewski płaci od 3 łan. Następnie
W r. 1628 Ostrouchów, miała 13 włók osiadłych. opatów żydyczyńskich, potem skarbowa.
Oddana za długi Steckiewiczom. W r. 1678 od
Niemiecki, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
Steckiewicza, podstolego rzeczyckiego, nabywa

Niemiejsze, w dok. Namiejksy, wieś nad rz.

N. za 4000 złp. Samuel Kociełł.
Łosośną, pow. sokólski, gm. Kruhlany, 23 w. od
Nielin, chutor, pow. słonimski, gm. Lusz-| j Sokółki, 666 dz. W r. 1558 w wójtowstwie
namejksowskiem, we włości dworu łabeńskiego
niewe.
ekon.
grodz. We wsi było 40 włók gruntu poNieławice, wś, pow. łomżyński. Wspomn.
w dok, z r. 1436i 1484 (Kapica, Herbarz 90 dłego, z tego 14 rybackich, 4 na dwóch garmi1173). Leżały w dawnej ziemi wizkiej. W r. strzów, 2 wójt. i 20 osadnych. Z włóki osadnej
1577 są trzy działy: Rutkowski z synami płaci płacić powinni czynszu po 8 gr, za gęsi, kuod 6 łan , 1 zagr., 25 morg., Mrówkowie z dzia- ry, jajea i stacyę po 6 gr., za niewody po
łu zw. Mrówka od 5 łan, 5 morg. i w trzecim 2gr., za wóz siana po 5 gr., osady po 30 gr.,
za gwałty po 10 gr., za tłoki po 12 gr., czyni
dziale różni dziedzice 13 łan. 20 morg.
z włók osadnych 24 kóp, 20 gr. Poddani mieli
Niełojewicze, fol., pow. kobryński, gmina 64 wołów i 31 koni. Do wójtowstwa należały
Qziaty, Włostowskich 163 dz.
wsi: N., Strubnica, Łosośna, Bakunowo i KoleNiemańcie, wś, pow. wiłkomierski, gm. Sie- śniki.
siki (8 w.).
Niemienice 1), r. 1328 Nemenitz, wś, pow.

Niemaniuny, wś, pow. poniewieski, gm. Ro- opatowski.

zalin (6 w.).

W dok.z r. 1328 śród włości bisk.

Mają tu: Walisowie 11 dz., Gied- lubuskich (K. W. n. 1088). Za Długosza było
gowdowie 35 dz,, Górscy 77 dz., Sokołowsey 76 9 łan. km. dających po 14 skojeów czynszu,
dz., Szlogierysowie 105 dz.
2 zagr. po 6i 8 skojców.
Karezma nad staNiemarzyn, r. 1310 Nemacfin, r. 1580 Nie» wem dająca 2 grzyw. 4 skojce, młyn(1 grzyw.).

Nie

Nie
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Jeden dział kmiecy włączyli biskupi do folwarku
(L. B. I, 641). W r.1578 Mikołaj Radziwiłł
płaci tu od 11 os., 5'/słan., 4 zagr. z rolą,
5 zagr. bez roli, 4 kom., 2 ubog. 2.)N, wś,
pow. krasnystawski. W r. 1565 »ieś ta miała
27 łanów osiadłych, rol pustych 3'/, łan., ob-

Niemirówka 1.) wś, pow. krzemieniecki,
gm. Radziwiłów, par. praw. Batków, 38 w. od
Krzemieńca, 56 dm., 238 mk. Własność Roguskich. 2.) N., podana dwukrotnie (t. VI,
951 it. VII, 96, Nemirowka), wś, pow. owrucki,
gm. Iskorość, par. praw. Bechy (3 w.). 36 w. od

cerkiew fil. drewn.
szarów trzy, ogrody dwa, karczmarz na 3 ćwier- Owrucza, 92 dm., 576 mk,

z r. 1760. Do filii należą wsi: Synhaje, Hrociach. Ogółem dochodu zł. 44 gr. 227/ą.
żyn i Czyhyry. W r. 1628 Stefan Niemirycz
Masiegm.
,
prużański
pow.
Niemierza, wś,
N. należy do
wo, 248 dz.

wnosi z 6 ogr.; w r. 1691 mstko

W r. 1750
Niemierzyńce | ) wś, pow. krzemieniecki, Michała Fedora Jelea, ma 30 dym.
podsędka
skiego,
'[rypol
cza
Diedowi
za
Matens
w.),
(1
ee
Woronow
praw.
par.
gm. Światee,
stapow.
wś,
N.,
3.)
iego.
kijowsk
ego
ziemski
54 w. od Krzemieńca, 69 dm., 391 mk., cerkiew
ntynów
Konsta
St.
gmina
ski.
antynow
rokonst
sstwa
do
należała
Wieś
fil. drewn. z r. 1780.
krzemienieckiego. W r. 1628 w posesyi Alek- (6 w,), 42 dm., 255 mk.
Niemirowo, wś, pow. orszański, gm. Moszsandra Bieleckiego, świeżo po spustoszeniu takowo
(3 w.).
2.)N,
gr.
14
fl.
52
Czyniła
osadzona.
tarskiem
Niemiryńee, podane dwukrotnie p. n. NWemiNiemiryńce, wś nad Ikwą, pow. starokonstantyrzyńce (t. VII, 88).
nowski, gm. Skoworodki, st. poczt. i tel. St. Kon- reńce (t. VI, 951) i MWiemie
pow. berdyczowucha,
Żołtobr
stantynów (15 w.), 142 dm., 625 mk., cerkiew wś nad stawem
Samhorodek
poczt.
st.
wka,
Szyrmó
gm.
ski,
pona
drewn. z r. 1845, szkoła. WŚ osadzona
czątku XVII w. przez Iwana Niemirę, który w r. (10 w.), 47 w. od Berdyczowa, 214 dm., 1328
1629 wnosi od 6 dym. 3 złp. Następnie prze- mk., cerkiew, szkoła.
robaczewski,
szła do ks. Sanguszków. W r. 1758 darowana "Niemki Wielkie, dobra, pow.
lasu), 2 młyny,
ks. Aug. Aleks, Czartoryskiemu i St. Lubomir- Fromandierów, 2253 dz. (1315
.
folusz,
wiatrak
iej,
skiemu. Od r. 1778 ks. Izabeli Lubomirsk
Niemkowicze 1.), wsi os., pow. prużański,
następnie w r. 1800 eórki jej Konstancji Rze-

wuskiej, która w r. 1816 darowała ją Apolonii
Drużbackiej, od niej w pierwszej połowie XIX w.
nabył 3/, części Abel Dorożyński, pozostałe zaś
?/, ezęści kapitan Barbarow, od którego w r.
1879 kupił Konst. Romanow. 2) N., wś nad rz.
Grabarką, tamże, gm., st. poczt., tel. i dr. żel.

Wołoczyska (5 w.), 88 w. od mta pow., 148 dm.,
829 mk., cerkiew drewn. z r. 1760, szkółka
cerk. Należała do SokoJniekich, następnie Drze-

wieekich, Jabłonowskieh, obecnie 3 części do
Mielniezuków, czwarta do Łopuszańskich.
Nieminiuny, wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Rakiszki (24 w.).
Niemir, wś, pow. łucki, gm. Szczuryn, 31 w.
od Łucka, 55 dm., 431 mk., Rodziewiezów.

Niemirów, mstko, pow. bielski. Na płn.zchd od mstka, o '/ą w. od Bugu, w miejscowości błotnistej, nasyp okrągły do 6 saż. wysoki,
w górnej płaszczyźnie 12 saż. średnicy, zwany

gm. Kotra. Wś 96 dz.; os. 65 dz, 2.) N., wś,
pow. słonimski, gm. Pacowszczyzna, 126 dz.
Niemodlin, dziś Falkenberg, mto pow. na
Szląsku.

Pierwotnie własność klasztoru w Sta-

niątkach. R. 1260 klasztor zwraca wieś N. ks.
opolskiemu Władysławowi, za co książę zwalnia
klasztor od obowiązku wymurowania stu łokci
muru w grodzie opolskim (Kod. mał. Ii, XL). Ob.
Czeladź. W r. 1895 powiat miał 38,816 mk.
j
w tem około 4000 polaków.
roku
W
ski.
włocław
pow.
Niemojewo, wś,
1232 Konrad, kg. kujawski w Starym Włodzisławiu (Włocławek) nadaje włościom domu św.
Jana Jerozol. „Soblacz et Nyemoyewo* te same
wolności jakich używały za jego ojea (K. W.

n. 140). Istniał tu dom braci szpitalnych św.
Jana Jerozolimskiego, któremu wieś była nadana. Klasztor w Strzelnie miał prawo do dziesięcin i stąd w r. 1299 nastąpił układ, którym HerGórą zamkowa. Nasyp z trzech stron otacza man przełożony (eomendator) domu braci szpirów i dwa wały równoległe.
talnych w N., i bracia zobowiązali się dawać do
Niemirów, mto, pow. bracławski. Stadnie- Strzelna co rok na św. Marcin po 50 miar żyta
ka Lucyna: „Pieśni i obrzędy weselne ludu ru- i 30 miar owsa (Ulan. Dok. kujaw. 151, 18).
skiego z okolie N.* (Zbiór wiad, do antrop. kraj. W dok. z r. 1312 występuje brat Oito „eomt. XII, 103—116).
mendator de Nemoiow* (K. W. n. 955).
Niemirówek, r. 1578 Niemierów, wieś,
Niemojów, w dok. Nemogevo, pow. sieradzpow. tomaszowski. W r. 1518 wraz ze wsiami: ki. Ob. Brodnia.
Krynice, Łabunie i Polanów, należy do Marcina
Niemojta, wś, pow. sieński, gm. Pustyń.
Oleśnickiego, który płaci tu od 6 łan., karezmy,
ajcie, pow. trocki, W pobliżu NiemWieNiemon
nad
leży
Wieś
1 zagr., 1 rzem ,13 kom.
przem, na którym urządzono staw wielki, mogą- na, w urocz. „Jurgiszktu rawas* ślady osady
cy według lustracyi z r. 1565 dawać ze 250 zł. stacyi przedhistorycznej krzemiennej, jako to:
strzałki, nożyki, skrobaezki krzemienne. Pod
|
ze spustu.
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mstkiem góra „Pilikalnis*, ze śladami cmentaNiepołomice, miasto. Przechował się akt
rzyska.
erekeyi kościoła par. w r. 1350 (Kod. dypl. pol.
Niemorszany, okolica, pow. rossieński, gm. III, 227). W
r. 1581 wś N. płaci od 10 łan.

|

Rossienie (7 w,).

Mają tu Wizgirdowie 88 dz.,

km.

12 zagr.,

5 kom. z bydłem,

12 kom. bez
Giermanowiczowie 20 dz., Miłaszewiczowie 60 bydła, 2 piekarz
y,
I
rzeźn.,
11
rzem.
Według
dz., Miniatowie w N. i Gabszynie 364 dz. (285 „Post Lexikon
* Crusiusa z r. 1802, jest to wieś
lasu), Miekiewiczowie 7 dz., Potapowiczowie z zamkie
m i siedzibą Dyrekeyi dóbr państwo16 dz., Rumszowiczowie i Każdajlewiezowie wych,
skład soli. Widocznie więc dopiero w cią25 dz., Truskowsey 11 dz., Ulińscy 12 dz.
gu w. XIX zostały N. miastem. Ob. Wł. ŁuszczNiemowicze, wieś i folw. nad Słuczą, pow. kiewicz: „Księga
wydatków na budowanie
rówieński, gm. Niemowieze, st. poczt. Dąbrowi- w zamku
niepołomiekim* (Spraw. kom. hist. sztuca (25 w.), st. dr. żel. Sarny (6 w.), 110 w. od ki III, 21).

Równego.

Wieś z przys. Kaszewo, 239 dm.,

Nieporożniew

ce, wś, pow. grodzieński, gm.
1411 mk. (3 kat, 100 żyd.', cerkiew drewn. Hołynka
, 50 w. od Grodna, 519 dz.
z r. 1881, zarząd gm., szkoła. Folw. 2 dm.,
Niepoznanicze Nowe i Stare, dwie kol., pow.
5 mk. Własność Aleksandra Mengdena. Gmi- nowogra
dwołyński, gm. Emilczyn, par. praw.

na obejmuje 16 miejscowości, 937 dm. włośc. Andrejo
wicze (3 w.), 35 w. od mta pow., 109
na 11349 dz. W r. 1577 sioło zamku stepańNieprowście, dwie wsi, pow. wiłkomierski,
skiego, płaci od 11 dym., 8 dym. na ćwierć,
gm. Towiany (5 w.).
10gr. W r.1533 Marcin Mezyński wnosi od
Nieprześnia, w dok. Nepresna, wś, pow. bo16 dym., 6 ogr.
cheński. Wspom. w dok. z r. 1262 (Kod, kat.
Niemyje, Jarmonty, Siudy, Skłody, Stare krak. I, 86). W
r. 1581 mają tu działy: Niei Zębki, pięć okolie szlach., pow. bielski, gub, przescy,
Stradomski i Piaskowski. Przyległe
(92 innych), 6390 mk. włościan, uwłaszezonych
dm., 566 mk.

grodz., gm. Skórzec, w dawnej ziemi drohiekiej, wsi:
Mniszkowice

(dziś Nieszkowiee) i Pogwiz35 w. od Bielska. Gniazdo Niemyjskich.
dów należą do klasztoru tynieekiego.
Niemysłów, wś, pow. turecki. Pierwotnie
Nieradowo, r. 1283 Nenadovo, wieś, pow.

własn. bisk. lubuskich, drogą zamiany przeszła mławski
.

W r.

1288, Bolesław ks. mazowiecki
r. 1262 w posiadanie areyb. gnieźn. Wedle sprzedaje
Raciborowi z Ujazdu, podłowczemu
dok. z r. 1339 zniszczona przez Krzyżaków łęczyckiemu
wieś N. za 30 grzyw., zostawiając

wraz z innemi dobrami (K. W. n. 405,

1192, sobie juryzdykcyę

nad mieszkańcami, a odstę1354). Wr. 1563 jest miastem i płaci 2 fl, pując Racibor
owi prawo polowania (Ulanow. Dok.
szosu i od 8 rzem.
maz. 298, 14).
Nienadowicze, wś, pow. słonimski, gm. KoNieradowo, dwór, pow. poniewieski, gmina

złowszczyzna, 24 w. od Słonima, 373 dz.

Birże (14 w.).

Nienadowo, ob. Wieradowo.
Nierejsza, wś nad rzką Nierejszanką, pow.
Nienostowice, ob. Minostowice.
sieński, gm. Kakowczyn, 28 dm., 179 mk,, cerNiepadowicze, dobra skarb., pow. połoeki, kiew par., młyn,
obejmują 14 wsii 2 fermy, mają 5745 dz.
Nierucze, słoboda, pow. łucki, gm. Silno,
Niepart, wś, pow. krobski, W dok. z r. 1271 12 dm., 194 mk.
wspomnieni są: Gabryeli Sławęta z N. Akt z r.
Nierunie, chutor, pow. wiłkomierski, gmina
1310 wyliczający wsi pow. ponieckiego, podaje:
Żmaujdki (1 w.).
„item tres ville diete Neparth*. W r. 1362
Nieścierowicze, powiat oszmiański, podane
Domosław, pleban tutejszy wydaje akt w któ- mylnie p. n. Nestero
wicze (t, VI, 958).
rym oświadcza iż wieś Woszkowo należy zdawNieskurz, w XIII w. Neuscurime, r. 1472
na do kościoła, który założony został w N. p. w. Ntjewsturze,
r. 1578 Niewskurże, wieś, powiat
św, Piotra. Stąd wydaje on pozwolenie Jaśko- ostrowski.
Zapewne do N. odnieść należy „ Neuswi Kuraskowi, do osadzenia wsi Woszkową eurime*
gród, targowisko, wymienione w dok.
i mieszkańcom daje 10 lat wolności (K. W. z XIII w., w
liczbie osad, w których biskupi
n. 618, 930, 1469).
płoeey pobierali eło w soli. Tu dawano „XII fruNiepla, wś, pow. jasielski. Za Długosza po- stra et una Tunna*.
W r. 1578 jestto wieś biłowę wsi posiadał klasztor tynieeki i miał z niej skupia
w kluczu złotoryjskim, płaci od 24!/, łan,,
dziesięciny pieniężnej 37 gr. Drugą połowę 5 zagr,

miał Mikołaj Szebieński h. Biberstein (L. B. III,
Nieskurzów, r. 1329 Nyeskurzevo, wś, pow.
208). W r. 1536 należała do zamku Golesz, opatowski.
Dawna własność bisk. kujawskich,

miała 12 kmieci, wójtostwo (3 kmieci), młyn,
staw i 4 sadzawki puste.
Niepojkoczyce, dobra, pow. kobryński, gm.
Zbirogi, 24 w. od Kobrynia, Rajskich, z folw.

Stalowszczyzna 593 dz,

w kasztelanii łagowskiej. Biskup Mateusz nadaje r. 1329 wś N. do osadzenia na prawie średz-

kiem, niejakiemu Stefanowi.

Wieś ma obejmo=

wać 30 łan., z tych 3 wolne dla sołtysa. Osadzić
on ma 2 karczmy i zbudować młyn. Osadnicy

Nie

Nie
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Niesułków, wś, pow. brzeziński. Mikołaj
mieć będą 14 lat wolności od czynszu (z obszarów niewykarczowanych) i 10 lat wolności od „rector parochialis* w N., w dok. z r. 1427
(Kod. dypl. pol., II, 440), ob. Kołacin.
dziesięciny (Kod. mał , II, 268).
gm.Kragm.
Niesważe, zaśc., pow. poniewieski,
,
poniewieski
pow.
dwór,
nia,
Nieskusty
kinów
(8
w.).
Krakinów (3 w.).
Nieświastow, r. 1328 eswetone, wś, pow.
Niesłuchów, wś, pow. Kamionka Strumiłło.
-_
wa. W r. 1515 należy do dóbr Mściszka, zni- słupecki. Wspom. w dok. zr. 1328 śród włoszczony przez Tatarów. W r. 1578 pani Pieczy- ści bisk. lubuskich (K, W., n, 1088).
Nieświca, r. 1469 Nyeszwicz, wś, część gmihojska płaci od 7 łan., popa. Ob. K. Hadaczek:
„Grabarka Niesłuchowska* (Teka konserwator. ny Derewnia, pow. żółkiewski. Mylnie nazwana
„Niedziednia*, w opisie Derewni (t. II, 7). Włat. II, r. 1900).
Niesłuchowo, wś, pow. płocki. Dawna włość dysław ks. opolski nadał cztery dworzyszcza
kapituły płockiej, w dok. z XIllw. W r. 1570 w tej wsi Dominikanom we Lwowie.
Nieświcz (t. VII, 118 i mylnie Neswicz, t. VI,
w liczbie wsi prestymonialnych katedry płoe959),
wś nad Połonką, pow. łueki, gm. Czarukiej. Garwaski płaci tu od 18 łan., 4 warzących

ków, 20 w. od Łueka, 168 dm., 1133 mk., eerpiwo.
Niesłusz, wś, pow. koniński. Bolesław ks. kiew, kościół kat., szkoła, młyn. Gniazdo kn.
wielkopolski buduje tu r. 1267 zamek na obsza- Nieświckich, jednej z najdawniejszych rodzin
wołyńskich, pochodzących od kn. pińsko-turowrze wsi należącej do Gniewomira.
Niespodzianka, trzy kol., pow. rówieński, skich. Od nieh pochodzą Zbarasey, Wiśniowieci 40 w. od Równego, mają ra- cy, Poryecy, Woroniecey, nazwani tak od włogm. Tuczyn, 35
zem 1132 mk., 3 domy modl. ewang., 3 szkoły. ści. W r. 1545 N. znajduje się w posiadaniu nie
Niestachów, wś, pow. kielecki. Jan bisk. książąt lecz ziemian Nieświekieh (Denisa, Iliasza,
krak. ponawia r. 1390 przywileje sołtysów ze Michała i Lewka), którzy opatrują 8 horodnie
wsi biskupiej N. (Kod. kat, krak., II, 143). W r. zamku łuckiego. Zaskarżają ich mieszezanie
1540 były 2 łany os. i 1 pusty, tudzież 2 wójt. o nieprawne pobieranie myta w N. i rewizorowie
Niestanowicze, wś nad rzką Tremlą, pow. na mocy przywileju Kazimierza Jagiellończyka,
bobrujski, gm. Rudobiełka, 16 dm., 144 mk., zabraniają im pobierać więcej, jak po pół grosza

od ładownego wozu. W r. 1570 N. wymienioNiestępowo, r. 1451 Niewstempowo, wś pod ny między posiadłościami Mikołaja Sapiehy,

cerkiew.

Zambrowem (pow. łomżyński), dziś nie istnieje. wwdzica nowogródzkiego. W r. 1577 wnoszą
R. 1420 Wincenty z Sypniewa sprzedał 10 łan. Nieświecy: Adam od 6 dym, po 16 gr., 6 ogr.
chełm. zwanych „Czetostance*, Mśceisławowi po 4 gr. i 2 ogr. po 2 gr. i Lewek od 6 dym,, 2

j Mikołajowi zw. Niewstamp z Czernina. Od
nich poszła nazwa nowa wsi. R. 1451 trzej bracia, dziedzice N.. zastawili 7'/ą łan. w tej wsi,
Piotrowi i Mikołajowi z Zarębina (w płońskiem).
Nowi właściciele nazwali wieś Zaremby (Kapica,
Herbarz, 301).
Niestuszewó, r. 1250 ZVestoysevo, wś, pow.
włocławski. Wspom. w dokum, z r. 1250 śród
włości bisk. włocław. (Ulanow. Dok. Kuj., 183).
Niesuchojeże, mstko, pow. kowelski, gmina

ogr. po 2gr. Wr. 1583 Mikołaj Sapieha płaci
z części N. od 10 dym., 3 ogr., 3 ogr., 2 kół
waln., '/ popa i Adam Nieświecki od 6 dym., 4
ogr., 7 ogr. i '/, popa. Był widocznie jeszcze
jeden posiadacz, który sie uchylił od podatku,
czego dowodem brakująca czwarta część popa.

W końcu XVIII w. N. należał do Majewskich,
w XIX w. do Omiecińskich (obecnie Adama).
Pośrodku wsi ogromny staw, bardzo rybny, na

nim młyny. Gleba urodzajna, gospodarstwo postępowe. W ogrodzie dworskim są ślady zam1945
dm.,
278
Niesuchojeże, 18 w. od Kowla,

Lud. Z.
mk. Gmina obejmuje 14 miejscowości, 1410 dm. czyska, wałów i okopów.
Nieświło, wś, pow. brzeski gub. grodz., gm,
włośc. (155 innych), 8267 mk. włościan, uwłana 22,380 dz. W r. 1.577 kn. Roman Kosicze, 13 w. od Brześcia, ob. Kurnica Mała.

szezonych
Sanguszko wnosi od 23 dym. półdworz. po 10
gr., 5 rzem.
po 7 gr., 1l
uliczn. po 4

Nieszczerów (t. VI, 959 Neszczerów), WŚ,

po 4 gr., 33 ogr. pa 4 gr., 3 przek. pow. kijowski, gm. Obuchów, st. poczt, Hermadym. dym. rynk. po 4 gr., 14 dym. nówka (19 w.), 40 w. od Kijowa, 160 dm., 881
gr., 33 ogr. po 2 gr., a w r. 1583 mk., cerkiew, szkółka cerk., młyn, 7 wiatraków.
rynk, po 6 gr., 15 dym. uliczn. po Należała do Tyszów Bykowskich. W r. 1569

od 10 dym.
4 gr., 25 nędzn. chałup po 2 gr., z 1 rzeźn., 3 jeszcze sieliszeze, był 1 ezłowiek „dla paszmi*.

W r. 1581 Tyszyna wnosi od 6 osiadł., 2 zagr,
6gr. W r. 1628 własność Adama Tyszy
po
po2
dorocz.,
kół
3
rzem.,
5
dym.,
miejskich, 12
|
pów. W r. 1589 wniesiono 5 f. 20 gr. szosu, Bykowskiego.

soleników, 3 piekarzów, 1 dudarza, od 30 ogr.

od 12 ról miejskich 6 fl., z rzeźnika, z soleni-

ków, piekarzów, rzemieślników, popów, dudarza,

Nieszczorda, pow. siebieski.

czewo.

Ob. Horba?

Nieszkowa, wś, pow. sądecki, W dok, z r.
kół młyn., ogrodów 14 fi. 16 gr., czopowego per
ob. Biczyce. Otrzymał ją dożywotnio wraz
1255,
gr.
6
ft.
76
arendam 50 fl., razem
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Nie

Nie

z Targowiskiem i Mszencinem od klasztoru, król

Nietykiszki, wś, pow. wiłkomierski. gm. OłoKazimierz r. 1364, dla poprawienia jej stanu ty (4w.).
i
(Kod. mał., III, 176). W dok. zr. 1378, ob.
Nietyszczyn, fol., pow. kobryński, gm, Iłosk,
Moszczanica.
16 w. od Kobrynia, Suzinów, z chut. Gaj, 316
Nieszkowice, r. 1198 Nescoviche, wś, pow. dzies,
bocheński. Nadał je klasztorowi miechowskieNietyszyu, ob. Wityszyn.
mu przed r. 1198 „dominus Michora* (Kod. mał.,
Nieupokoica, wś, pow. wieliski, gm. Barat. II, 13). Długosz podaje opis tej wsi p.n. nowo. Grodzisko.
„Moszezenica* (L. B., III, 9). Miała 6'/, łan.
Niewachlów, r. 1355 Wachłow, r. 1540 Nie-

km. i młyn. W opisie włości klasztoru tyniec- waschlow, wś, pow. kielecki. R. 1355 Bodzanta
kiego podaje znowu wieś: Mniszkowiee w par. bisk. krak., nadaje kmieciowi z Posłowie, JakóBiskupice, miała 10 łan. km., fol. i młyn. W reg.

pob. zr. 1581 podano w par, Pogwizdów: Mniszkowice i Wolę Nieszkowską, zaś w par. Chełm:
Nieszkowice większe i mniejsze. Zdaje się, iż
pierwotnie istniały dwie odrębne wsi: Nieszko-

bowi, las zw. „Wachlow*, między Tarnowem
a Kostomłotami, dla osadzenia na 18 łanach wsi
na prawie średzkiem (Kod. kat, krak., II, 20).

W r. 1540 płacą tu od 8 łan. km., z tych 2 puste, staw i młyn dający 12 korecy żyta rocznie.

wice, nadane klasztorowi miechowskiemu i MoNiewhody, wś, pow. owrucki, gm. i par.
szezeniea, zwana później Maiszkowice, włość praw. Chwośnia Wielka, 12 w. od Owrucza, 77
klasztoru tynieckiego. Z ezasem ta: ostatnia dm., 480 mk.

nazwa upodobniła się do nazwy sąsiedniej wsi,

Niewiaki, dobra, pow. wiłkomierski, gm. Ko-

Dziś istnieją: Nieszkowiee wielkie, złożone z 4-ch warsk (4 w.).

części oddzielnych (par. Pogwizdów) i N. małe
Niewiarańce, wś, pow. nowoaleksandrowski,
w par. Chełm. Por. Karntów.
gm. Widze (11 w.).
Nieszokucie, ob. Vaszokucie,
Niewiarowicze, wś, pow. kowieński, gm.
Nieszowitis, zaśc., pow, poniewieski, gmina Rumszyszki (10 w.). Mają tu Szukiewiezowie
Poniewież (21 w.).
45 dz.
Nieszowy, chutor, pow. bałeki, gm. KoNiewiarówka 1.) folw. dóbr Roś, pow. wołrytna.
kowyski. 2.) N.al. Szromy, wś, pow. dryzieńNietany, Nitany, wś, pow. kowieński, gmina ski, par. Oświej.
Krasne (4 w.).
| Niewiarówka, kol., pow. żytomierski, gm.

Nietrzanowo, pierwotnie Zrześć, wś, pow.; Horoszki, 10 dm., 75 mk.
średzki. Jestto prawdopodobnie stara osada, | Niewiarowo, r. 1546 Niewierowo, wś, pow.
niegdyś ezoło opola. Dok. z r. 1319 Władysław.! białostocki. Zofia eórka Zygmunta z N., żona
dziedzie król. pol, wyjmuje wś Garby nadaną | Michała z Mońków, daje mężowi swemu dział
klasztorowi w Lubiniu z pod opola „Drsecheza* swój w N. r. 1546 (Kapica, Herbarz, 287 i 298).
iz pod władzy grodu w Gieczu. Poprzednio r.
Niewiarowo 1.) Zucielec, os, pow. biało1305 Andrzej bisk, pozn. nadał dziesięciny ze stocki, gm. Krypno, Niewiarowskich, 13 dzies.
wsi: „Trześć *, kościołowi świeżo założonemu 2)N, wśi trzy fol., tamże, gm. I'rzytulanka,

w Winnej górze. Dopiero w dok. z r. 1397 poja- 30 w. od mta pow,

Wieś 186 dz.; fol. Niewia-

wiają się „Nyetrzanowicze*, które Mateusz Kot rowskich, 154 dz., Wosińskich 38 dz., Heleny

z Dębna, sprzedaje za 300 grz.. Mikołajowi Moniuszko i Jadwigi Ignatowicz, z chut. Krugłe
z Brodowa, Prawdopodobnie z przejściem wła- 364 dz. Na zchd. od wsi nasyp czworokątny.
sności czy z nowem osadzeniem wsi, zmieniła się 3.) N. Przybkii N. Sochy, okolice, pow. bielski
nazwa pierwotna. Nazwa fol. Grójee na obsza- gub. grodz, gm. Grodzisk, par, kat. Ostrożany,
rze N. świadczy o istnieniu tu gródka, zostają- w dawnej ziemi drohiekiej, 37 w. od Bielska, 55
cego zapewne w zależności od Giecza (K. W., 131 dz. włośc. i 165 szlach. Gniazdo Niewian. 896, 1014, 1976).
rowskich. 4.) N, wś, pow. dryzieński, parafia
Nietulisko, wś, pow. opatowski, W dokum: Zabiały,
zr. 1368 w liezbie wsi bisk. krakow. (Kod. kat.
Niewiaryszki 1.) Niewiarzyszki, pow. 0Sz-

krak., II, 29).

miański.

W r. 1797 należały do altaryi krew-

Nietupa 1.) okolica i fol., pow. grodzieński, skiej. 2.) N., wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
gm. Krynki, 53 w. od Grodna. Okolica 139 dz.; Krasnogórka (7 w.).
fol. Karpińskich, 63 dz. W r. 1641 wś osoczNiewiatrowice, r. 1356 Newetrovicze, wś,
nieza w kwaterze kryńskiej, puszczy sokólskiej. pow. pińezowski. Wedle aktu zr. 13856 trzyByło 12 osoczników, na półwłókach. Na osadzie mał poprzednio tę wieś w zastawie Mszezug,
_4 włóki, z których powinni płacić po 1 kopie za wojew. sandom., od którego wykupują za 130
wszystkie powinności. 2.) N,, wś i fol., powiat grzyw. sukcesorowie jej dziedziców i układają
sokólski, gm. Ostrów, 38 w. od Sokółki, Wś ma się w sądzie krakowskim między sobą (Kod. mał.,
325 dz.; fol. Żywotowskich, 182 dz,
t. III, 105).

Nie
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Niewiażka 1.) dwór, pow. wiłkomierski, gm. dzinie Niewodowskich (Kapica, Herbarz, 293).
Kowarsk (15 w.).
kle (8 w.).

2.) N., fol., tamże, gm. Kur- Ob. Drozdowo.
Niewojee, wś, pow. telszewski, gm. MasiaNiewiażniki 1.) cztery dwory, pow. ponie- dy (10 w.).
Niewolno, r. 1360 NWyewolna, r. 1368 Miewieski, gm. Nowe Miasto (5 w.). Jeden Hryncewiczów, z Degianami i Dytwaniszkami 420 wolno, wś, pow. mogilnieki. Dawna własność
dz., drugi Ciszkiewiezów, 227 dz., trzeci Jasień- klasztoru w Trzemesznie (K. W , n. 1424, 1589).

skich, 409 dz.

2.) N., wśi zaśc., pow. wiłko-

mierski, gm. Towiany (21 w.).

Niewierszyn most, ob. Zukawa.
Niewiery, wś, pow. wiłkomierski, gm. Ołoty (16 w.).
Niewierowicze 1.) wś, pow. wołkowyski,
gm. Krzemianica. 2.) N., chutor, tamże, gmina

Niewólno, wś, pow. łucki, gm. Szezuryn,

30 w. od Łucka, 44 dm.. 297 mk.

Własność

Skoczyńskich i Świecimskich.
Niewordziany, dobra i okolica i 2V. Juszki,
dwór, pow. telszewski, gm Wornie (6 i 10 w.).
Mają tu: Bucewiezowie 44 dz, Burbowie 41 dz.,
Choromańscy 70 dz., Dargiewiezowie 18 dz.,

[waszkiewiczowie 40 dz., Jagowdowie 110 dz.,
Niewino 1.) al. wino Borowe, okolica, pow. Kunejkowie w N. i Woronajciach 297 dz., Racebielski gub. grodz., gm. Malesze, 137 dz. 2.) N. wiezowie 57 dz., Szuszysowie 20 dz.
Nieworożka, rzka, w pow. witebskim, lewy
Kamienne, Leśne, Popławskie i Stare, 4 okolice,
tamże, gm. Rajsk, 9 do 13 w. od Bielska, razem dopływ Kaspli. Bierze początek pod fol. Zadubrowie, płynie ku płu.-wscehd. i ubiegłszy 7 w.
385 dz. Gniazdo Niwińskich,
Niewir, ZViewier, wś i kol., pow. kowelski, ma ujście w pobliżu Suraża.
Niezabitów, wś, pow. nowoaleksandryjski
gm. Hłusza Wielka, 76 w. od Kowla. Wś ma 36
(Puławy). W r. 1581 siedzi tu 15 częściowych
dm., 290 mk., cerkiew; kol. 33 dm , 155 mk.
Niewirków, ZViewiarków (t. VII, 136), wś, dziedziców mających po pół lub ćwierć łana.
pow. rówieński, gm. Meżyrycz (5 w.), st. poczt. W r. 1676 jest tu 16 działków szlacheckich.
Hoszcza (16 w.), st. dt żel. Równo (45 w), 92 Ztych 4 są w ręku Niezabitowskich. Płacą
Pieski.

dm.,

1380 mk., cerkiew drewn., kościół katol., wogóle od 42 poddanych, 26 dworskich, 2 ży-

Jurydyka Niewir- dów, 34 osób z rodzin. Wólka Niezabitowska od
kowska ma 12 dm., 147 mk. W r. 1577 do Mię- 36 poddanych.
szkoła, 3 młyny, gorzelnia.

dzyrzecza, kn. Koreckiego, płaci od 4 dym.

Niezamyśl, r. 1239 Wisamisele, wś, powiat

Niewirża, os., pow. wiłkomierski, gm. Usz- średzki. „Damianus plebanus in Nisamisele* wy-

pol (2 w.).

stępuje w dok. z r. 1239 (K. W., n. 217 i Ulan.

Niewmierzyckich, dwa chutory, pow. ow- Dok. Kujaw., 350, 3). Część obszaru N. zostarueki, gm. Hładkowicze. W r. 1571 sioło Nie- ła użytą w XVIII w. na założenie miasta nawmierzyce (Nieumierzyce), należy do zamku ow- zwanego: Zaniemyśl.
Niezbodycze, wś i chutor, pow. wołkowyski,
ruckiego, ma 9 dym.; osiadłe przez szlachtę
(Nieumierzyckich, Sitkiewiczów i in.), niemają- gm. Dobrowola. Wieś ma 1016 dz. włośc. i 38
cych kmieci. W 1581 r. 6 bojarów. W r. 1628 pryw.; chutor, Delfinów 43 dz,
Niezbudka, Niezbudek, dobra, pow. białopłacą Stefan Nieczaj i Ant. Niewmirzyeki od i
stoeki, gm. Michałowo, 38 w. od mta pow., von
ogr. i Marcin Lewkowski od 1 ogr.
Minkwitzów, z kol. Michałowo i uroez, Rozental,
Niewodna, wś, pow. jasielski, W r. 1586 Łupicz-Bór i Sunochy 1111 dz. (630 lasu).
posiada kościół par. Dziedzieami są (w połowie)
Niezdów, wś, pow. nowoaleksandryjski (PuStan. Odrowąż, ststa samborski i Jan Witkowski. Część Odrowąża należała do fol. Wiśniowa. ławy). W r. 1676 wojewoda kijowski, płaci pogłówne od 154 poddanych. N. był częścią całeNiewodnica Zewicka i Nargilewska, dwie go klucza dóbr wojewody, który dwór swój miał
wsi, pow. białostocki, gm. Juchnowiec, 9 w. od
w Kaliszanach.
mta pow. Wś N. Lewicka, 223 dz.; fol. NowieNieżdzino, ob. Nżizdzino.
kich, z chut. Mańkowszczyzna 519 dz. WŚN.
Nieznamirowice, wś, pow. opoczyński. W r.
ka
ch,
Nargilews 40 dz.; fol. Wojejkowy
z urocz.
1308 włość klasztoru sulejowskiego (Kod. mał.,
Cegielnia 409 dz. Ob. Zewickte.
t. II, 213), W r. 1569 miasto płaci szosu f. 6
Niewodniki, r. 1293 ZVevodnici, wś nie istgr.
12, od garnea gorzał. gr. 24, od kom.i rzem.
niejąca zdawna pod tą nazwą. Leżała pod Kruszfi
1
gr. 6, od 2 kół młyn. fi. 1 gr. 18, czopowedrogą
ją
oddał
wieą, Władysław ks. sieradzki
zamiany r. 1293, klasztorowi w Lądzie, który go fi. 8 gr. 10.
Niezowey, wś, pow. nowogrodzki, gmina
znowu r. 1340 drogą zamiany odstąpił Mateui
szowi z Myśliborza (K. W., n. 707, 1197, 1198). Lubez.
Niezwir,
wś
nad
Styrem,
pow.
łucki,
gmina
Szymon
Niewodowo, wś, pow. łomżyński.
z Modzel otrzymawszy nadanie Jana ks. mazow. Trościaniec, 41 w. od Łucka, 36 dm., 2338 mk.,
r. 1417 osiadł tu i dał początek wsi i nowej ro- młyn. Własność Adama Walewskiego.
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Nie

Nikołajewo 1.) fol. dóbr Lipowo, pow. ko'Niezwiska, r. 1469 Nyeszwyesch, wś, pow.
horodeński. W r. 1469 przedstawił Podwirz- bryński. 2.) N , przedmieście Pouiewieża. 3.) N..
biecki nadanie królewskie na wieczyste posiada- dobra, pow. orszański, Brzozowskich 613 dz.
nie N. z obowiązkiem służby wojennej, tudzież
Nikołajewsk, fol., pow. homelski, ks. Paskienadanie ks. Władysława opolskiego na wieś Pod- wieza, 336 dz.
Nikołajewska, ferma pod mstkiem Kamienwerbee (Podwirzbcze).
Nieżdany, wś, pow. wiłkomierski, gm. Ro- ka, pow. czehryński.
Nikołajewska, gmina, pow. połocki. Obejgów (8 w.).
Nieżków, Wieżkowo, fol., pow. mohylewski, muje 128 miejscowości, 872 dm. włośe. (58 inod r. 1855 Sawiekich, 621 dz., młyn wodny, nych), 7300 mk. włościan, uwłaszezonycb na
18,436 dz. Nadto w gm. jest 16,898 dz. więkfolusz.
Nikańcie, wś, pow. wiłkomierski, gm. Dzie- szej posiadłości, 13,064 skarb. i 74 cerk.

Za-

rząd gm. we wsi Wielkie Sioło.
wałtowo (Konstantynów, 4 w.).
Nikołajewska Słobódka, ob. Dzisieńko.
Nikiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
Nikołajewskie al. 7folendry, kol. czeska,
gm. Sołoki (10 w.).
Nikitinicze, dobra, pow. horecki, od r. 1856 pow. berdyczowski, gm. Mecherzyńce Dębowe,
st. poezt. Samhorodek, 3 w. od st. dr. żel. HoMężyńskieh 1201 dz. (688 lasu).

Nikitycze 1.) wś, pow. dubieński, gm. Wer- lendry, 32 w. od Berdyczowa, 68 dm., 598 mk.,
ba, par. praw. Kamienica (4 w.), 11 w. od Dub- kaplica, szkoła, wiatrak. Ob. Holendry (t. XV,
na, 45 dm., 292 mk. 2.) N., wś, pow. włodzi- 566).
mierski, gm. Korytnica, 30 w. od Włodzimierza,
Nikołajewszczyzna, wś, pow. słonimski,

76 dm., 469 mk.

3.) N., ob. Militycze,

gm. maryńska.

Nikołajówka 1.) dwa dwory, pow. poniewieski, w gm. Pompiany (4 w.) i Poniewież. 2.)
wych, z fol. Borowszczyzna 713 dz.
Nikodemówka, Nikodimówka (t. VII, 148 N., wś, pow. wiłkomierski, gm. Dziewałtowo
_ Nikodemów), wś, pow. czauski, gm. Hory (17 w.). (Konstantynów, 10 w.). *
Nikołajówka 1.) wś, pow. dubieński, gm.
Nikodemówka, wś i chutor, pow. żytomierBeresteczko. 2.) N., dwie kol., pow. łueki, gm.
ski, gm. Puliny.
Nikolińskie al. Zambertowo, chutor nad rz. Trościaniee, 36 dm., 198 mk. 3.) N., wś, pow.
Tal, pow. kijowski, gm. Borodzianka, 26 dm,, nowogradwołyński, gm. Korzee, 16 dm., 170 mk.
Nikityno, dobra, pow. połocki, Szulenisko-

188 mk.
Nikoliszki, dobra, pow. telszewski, gm. Korciany (14 w.). 63 w. od Telsz, Broniszów, 1086
dzies.

4.) N, dwie kol., tamże, gm. Romanówka, Żł w.

od mta pow., 108 dm., 524 mk.

5.) N., kol.,

pow. rówieński, gm. Diatkowicze, 14 w. od Równego, 22 dm, 329 mk, 6.) N,, kol., pow. wło-

Nikolsk 1.) fol. dóbr Jałowo, pow. czauski. dzimierski, gm. Werba, 15 w. od Włodzimierza,

2.)N., fol, tamże, od r. 1868 Czechowskich, 81 dm., 172 mk.
Nikołajpoj, kol, pow. włodzimierski, gm.
z fol. Puchnowa 324 dz., młyn, folusz.
Nikolska Czapelka, wś, pow. brzeski gub, Werba, 12w. od Włodzimierza, 36 dm., 238 mk.
Nikoncie, wś, pow. szawelski, gm. Grużdzie.
grodz., gm. Ołtusz, 58 w. od Brześcia, 526 dz,

Nikonówka, wś, pow. grodzieński, gm, HuNikoiskie 1.) wś nad rzką Rudką, pow. brzeski gub, grodz., gm. Kamieniec Lit., 35 w. od dziewicze, 167 dz.
Nikonówka (t. VII, 150, Vikonowce), wś,
Brześcia, 27 dm., 191 mk., cerkiew, szkoła.
2.) N., wś, pow. wiłkomierski, gm. Androniszki (10 w.). 3.) N, pow. wileński. Na płn od
wsi, śród pastwiska wał, otaczający pasem
obejmującą około 1 dz.
Nikołaiszki, wś, pow. kowieński, gm. Sur-

pow. żytomierski, gm. Sołotwin, 32 w. od Żytomierza, 12 w. od st. poczt. Reja, 18 w. od Ber-

Nikołajewka 1.) pow. prużański, ob. Zabża.
2.) N., fol., pow. czerykowski, od r. 1867 Tereszezenków, 440 dz. 3.) N., wś pow. mohymae, gm. Połykowicze (5 w.).
" Nikołajewka 1.) pow. czehryński, ob. Zurya.
2.) N., chutor nad rzką Stienką, pow. ezerkaski, gm., st. poczt. i dr. żel. Smiła (6 w.), 30 w.

Nikszany, wś, pow. dryzieński, par. Rosica.
Nimptsch, Viemcz, r. 1154 Nemechi, r. 1238

dyczowa (st. dr. żel.), 133 dm, 881 mk., cerkiew par. drewniana z r. 1774, szkoła.

Nikontyszki zaśc., pow. szawelski, gmina

Gruździe (15 w.).
wiliszki (15 w.).
Nikorsk, r. 1245 Niekursko, wś, pow. czarnNikołajewicze, wś, pow. prużański, gmina kowski. Wspom. w dok. z r. 1245 (K. W.
Bajki.
n. 249).

od Czórkas; 114 dm,, 599 mk., szkółka.

Zlemech, r. 1290 in territorio Nympczensi, miasto

na Szląsku.

Wymienione w akcie uposażenia

kościoła wrocławskiego r. 1154, Stefan kasztelan w dok. z r. 1238 (K. W. n: 586, 214, 645).

Ninków, wś, pow. konecki,

Borzuj wojski

3.) N., sandom., dziedzie N. w dok. z r. 1274 (Kod. mał.

08. przy Korninie, pow. skwirski, 3 dm., 117 mk. III, 278).

W r. 1569 jest tu pięć działów,

Nir
z tych dwa Nynkowskiej.

Niz
Razem '6!/, łan.,
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Niwiska, wś, pow. siedlecki.

W r. 1476

Istniała też Wola Ninkowska (Kuroszo- siedzą tu: Pełka i Gotard (Kod. maz. 271), W r.
wa później).
1561 wś ma kościół par.

6 zagr.

Nirówka, mylnie Verówka (t. VI, 956). Stanowiła niegdyś starostwo.

Niwiszcze 1.) wieś i folw., pow. prużański,
gm. Bereza Kartuska, 25 w.od Prużany.

Wś

Niskienicze, wś, pow. włodzimierski, gmina 104 dz.; folw. Skabałłanowiczów, 369 dz. 2.) N.,
Hrybowica, 17 w. od Włodzimierza, 76 dm,, os. przy wsi Zadworze, pow. słonimski. 38.) N.,
555 mk., cerkiew. W r. 1545 Tychno Kisielew przys., tamże, gm. Pacowszczyzna. 4.) N,
opatruje 1!/, horodni zamku włodzimierskiego wś, pow. czauski, gm. Hory (16 w.).
z N.i Dorohinicz. W r. 1570 i 1577 Hryhory
Niwka, r. 1581 Niwki, wś i os. fabr., pow.
Hniewoszewicz (Nowoszewicz?), Kisiel płaci z 8 będziński. W r. 1581 wieś Niwki w pow. prodym., 4 ogr. po 4 gr., a w r. 1583 (nazwany szowskim, par. Mysłowiee, Jakób Broniowski

Niskinickim) od tyluż i nadto od 2 kół waln.
płaci tu od 8 rybitwów i 3 kom. bez bydła. Ob.
Nisko, miasto, W r. 1578 N. wieś królew- Sosnowiec.
ska w par. Racławiee płaci od 39 osadn., 67/,
Niwka, r. 1302 Niwky, wś, pow. szremski,
łan., 3 kom., 3 ubog., 2 rzem. Howczowie (ve- Wspom. w dok. z r. 1302. Zapewne na jej obnatores) al. strażnicy lasów na 15/, łan. W po- szarze powstało miasto Mosina (K, W. n 848).
blizkiem Zarzeczu siedzi 20 „venatores*. Wr.
Niwki 1.) wś i folw., pow. słonimski, gmina

1802 jest wsią i majątkiem kameralnym. Zo- Piaski 'Wś 192 dz.; folw. należy do dóbr Piastało miastem dopiero po umieszczeniu tu władz ski, 2.) N. it. VII, 164), folw., pow. rohaczewpowiatowych około r. 1880.
Wierzchowski ski, od r. 1856 Halinowskich, 434 dz. 3.) N,,
Zygm.: „Materyały etnograficzne z pow. tarno- dobra, pow. połoeki, Dukszyńskich, 637 dz.
brzeskiego i niskiego* (Zbiór wiad. do antrop.
Niwna, wś, pow. nowogradwołyński, gm. Rokraj. t. XIV).
manów, 71 w. od mta pow., 60 dm., 533 mk.
Niwno, wś, pow. nowogradwołyński, gm.
Nissa, miasto, Dok. z r. 1239 Tomasz, bisk.
wrocławski powierza MHeidenrykowi, opatowi Rohaczów, par. praw. Ostrożek (15 w.).
miechowskiemu i jego następcom zarząd szpitaNiwy, wś i folw., pow. słonimski, gm. Piaski,
la, założonego w tem mieście przez poprzednie- 83 w. od Słonima.

Wś 536 dz.; folw. należy do

dóbr Piaski.
go biskupa (Kod. mał. 11, 60).
Niwy 1.) chutor, pow. owrueki, gm. ChryNiszcz al. Niszcza, podana powtórnie p. n.
Niszcze (t. VII, 159), wś, pow. siebieski, gm. Do- stynówka. 2.) N, chutor, tamże, gm. Hładkołośce. mina Żanwil nie istnieje obecnie. Za- wicze, 7 dm., 39 mk.
pewne dobra N. wehodziły w skład dóbr Żanwil.
Niz, wś, przys. i dwa chutory, pow. słonimNitin, ZVitina, słoboda
i chutor, pow. nowo- ski, gm. Kostrowicze, 14 w. od Słonima. WŚ
gradwołyński, gm. Emilczyn, 46 w. od mta pow. 418 dz. włośc. i 20 pryw., przys. 32 dz.; chutoSłoboda 43 dm., 228 mk.; chutor 15 dm., 95 mk. ry należą do Korożów (43 dz.) i Lipskich
Nityszyn, Nietyszyn, wś nad Horyniem, pow. (30 dz.). Pod wsią na lew. brz, Szezary horoostrogski, gm. Krzywin, par. praw, Wielbowne dyszcze czworoboczne, mające u wierzchu 183
(4 w.), 8 w. od Ostroga, 226 dm., 1281 mk., arsz. obwodu, u podstawy zaś 281 w przecięciu.
cerkiew fil. drewn. z r. 1871, szkółka cerk. Do Otoczone jest wałem i rowem.
filii należy wś Sołowie. W r. 1577 sioło zamku
Nizaczów, kol., pow. dubieński, gm. Werba,

ostrogskiego, płaci od 8 dym. pół dwor. po 10 32 dm, 187 mk.
gr., 5 dym. na ćwierciach po 5 gr., 9 ogr. po
Nizdzino, wś, pow. płocki.

W reg. pob. z r.

2 gr., wr. 15838 ks. Konst. Ostrogski wnosi od 1576 Niesdzyno w par. Orszymowo, ma5!/, łan.,
8 dym., 2 ogr. 5 podsus.
13 zagr.

Nizgórce 1.) Wielkie, wś, pow. berdyczowNiukonowo, ob. Florentynowo.
Niwa 1.) Wielka, urocz., pow. kobryński, ski, gm. Pazyrki, 120 dm., 705 mk. Pod wsia
gm.i dobra Dywin. 2.) N. Krzywa, folw., pow. dwie słobody t. n., jedna ma 33 dm., 299 mk.,
czerykowski, Kmittów, 160 dz.

druga 22 dm., 120 mk.

2.) N. Małe, wś nad

Niwa 1.) kol., pow. radomyski, gm. Brusiłów, rz. Rastawicą, tamże, gm. Czerniawka Mała, st.
11 dm., 64 mk. 2.) N. Owdiejewa, chutor, tam- poczt. Rużyn (10 w.), 39 w. od Berdyczowa,
|
że, gm.i st, poczt. Hornostajpol, 10 dm., 47 mk. 125 dm., 1181 mk.
3.) N., wś, pow. łucki, gm. Czaruków, 35 w. od
Nizgórezyki Małe, wś, pow. berdyczowski,
Łucka, 34 dm., 202 mk. 4.) N. Boncarowa, gm. Bystrzyk, st. poczt. Rerdyczów (2 w.),
urocz., pow. nowogradwołyński, gm. Połonne, 20 dm., 170 mk.
15 dm., 82 mk.
Niziany, wś i dobra, pow. wołkowyski, gm.
Niweck, wś i folw., pow. rówieński, gm. Dą- Izabelin, 17 w. od Wołkowyska. Wieś ze wsia
browiea, par. praw. Zaleszapy (2 w.), 120 w. Zagórze 85 dz.; dobra' Szyrajewych (niegdyś.
od Równego.

WŚ 35 dm., 230 mk., folw. 5 dm,, Holeburtonów) z folw. Kobylaki, Lesianka i Cho-

27 mk.
Słownik Geograficzny. T. XV. — Zeszyt 181.

eowszczyzna 1938 dz, (1200 lasu).
25
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Niz

Nor

Nizki 1.) dobra, pow. czerykowski, od r. 1876 leży w połowie do Zgłobienia (Stan. Odrowąża),

i wójFryderyksów, z folw. Michalin 2000 dz. (1210 ma 34 kmieci płacących grzyw. 22 gr. 17
lasu). 2.) N, folw., pow. klimowieki, od roku tostwo na 2 łan., mające 2 kmieci, 2 karczmy
(11/, grzyw.), 4 zagr., młyn.
1846 Boguszewskich, 275 dz,

Nogajcie, wś, pow. rossieński, gm. SkawdwiNizole, os., pow. poniewieski gm. Pniewo.
Niżankowicze, roku 1565 Niezankowicte, le (1 w.).
mstko, pow. przemyski. Władysław król, przyNogie, zasć., pow. szawelski, gm. Kiryanów.
wilejem wydanym we Lwowie r. 1408 oznaczył
Noglipuros, zaśc., pow. nowoaleksandrowczynsz po grzywnie z łanu, 2 kłody owsa, 2 ku- ski, gm. Oknista (10 w.).
ry, 2 sery, 12 jaj w zamian za dawniejsze roNogory, zaśc., pow. szawelski, gm. Kurszaboty. Lustratorzy w r. 1565 nie mogli się do- ny (8 w.).
wiedzieć o ilości łanów, rozdrobnionych na ezęNohaczówka, wś, pow. zasławski, gm.i par.
ści. Choć oceniono obszar na kilkadziesiąt ła- praw. Żuków (5 w.), 38 w. od Zasławia, 73 dm.,
nów, to czynsze i daniny przyniosły tylko zł. 54 396 mk., szkółka, Należy do dóbr sławuekich.
gr. 4. Właściciel przyległej wsi Zabłojece (ZaNohorodowicze, ob. Nahorodowicze.
Noiszew, w dok. z r. 1476 Noschyschewo,
błotce), przywłaszczył sobie znaczną część ról
należących do N. Wójt miał młyn dający zł. r. 1563 Vożssevo, pow. węgrowski. Siedzą tu
200, roli łanów 7 i zwykłe dochody.

w r. 1476 częściowi dziedzice; r. 1568 jest

Niżna Łąka, r. 1277 Mizna Lanka, wś, 9 łan. szlacheckich bez kmieci.
pow. krośnieński, Mylnie podana (t. VII).p. n.
Nojewo, r. 1284 ogyew , wś, pow. szamoWehodzi w skład dóbr komesa TomisłaNiżna Łuka. W dok. zr. 1277 śród wsi nada- tulski.
nych klasztorowi w Koprzywniey przez Pakosła- wa z Szamotuł, kaszt. pozn., który otrzymuje

od Przemysława II r. 1284 dla owych dóbr różNiżniów, mstko, pow. tłumacki. W r. 1578 ne przywileje (K. W. n. 546),
Nokrynie, dwór, pow. poniewieski, gm. Powieś w pow. halickim, należy do dóbr rodu $ieniawskich.
Błudnicki Krzysztof płaci tu od niewież (15 w.).
11 łan., 2 zagr., 2 popów, 1 rzem
, Skotnieki od
Noksze, folw., pow. szawelski, gm. Kirya4 łan., Smirezowski 5 łan. 1 rzem., Ostafi Kop- nów (8 w.).
czyński od 7 łan 1 rzem. W r. 1802 jest to
Nolecie, wś, pow. kowieński, gm. Ejragoła.
miasteczko z dwoma kościołami paraf. (łaciń.
Nominiki, wś, pow. szawelski, gm. Gruździe.
i greek.), folw. nad Dniestrem i dobra. Alth A.:
Nemiszki, dwór, pow. szawelski, gm. Szaw„Wapień Niżniowski i jego skamieliny*, Kra- kiany (16 w.).
ków, 1881.
Norcewicze, wś, pow. słonimski, gm. Zdzięwa starszego.

Niżowa, r. 1347 Nezowa, wś, pow. wielicki. cioł, 49 w. od Słonima, 869 dz.

W r. 1347 potwierdza król Kazimierz zamianę
Norejkany, dwie wsi, pow. poniewieski,
działu we wsi N. na dom i plac w Wieliezee i 20 w gm. Linków (12 w.)i Pokroje (4w.).
grzyw., uczynioną przez Piotra Zajączka
Norejki 1.) okolica, pow. poniewieski, gm.
z Wierzchowiszcza z Mikołajem Wierzynkiem, Krakinów (8 w.). Mają tu Starewiezowie 88 dz.
2.) N., wś, tamże, gm. Naciuny (8 w.). 3.) N,,
cześnikiem sandom. (Kod. mał I, 267).
Nobliżyce, /Voblisczicze, wieś wspom. w dok. wś, pow. szawelski, gm. Gruździe (13 w.). 4.)
z r. 1334, ma się zwać według wydawey Kod. N., zaśc., tamże, gm. Szawle (8 w.), ButkiewiWielk. Oppelwitz i leżeć pod Babimostem, tym- ezów, 220 dz. 5.) N., folw., pow. miński, gm.
czasem urzędowy „Gemeindelexikon* z r. 1888 Stare Sioło, par. Raków, własność Żabków.
wymienia tylko fol. Bellwitz pod Babimostem.
Norejkiszki, wś, pow. poniewieski, gm. Kra- Nocegoła, folw., pow. poniewieski, gm. No- kinów (4 w.).
we Miasto (4 w.).
Norejkowicze, folw., pow, kowieński, gm.
|.
Nochowo, wś, pow. szremski. W r. 1302 Surwiliszki (14 w.).
Przemysław LI, ks. polski nadaje wsi książęcej
Norepy, wś, pow. telszewski, gm. Masiady.
" N. prawo niemieckie nowotarskie (K. W. n. 682).
Norgialiszki, dwór, pow. rossieński, gmina
Istniał ta kościół drewn. p. w. św. Mikołaja. Chwejdany (Konstantynów (1 w.).
Norgiały, dwie wsi i dwór, pow. poniewieWizyta r. 1685 zastała tylko plae pusty po koski, gm. Mołdoczany (10 w.), Franekiewiczów,
ściele.
153 dz.
Nochworoszcz, ob. Viechworoszcz.
Norgieliszki 1.) wś, pow. kowieński, gmina
Nociany, Naciany (t. VI, 852), dwór, pow.
rossieński, gm. Kielmy (7 w.), Reuttów, 180 dz. Betygoła (18 w.). 2.) N., „zaśc., pow. ponieNockowa, wś, pow. ropczycki. „W połowie wieski, gm. Krakinów (5 w.).
Norgieły, folw., pow. poniewieski, gm. Skrow. XV posiada kościół par. drewniany. Dziedzicem wsi Spytko Jarosławski h. Leliwa, wojew. batyszki (7 w.).
Nerkino, folw., pow. czerykowski, Kaszury
sandom. Wś mą 38 łany i sołtystwo. Dziesiecinę pobierał bisk. krakowski. W r. 1536 na- i Popejkowej, 564 dz.

Nor

- Not
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Norkiszki 1.) dwór, pow. kowieński, gmina Nadto w gm. jest
164 dz, ziemi cerk. i 3597
Wilkija (18 w.). 2.) N.. folw., pow. szawelski, większej posiadłości.
gm. Szawlany (6 w.), Misiewiczów, w N. i WorNosków,
dukszniach, 58 dz. 3.)N, zaść., pow. wiłko- ski. Wedle r. 1245 Nesekowo, wś, pow. kalidok. z r. 1245 własność klasztoru
mierski, gm. Dobejki (10 w.).
w Łubnicach (Ołobok). Widocznie drogą zaNorkuny, wś, pow. szawelski, gm. Ligumy. miany przeszła na własność arcyb.
gnieźn. przed
Normańce, dwie wsi, pow, szawelski, w gm. r. 1357 (K. W., n. 244,
1354,
2067).
Gruździe (138 w.) i Żagory (17 w.).
Nosowica, wś nad Ikwą, pow. dubieński,
Normojnie, dwór, pow. wiłkomierski, gmina gm. Sudobieze (6 w.),
st. poezt. i dr. żel. Dubno
Szaty (1 w.).
(18 w.), 86 dm., 519 mk., cerkiew drewn. N. M.
Normontele, os., pow. szawelski, gm. Żago- P.zr.1771. Własność Żarawskich.
W r. 1570
ry (17 w.).
Dymitra Jałowiekiego a wr. 1583 Jana BystrzyNornańee, folw., pow. szawelski, gm. Podu- kowskiego, który płaci od 12 dym.
bis (10 w.).
Nosowicze, dobra, pow. homelski, Faszezów,
Nerszany, wś, pow. poniewieski, gm. Lin- 1427 dz.
kowo (12 w.),
Nosowicze, wś, pow. dubieński, gm. Ołyka,
Nortajcie, wś, pow. szawelski, gm. Szawla- par. praw. Żorniszcze (1 w.), 40
w. od Dubna,
ny (6 w.).
45 dm., 452 mk, Własność Podhorodeńskich.
Nortejki 1.) folw., pow. nowoaleksandrow- W r. 1577 sioło ziemian
ołyckich, płaci od 19
ski, gm. i dobra Ponedel (5 w.). 2.) N., wś, dym. po 20 gr., 2 dym.
po
10 gr., 6 ogr. po
pow. poniewieski, gm. Mołdoczany (15. w.).
4 gr.
Norutajcie, wś, pow. szawelski, gm. GruNosówka, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
ździe (12 w.).

gm. Dryświaty (5 w.).

Norwejsze, wś, pow. wiłkomierski, gm. UszNosówki al. Nosówka, wś nad Teterewem,
pol (8 w.).
pow. żytomierski, gm. Krasnopol, 82 w. od ŻyNerwidy, okolica, pow. telszewski, gm. Ga- tomierza, 20 w. od st. poczt. Lubarskie,
25 w.
donów (12 w.), 8 w. od Telsz. Mają tu Wit- od Olszanki (st. dr. żel.),
220 dm., 1357 mk.,

kiewiezowie 41 dz., Pawłowscy 30 dz., Fabia- cerkiew par. drewn:
z r. 1782, wzniesiona przez
nowiczowie 22 dz., Jurewiczowie 42 dz.
dziedzica Kajetana Giżyckiego i uposażona 66
Norwidzie, Narwidzie, wś, pow. telszewski, dz., szkółka cerk. od r. 1882,
młyn, cegielnia.

gm. Szkudy (3 w.).
W całej parafii było 200 dm., 1606 mk. praw.,
Noryńsk, mstko, pow. owrucki, gm. Noryńsk, 174 katol., 63 żydów. Własność
hr. Zamojskich.
15 w. od Owrueza, 228 dm., 1072 mk. Od Zie- Wieś wymieniona
w akcie z r, 1601, w liczbie
leniewskich przeszedł N. w ręce Awryńskich. miejscowości pow. łuckiego
zniszczonychi spaGmina obejmuje 30 miejscowości, 1118 dm. lonych przez Tatarów.
włośe. (394 innych), 10601 mk. włościan, uwłaNosoweo, fol., pow. orszański, Łepkowskich,
szezonych na 14516 dz. Włość noryńska obej- 172 dz,
mowała 4.99 mil. kw,. w połowie Aksaków,
Notajcie, ob. Natajcie,
Kisielów, r. 1597 w większych podziałach; roku
Notecki okrąg, niem. Der Netze Distrikt,
1602 i 1626 ks. Ostrogskich; r. 1628 Niemiry- utworzony został po pierwszym
rozbiorze Polski
czów. Stefan Niemirycz wnosi od 8. dym,, w r. 1772, z zajętych
przez Prusy części woje1 popa.
wództw: poznańskiego, gnieźnieńskiego i inoNoryszki, Naryszki, wś, pow. telszewski, wrocławskiego. Noteć
stanowiła odtąd granicę
gm. Płungiany (1 w.).
między państwem Pruskim a Polską. Okrąg ten
Nosacewicze, wś, pow. łucki, gm. Rożysz- rozdzielono na eztery powiaty: Koronowo
(Kro cze, 10 dm., 63 mk. W r. 1570 ks. Andrzeja ne), Kamień (Kammin),
Bydgoszez i Inowrocław.
Massalskiego. W r. 1577 Szczęsny Charliński Po trzecim rozbiorze r. 1795,
przy wprowadzepłaci od 7 dym., a w r. 1583 od 4 dym.
niu nowego podziału zajętych części Rzeczy poNosiki, folw., pow. lepelski. Mają tu: Sza- spolitej na prowincye, departamenty
i powiaty,

wernowscy i Nowiecy po 40 dz.

Nosiłowo, urocz. w dobrach Janopol, pow.
kobryński.
Noski Śnietne, wś, pow. mazowiecki, W dok.
z r. 1525 występuje Jan Nosek „de Snietna haeres* (Kapica, Herbarz 300). Por Kostry.
Neski, wś nad Jasiołdą, pow. prużański, gm.
Noski, 12 w. od Prużany, 18 dm., 193 mk., zarząd gm., szkoła, 491 dz. Gmina obejmuje
18 miejscowości, 383 dm. włośe. (73 innych),

okrąg notecki został włączony do prowinceyi

Prus południowych i przestał stanowić jednostkę
administracyjną. Do dziejów tego okręgu odnoszą się opracowania: Holsche A. 0. von: „Der
Netzdistrikt, ein Beitrag zur Landes- und Voelker-Kunde, mit Statist. Nachrichten*, Koenigsberg, 1793. Bocheński Ign., Probst: „Kin historisches Fragment von einigen uralten Fami-

lien, Stadten, Doerfern im Netzedistrikt*, 16 kart

in fol. rękopis w Bibliotece ratuszowej poznań4876 mk, włościan, uwłaszczonych na 8997 dz. skiej. Koerner
Gustav: „Der Netzedistrikt, Bil-
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Now

Nos

Szydłów (4 w.). 5) N.,
der aus der Vergangenheit und Gegenwart*. pow. rossieński, gm.
ki, par. Druja.
dryzieńs
pow,
wsi,
dwie
des
r
Bewohne
die
Bromberg, 1868. „Aufruf an
a, wś, pow. kraNarodow
1.)
Wieś
Nowa
12
an
der
bei
gnng
Betheili
zur
Netzedistrikts
z W. zakłada na
Kazimier
1367
r.
W
kowski.
VeSept. 1872 Stattfindenden Saecularfeier der
allodium nostrum
„iuxta
Krakowa
ściu
przedmie
preussider
mit
riktes
reinigung des Netzedist
niemieckim zw.
prawie
na
wieś
nową
schen Monarchie*. Bromberg, 1872. Meyer Lóbzow*
t.
Chn., Dr.: „Friedrich der Grosse und der Netze- Landrech

WŚ ta miała nosić nazwę: Łobzów,

mał. I, 349).
Mit einem Anhang Cabinetsordres. lecz takowa się nie utrzymała (Kod.
Krakowie.
w
na
Szczepa
św.
par.
do
Należała
Posen, 1883. Bekeim Schwarzbach: „DerNetze60 zagr.
ma
regalis<
Wiesz
„Nowa
1581
r.
W
Poznań,
*.
Distriet... zur Zeit der ersten Theilung
bydła
bez
kom.
3
i
12
gr.
po
ch
1892 i 1893 (w niem. czasopiśmie Tow. histor. z rolą, płacący
2.)N.
10.
gr.
24
zł.
płacą
Ogółem
2.
gr.
po
prowineyi poznań.
).
pow. krakowski. Za Długosza
Nostra, wś, pow. rzeżycki, gm. Holany, Szlachecka, wś,
klasztoru tynieekiego, miała
ią
własnośc
była
26 dm., 280 mk., dom modl. starowierców.
płacącą 3 grzyw., 2 łany
karczmę
km.,
łan.
12
Noumgawdzie, ob. Numgawdzie.
klasztorowi prócz
Dawała
i 3 ćwierci,
Nowa 1.) wś, pow. kowieński, gm. Janów sołtysie
ą, krowę na
Przegini
z
wraz
danin,
i
w
czynszó
(4 w.). 2.) N., dwie wsi, pow. nowoaleksandistrikt*.

ś$w. Piotra (L. B. III, 188). W r. 1581
drowski, w gm. Oknista (7 w.) i Opsa (4 w.). dzień
gm. Ołoty opat płaci tu od 8 łan. km., 3 zagr., 7 kom.,

3.) N., dwie wsi, pow. wiłkomierski,
(7 w.) i Owanta (20 w.). 4.) N. Borówka, 08.,
tamże, gm. Owanta (16 w.).
Nowa 1.) kol., pow. nowogradwołyński, gm.
Romanówka, 18 dm., 195 mk. -2.) N., kol., pow.
włodzimierski, gm. Kisielin, 12 dm., 90 mk. 3.)

7 kom, bez bydła, 2 piek., 4 rzem., '/ą karczmy.

Ob. Ziszkż,
Nowa Wieś 1.), r. 1357 Nowa Wess, WŚ,

pow. szubiński. Weielona r. 1357 do nowo
utworzonej parafii w Chomiąży (K. W. n. 1357).
9.) N. Królewska, wś, pow. wrzesiński. KróloN., pow. żytomierski, ob. Neudorf.
wa Jadwiga oddaje ją r. 1385 z innemi dobrami
pow.
mstko,
Mons,
Nowa Góra, w dok. Nova
za 1200 grzyw. Dobrogostowi, bisk.
chrzanowski. W r. 1336 Jan Grot, bisk. krak. w zastaw
Janowi i Niemierzy, synom Abratudzież
pozn.,
kateszom
nadaje dziesięciny tutejsze wikaryu
1840). W r. 1578 istnieje tu
dry krakowskiej. W r. 1581 miasto płaci od hama (K. W. n.
Bobolecki, podstarości pyzdrStan.
par.
kościół
71/, łan. miej., 6 rzem., 10 zagr., 13 kom., 2dudów.

ski płaci tu od 18 ślad, os., 4 zagr., 4 kom.,

Suma fl. 15 gr. 28.

Nowaki 1.) wś, pow. radomyski, gm. i st. 4 ślad pustych.

poczt. Malin, 63 w. od Radomyśla,

204 dm., fialny.

Obeenie posiada kościół para-

3.) N. Podgórna, wś, pow. wrzesiński.

w par. Pogorzelica. Siedzą tu: Ma1243 mk., cerkiew, wiatrak, 1759 dz. W roku W r. 1578
ki i Tomasz Zieliński. 4.) N. MarTarnows
ciej
1581 Szczęsny Charliński wnosi od 1 osiadł.,
(dziś skwirzyński)

międzychodzki
a w r. 1628 Stefan Niemirycz od 1 dym. 2.) N., kowo, wś, pow.
katolieki filialny do par. Fafałdy.
kościół
posiada
od
w.
106
erzee,
Włodzimi
gm.
łueki,
wś, pow.

własność klasztoru bledzewskiego. Czy
Łucka, 58 dm., £05 mk. 3.) N., wś, pow. no- Dawna
orf* wspom. w dok, z r. 1251 jest tą
„Newend
Połonne
praw.
par.
i
wogradwołyński, gm.
pewne (K. w.

orzec na
(20 w.), 139 mk. 4.) N., wś nad rzką Kremną, Nową Wsią, trudno
n.
297).
Ob.
Ponikwa
(t. VIII).
Krapraw.
par.
pow. owrucki, gm. Zubrowicze,
pow. borysowski, Zofii
wś,
,
Wioska
Nowa
dm.,
60
Owrucza,
od
w.
60
w.),
snowłóka (2
Tyczko,
76
dz.
372 mk., cerkiew ementarna drewn. z r. 1804.

Nowa Wola, wś i urocz., pow. sokólski,
5.) N., wś, pow. za- gm. Nowa Wola, 13 w. od Sokółki, 91 dm., 524

W r. 1687 wś należała do dóbr Franciszka Po-

toekiego, ssty owruckiego.
mk., szkoła, 1463 dz. Gmina obejmuje 52 miejsławski, gm. Chrolin, 17 dm., 101 mk.
, 849 dm. włośc. (15 innych), 6103 mk.
scowości
w
ksandro
nowoale
pow.
Nowaliszki, zaśc.,
uwłaszeczonych na 12053 dz. Nadto
,
włościan
ski, gm. Tauroginie (14 w.).
i 34 dz.
764 dz. większej posiadłości
jest
gm.
w
gm.
ski,
Nowa Osada, wś, pow. wiłkomier
znaBród,
y
Kamienn
urocz.
w
wsią,
kośc. Pod
Owanta (6 w.), 40 w. od mta pow.
e
leziono
dwa
kamienn
toporki.
Bergm.
Nowa Ruda, wś, pow. grodzieński,
Nowberyszki, Newberysski, wś, pow. rosdz,
szty, 37 w. od Grodna, 1497
sieński, gm. Jurborg (14 w.).
Nowa Wieś 1.) folw. dóbr Hieronimowo,

Nowbiany, wś, pow. nowoaleksandrowski,
2.) N., wieś i dobra, tamże,
gm.
Sołoki (6 w.).
dm.,
68
ma
Wś
pow.
mta
od
w.
35
gm. Krypno,
Nowbor al. Żortaje, folw., pow. borysowski,
604 mk., z urocz. Podlasie 770 dz.; dobra hr.
w,
Plater Zyberg, 5078 dz. (1498 lasu). 3.) N., Spirydonowiczó 167 dz.
pow. słopimski, gm. Piaski,
wś,
1.)
gm.
Nowe
w
dwie
ki,
sandrows
nowoalek
pow.
5 wsi,
dz. 2.) N., dwór, pow.
569
Słonima,
od
w.
83
w.),
(14
Czadosy (7 w.), tudzież w gm. Sołoki
ów (Konstantynow,
Dziewałt
gm.
ski,
wiłkomier
wś,
N.,
4.)
(1w,).
Widze
i
Tyltyszki (5 w.)

pow. białostocki.

Now

Now
9 w.).

3.)N., folw., pow. czerykowski, od r.
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Nowe sioło, wś nad stawem, pow. zasławski,

1881 Zakolińskich, 181 dz
4.) N. al. Nowe gm. Nowesioło, st. poczt. Zasław (23 w.), 293
Sioło, wś nad rz. Natopą Białą, pow. mścisław- dm., 1574 mk., cerkiew drewn. z r. 1776, szkółski, gm. Kazimirowa Słoboda (12 w.), 77 dm., ka eerk., 2 młyny, 2 wiatraki, 3 olejarnie. Własność hr. Potockich. Gmina obejmuje 14 miej501 mk., cerkiew.

Wedle dok. scowości, 1507 dm. włośc, (86 innych), 8980
(K. W. mk. włościan, uwłaszczonych na 9302 dz.
Nowe sioło 1.) wś, pow. żółkiewski. Wen. 1086).
Nowe, miasto, pow. świecki. Konst, Kościń- dług lustracyi z r. 1565 wś ta w ststwie lwowNowe, wś, pow. wągrowiecki.

z r. 1327

własność rodu Pałuków

Gdańsk, skiem, nadana była przez Zygmunta Augusta,
Barzemu, kaszt. przemyskiemu, który następnie

ski ogłosił: „Kościoły i kaplice w N.*,
r. 1898.

Nowe Domy, os. w Jasienówee, pow. biało- otrzymał ststwo lwowskie. Było tu 23 kmieci
na półłankach, pop zł. 2. Folwark dał plonu
Nowe Miasto 1.) nad Pilica, pow. rawski. żyta kop 150 (korcy lwowskich 196 i 31/, mae.),

stoeki.

Powstało na obszarze wsi Pobiedna na mocy owsa 140 (korcy 420 po gr. 3), tatarki 30 (korprzywileju Ziemowita ks. mazow. z r. 1400 (Kod. cy 30 po gr. 5). Ogółem dochodu zł. 109 gr. 5.

maz., 137). Ob Pobiedna. W r. 1579 płaci 2.) N, mstko, ob. Bursztyn. 3.) N., ob. Miaszosu fi. 20 gr. 22, od rzem. różnych f. 30, od steczko.
bań gorzałez. fi. 10, czopowego za rok fl. 68
Nowiaki, okolica, pow. wiłkomierski, gmina
gr. 15.

Istnieje też Wola nowomiejska mająca Szaty (3 w.), 39 w. od mta pow. Mają tu: Bog-

cztery działki szlacheckie ćwierćłanowe. 2.) N., danowiczowie 40 dz., Mackiewiezowie 140 dz.,
mstko, pow. płoński. W r. 1482 Barbara ks. Skaczkowscy 61 dz., Szyszkowscy 61 dz.
mazow., funduje tu przy szpitalu kaplicę p. w.
Nowiany, wś, pow. wiłkomierski, gm. Oniśw. Ducha, św. Barbary i św. Leonarda, uposa- kszty (7 w.).
Nowiciszki, trzy wsi, pow. poniewieski, gm.
żająe takową łanem ziemi (trzeci od strony wsi

Zasonie) i jatką książęcą w mieście. Syn księż- Pokroje (5 w.), Poniewież (20 w.) i Stumbryszi
nej Konrad potwierdza to nadanie r. 1497 (Kod. ki (3 w.).
Nowickie (t. VII, 236 owieczki), wś, pow.
maz., 290). W r. 1576 miasto królewskie, Nowe Miasto płaci szosu fi. 22 gr. 12, od bań gorz. dryzieński. par. Zabiały.

fi. 16, od rzem. fi. 9 gr. 2, od przekupniów fl 1

Nowickowicze, wś, pow. brzeski gub. grodz.,

gr. 3, od kramików ubogich gr. 24, od prasołów gm. Dmitrowicze, 40 w. od Brześcia, 353 dz.
f. 1 gr. 16, od hultajów ubogich gr. 26, od
Nowicze, wś, pow. zasławski, gm. Chrolin,

szynkarek f. 1 gr. 26, ezopowego od warów par. praw. Żełudki (2 w.), 36 w. od Zasławia,
82 dm., 441 mk., cerkiew fil. drewn.
piwnych fl. 31 gr. 18.
Nowiczki, fol., pow. lucyński, KozakiewiNowe miasto, pow. pleszewski. Przemysław II, poddając r. 1283 sądowi miejskiemu czów 38 dz,
Nowiki 1.) wś, pow. kobryński, ob. Konotopy.
kaliskiemu wszystkie miasta w okręgu kaliskim
wymienia: „Civitatem novam quam Nieolaus eon- 2.) W., wś tamże, gm. Drohiczyn, 215 dz. 3.) N.,
struxit, similiter civitati nostre Kalis assigna- os., pow. prużański, ob. Smolniki. 4.) N., wś
mus ut iura iudiciaria repetat apud ipsam* i chutor, pow. słonimski, gm. Pacowszezyzna.
Wś ma 118 dz.; chutor należy do dóbr Mirowszczyzna. 5.) N., wś, tamże, gm. Kozłowszczyz-

(K. W., n. 528).
Nowe miasto, pow. lubawski. Por. Semrau
Arthur: „Beitraege zur Geschichte der Stadt
Neumark* (Zeitsch. d. hist. Ver. fuer d. Reg.

na, 216 dz.

6.) N., wś, pow. sokólski, gmina

Krahlany, 166 dz.

7.) N, wś, pow. wołkowyBez. Marienwaerder. Heft XXX—1893, Marien- ski, gm. Łysków, 240 dz. 8) N., wś, tamże,
gm. Roś, 108 dz. 9.) N, wś i trzy zaśe., pow.
werder).

Nowe miasto, pow. przemyski, ob. Bybło. nowoaleksandrowski, gm. Abele (7 — 10 w.).
Nowemiasto, od 1884 r. Aleksandrowsk (t 10.) N. al, ZVowżnki, sześć zaśc., tamże, gm. An-

XY, 20), mstko i dobra, pow. rossieński. Dobra. tuzów (17 i 18 w.). 11.) N., wś, tamże, gmina
Antolepty (8 w.). 12.) N., wś, tamże, gm. CzaSperańskich 340 dz.

Noweńkie, os., pow. zasławski, gm. i par. dosy (15 w.)

praw. Sudyłków, 10 dm., 84 mk.

światy (10 w.).

|

13.) N., zaśc., tamże, gm. Dry14.) N., dwie wsi, tamże, gm.

Nowe Sioło 1.) wś, pow. wołkowyski, gmina Ponedel (5 w.) i Rakiszki (21 w.).
Roś, 16 w. od Wołkowyska, 407 dz.

dwór, pow. poniewieski, gm. Nowemiasto (1 w.).
3.) N., pow. mścisławski, ob. /Vowe 4). 4.) N.
al. Nowosiołki, Nowosiele, wś, pow. sieński, gm.

Moszkany (10 w.), 11 dm., 83 mk., cerkiew.
5.) N., tamże, ob. Botianki.

lepelski, par. Sieliszeze.

15.) N., wś
16.)N,
dwa zaśc., tamże, gm. Smołwy (7 w) i Widze
(9 w.). 17.) N, cztery wsi, pow. poniewieski,
gm. Gulbiny (15 w.), Podbirże (10 w.), Pniewo
(9 w.) i Pompiany (12 w.). 18.) N., dwa zaśc,,
pow. szawelski, gm. Kurszany (5 w.) i Popiela-

2.) N,, i fol., tamże, gm. Poniemunek (8 w.).

6.) N., wś, pow.

ny (12 w.); Radwiłowiczów, 51 dz.

19.) N.,

A
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Now

Now

dwie wsi, tamże, gm. Łmkniki (5 w.) i Podubis
(5w.). 20.) N., dwór, pow. wiłkomierski, gm.
Dziewałtów (Konstantynów, 3 w.). 21.) N, wś,
tamże, gm. Ołoty (8 w.). 22.) N., wś i zaśc.,

pow. nowoaleksandrowski, gm. Smołwy (9 w.).
10)N., dwa zaśc., tamże, gm. Sołoki (4 w.)
i Widze (11 w.). 11.) N., fol. dóbr Wacławie,
pow. lepelski. 12.) N., fol., tamże, Czechowitamże, gm. Suboez (9 w.). 28.) N., dobra, pow. ezów 125 dz. i Koszków 31 dz.
homelski, Choroszunowych 666 dz. 24.) N.
Nowiny 1.) kol. czeska, pow. dubieński, gm.
wś, pow. dryzieński, par. Oświej. 25.) N., do- Młynów, par. praw. Dorohostaje Małe, 44 w. od
bra, tamże, par. Rosiea, 704 dz., Bokdanowi- Dubna, 46 dm., 408 mk. 2.) N., chutor, tamże,
czów. 26.) N., tamże, ob. Zeoniszcze. 27.) N., gm. Tesłuchów. 3.) N., kol., pow. łueki, gmina

wś, pow. lepelski, par. Bieszenkowicze. 28.) N., Szezuryn. 4.) N., kol., pow. nowogradwołyński,
fol.. pow. lueyński, Tołstopiatowych 96 dzies. gm. Kurne, 33 dm., 207 mk. 5.)N., fol., pow.

29.) N., wś nad Dźwiną, pow. połocki, gm. Miehałowszczyzna, 26 dm., 156 mk., cerkiew.
30.) N, folw., pow. rzeżycki, Mikłaszewiczów,
150 dz.

rówieński, gm. Meżyrycz. 6.) N., kol., tamże,
gm. Sieliszeze, 72 w. od Równego, 33 dm.,
327 mk. 7.) N., kol., pow. włodzimierski, gm.

ściwie przedmieście Konstantynowa, 78 dm,,

Nowiszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Traszkuny (20 w.).

Hrybowica, 28 w. od Włodzimierza, 36 dm.,
Nowiki, wś, pow. starokonstantynowski, wła- 218 mk.

585 mk.

Nowikiele, trzy zaśc., pow. nowoaleksanNowiuki 1.) zaśc., pow. telszewski, gm. Dordrowski, gm. Antuzów (16—18 w.).
biany (3 w.). 2.) N., wś, tamże, gm. MasiaNowikowsk i NV. Nowy, dobra, pow. homel- dy (8 w.).
ski, ks. Paszkiewicza, 948 dz. i 252 dz.

Nowkajnie, wś, pow. kowieński, gm. Eleo-

Nowin 1.) chutor, pow. nowogradwołyński, norów (6 w.).
gm. Połonne, 9 dm., 66 mk. 2.) N. chutor,
Nowki 1.) wś przy ujściu rzki Kamionki do
pow. włodzimierski, gm. Huszcza.
Oboli, pow. horodecki, 2.) N., fol., pow. wiNowina 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowski, tebski, gm. Kuryno (15 w.), huta szklana.

gm, Smołwy (7 w.). 2.) N., dwór, pow. wiłkoNowlany (t. VII, 240), pow. dryzieński, mylmierski, gm. Uszpol (6 w.). 3.) N., obręb leśny. nie, zam. Newlany (tamże, str. 29).
pow. klimowieki, Swadkowskich, z urocz. StepaNowlickie, okolica, pow. szawelski, gmina
nowo, 368 dz., młyn.
Skiemie (9 w.).
Nowina 1.) kol. pod wsią Wujna, pow. berNowoaleksandrowsk, wś, pow. białostocdyczowski, gm. i st. poczt. Machnówka (9 w.), ki, gm. Białostoczek, 9 w. od mta pow,, 384
29 w. od Berdyczowa, 4() dm., 350 mk. 2.)N, dzies.
chutor, pow. ostrogski, gm. Pererosłe.
Nowo-Berezowo |.) (t. I, 427i t. XV, 250,

Nowiniki 1.) Vowieniki, dwie wsi, pow. ko- Brzozowo), wś, pow. bielski gub. grodz., gmina

wieński, gm. Betygoła (7 w.)i Wilkija (11 w.).
2.) N., dwór, dobra i dwie wsi, pow. rossieński,
gm. Erżwiłek (4 — 12 w.). 3.) N., wś, tamże,
gm. Taurogi (14 w.).
Nowinka 1.) wś i urocz., pow. sokólski, gm.
Nowawola, 284 dz.
manówka, 154 dz.
Ostragóra, 144 dz.

(mina obejmuje 25 miejseo-

w gm. jest 126 dz. cerk. i 256 większej posiadłości. 2.) N., urocz. przy Berezie, pow. pru-

2.) N, wś, tamże, gm. Ro- żański, ob. Bereza.
3.) N., wś, tamże, gmina
Nowoberże, wś, pow, kowieński, gm. Kiej4.) N., zaśc., pow, wiłko- dany (17 w.), Stefanowiezów 70 dz.

mierski, gm. Owanta (3 w.).

5.) N., fol., pow.

czauski, od r. 1871 Kozubowskich, 200 dz.

ły.

Nowo-Berezowo.

wości, 1060 dm. włośc. (35 innych), 5468 mk.
włościan, uwłaszezonych na 10,721 dz. Nadto

Nowochata, dwór, pow. kowieński, gm. Kroki (8 w.).
|

Nowochowańsk al. Berezówka, os., pow. ne2.)N al. Borsuki, fol., pow. lepelski, Ży- welski, gm. Płoskie (7 w.), cerkiew. Obecnie

Nowinki 1.) wś, pow. dryzieński, par. Zabia-

zniewskich 105 dz,
nie ma gm. Nowochowańskiej (t. VII, 242).
Nowinowo, zaśc., pow. poniewieski, gmina
Nowodole, dwór, pow. poniewieski, gmina
Stumbryszki (7 w.).
Pniewo (9 w.).
Nowiny 1.) wś, pow. białostocki, gm. ObręNowodwór, wś, dawniej mstko, pow. garbniki, ze wsią Jaskra 308 dz. 2.) N. Zdroje, woliński. W r. 1569 „Nowodwor seu Wyprzatamże, 42 dz. 3.)N, wś, pow. bielski gub. dow* daje szosu z dziesięciną fi. 4, od rzemieśl.
, grodz., gm. Łosinka, 96 dz. 4.) N, fol. dóbr f. 1 gr. 14, od 2 kół młyń. gr. 24, od 3 garnMosty, pow. grodzieński.

Na polach i śród lasu ców gorzał. fl. 2 gr. 12, ezopowego za rok fi. 5

10 kurhanów. 5.) N,os., pow. prużański, gm. gr. 20. W r. 1791 było tu 159 głów.
Białowieża, 53 dz. 6.) N., chutor dóbr Isajewi- Nowedwór, dwór, pow. szawelski, gmina
cze, pow. słonimski. 7.) N,, urocz., tamże, gm. Chwałojnie (Błagowieszczeńsk, 9 w.).
Zdzięcioł. 8.) N., fol., pow. sokólski, gm. KaNowodworce 1.) wś, pow. białostocki, gm.
mionka, Lachowiczów 120 dz. 9.) N., folw., Dojlidy, 4 w. od mta pow., 680 dz. 2.) N., wś,

Now

Now
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wiez: „N. w pierwszej połowie XIX stulecia*
z rys. Rusieekiego (Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy A. Miekiewicza, Warszawa, t. II, str. 136 —164). Podano tu w dopiskach
do niego uchodziła rz. Wiślica, wspom. w dok. listę wojewodów i kasztelanów nowogródzkich
X. W.K.: „O eudownych obrazach M. Bożej w
z r. 1558 (ob. „Rewizya puszez*, 14).
Nowodział, Nowedziały, wś, pow. sokólski, N.* (tamże, II. 257 i nast.). Pawłowiez Edward:
„Z nad Wilii i Niemna ', Lwów, 1901. Tenże:
gm. Kruhlany, 18 w. od Sokółki, 937 dz.
Nowogród 1.) wś, pow. lipnowski.- Rozpo- „N. w XIX w.*, Kraków, 1902 r.
częła się budowa nowego kościoła murowanego
Nowo Janów, pow, wasylkowski, ob, Czepow. prużański, gm. Rudniki, 12 w. od Prużany,
438 dz.
Nowodworskie jezioro, leżało w powiecie
pińskim, w puszczy królewskiej, kowniatyńskiej,

w r. 1901.

Odr. 1258 wś ta była własnością pielówka,

biskupów włocławskich.

Ob. Mikanowo.

We-

Nowoje!nia, wś i dobra, pow. słonimski, gm,

dług dawnej notatki, może z XIV w. (Mon. Pol., Dworzec, 42 w. od Słonima. Wś11 dm., 99 mk,,
t. III, 123), istniał tu jaż kościół paraf. pobie- cerkiew, 690 dz. włośc., 59 cerk.; dobra, Biało-

rający dziesięciny ze wsi; N. i Młyniee, Ob. zierskich, z fol. Międzygórze, Ochonowo, RomaCiechocin. W r. 1564 biskup płaci tu od 5 kmie- nówek, Zosin, Bartoszki i urocz. Józefin i Bór
ci, | nowoosadzonego, karezmarza, lemana na 3 3480 dz. (1500 lasu).
łan., wolnego jeszeze, 2 krawców, sołtys na 2
Nowokamienna, wś, pow. sokólski, gm. Kałan. Ogółem fi. 4 gr. 19 sol. 1. 2.) N., wś, pow. mienna, 40 w. od Sokółki, z urocz. Zajkowszezylubelski. W reg. pob. z r. 1531 wś N. ma ko- zna 274 dz.
Nowokniaża, pow. czerkaski, ob. Zreczkówściół par. i dwa działy szlach. (Lipieński i Charlaski), razem 6'/, łan. W r. 1676 parafia istnie- ka (XV, 589) i Nowokniaża (VII, 263).
je już w Kijanach. Płaci ze wsi Kołuszyński
Nowokolna, Nowokolnia, wś, pow. sokólski,
od 61 poddanych, 4 dwor., 5 szlach. 3.) N,, gm. Nowowola, 18 w. od Sokółki, 257 dz.
Nowołuczki al. Winnówka,
wś, pow. kobryńmstko, pow. łomżyński. Wymieniony w szeregu grodów mazowieckich, w akcie ks. Ziemowita ski, gm, Osownica, 85 w. od Kobrynia, ze wsią
z r. 1355 (Ulanow. Dok. mazow., 328, 38 i Kod. Borowa 230 dz.
maz., 69). Wójt Wit ustępuje wójtowstwa r.
Nowomalin, vśŚ nad rz. Lubaczówką (Zala-

bówką), pow. ostrogski, gm. Kuniów, st. poczt.
Ob. /argonie. Jan Schore „haeres Ostróg (10 w.), 137 dm., 907 mk., cerkiew
de Grądy et advocatus de Nowogrod*, wójtow- drewn. wzniesiona r. 1861, przez dziedzica So1445, Mateuszowi z Zycharzewa (Kapica, Her-

barz, 422).

stwo swe w Nowogrodzie, sprzedaje r. 1465 za snowskiego, szkółka.

Obecnie Czosnowskich.

51 kóp groszy (Kapica, Herbarz, 405). W r.
Nowomyśl, dobra, pow. kowieński, gm. Sur1578 miasto daje szosu fi. 16, czopowego za rok wiliszki (8 w.), Kossakowskich, 339 dz.
od 180 warów (każdy z 5 beczek po gr. 26) po
Nowoenaprasnówka, dobra, pow. horeeki,
gr. 14 czyni fl. 86 gr. 20, od 3 bań gorzał. po od 1843 r. Finkelsteinów, 466 dz., dom modl.
gr. 24, od wyszynku wódki fi. 1 gr. 12, od6 żydow.
kowali, 5 bednarzy, 2 kuśnierzy, 6 szewców, 3
Nowopol 1.) dobra, pow. kowieński, gm. Begarncarzy, 4 kołodziejów, 1 krawea, 2 rzeźni- tygoła (10 w.), Nowiekich 281 dz. 2.) N., zaśc.,
ków po gr. 30, od 6 piekarzy po gr. 15, od 8 pow. nowoaleksandrowski, gmina Abele (8 w.).
rybaków po gr. 16. Ogółem fi. 142 gr. 22. 3.) N., dwór, pow. poniewieski, gm. Nowe Miasto (12 w.). 4.) N., przys. Kiermelaniee, pow,
Prócz tego od 40 łanów miejskich,
Nowogród, dwór w ststwie rohatyńskiem, wiłkomierski. 5.) N., Nowopole, pow. oszmiańwspom. w lustracyi z r. 1565, jestto zapewne ski. Pierwotnie zwaną Polany Łoszelowskie od

późniejsze: Podgrodzie (ob. t. VIII).

dziedzica (1590 r.) Mikołaja Łoszela.

Od Ło-

Żagory (5.w.). 2.) N., przedmieście W iłkomierza. 3.) N. (t. VII, 255—263), msto pow. gub.
mińskiej. N. po trzecim (nie zaś drugim) podziaJe stał się miastem pow. gub. słonimskiej (str.

sprzedaje Danielowi Woroniezowi. Około 1665 r.
kupuje N. od Jana Filona Woronicza, Malewiez,
chorąży parnawski, poczem majątek przechodzi
do Jesmanów, następnie do Wieszorów, którzy

Nowogródek 1.) dwór, pow. szawelski, gm. szelów nabywa Krzysztof Herman, który 1630 r.

255). Obraz Bogarodzicy, niegdyś z cerkwi zam- około 1750 r. sprzedają Ant. Szymanowskiemu.

kowej, znajduje się dziś w cerkwi Borysogleb- Następnie Ganów, drogą wiana przechodzi do
skiej (po-bazyliańskiej, nie zaś w cerkwi św. Ign. Odachowskiego. 6.) N., fol., pow. dźwińMikołaja (258). Dominikanki funduje tu Miehał ski (dyneburski), Boufałów 49 dz. i Drelingów
Dąbrowski, kawaler maltański i nadaje im dobra 64 dz.

Mogilnieę, Bułbrowszczyznę i Turzec. Pomiędzy marszałkami pow. nowogródzkiego opuszezeni: Adam Wierzejski (1799—1807), Józef Wojniłowiez (1816 — 1820) i Józef Kaszyc (1830).
Do N. odnoszą się opracowania: Kdward Pawło-

Nowopol, dawniej Nowe Pole, wś, pow. żytomierski, gm. Puliny, 21 w. od Żytomierza, 12
w. od Czerniachowa (st. poezt.), a 70 w. od Berdyczowa (st. dr. żel.), 105 dm., 1157 mk., cerkiew drewn. wzniesiona 1860 r. przez Kurow-
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Do par. należy wś Kruczeniec (3 w.). (2 i 10 w.). 24.) N., fol., pow. borysowski, Bo-

W całej par. było 158 dm., 1293 mk. prawosł., rysewiczów 55 dz.

20 kato]., 18 ewang.i 10 żydów. W r. 1618 wś
należy do dóbr ks. Janusza Ostrogskiego.

Nowopole, fol. pow. szawelski, gm. Ligumy (5 w.).

Nowosady, wś, pow. łucki, gm. Trościaniec,
11 dm., 76 mk,

Nowosiady 1.) siedm wsi, pow. kowieński,
gm. Iłłoki (7 w.), dwie w gm. Korciany (5i 10

Nowoprudzie, wś, pow. mohylewski, gmina w.), Siady (3 w.), Szkudy (2 w.) i dwie w gm.
Tyrkszle (5 i 8 w.). 2.) N., Nowsodzie, wś, pow.
Noworodczyce, w dokum. MNowogrodezyce, rossieński, gm. Wewirże (16 w.). 3.) N., zaśc.,
wś, pow. ostrogski, gm. Kuniów, par. praw. La- pow. szawelski, gm. Tryszki (8 w.).
Nowosiedzie, dwie wsi, pow. poniewieski,
chów (4 w.), 22 w. od Ostroga, 60 dm., 344

Kruhłe (6 w.).

mk., cerkiew fil. drewn., wzniesiona 1754 r., gm. Birże (11 w.) i Czypiany (10 w.).
Nowosielce, chutor przy wsi Zabiełoeze,
przez właściciela Kadłubiekiego. W r. 1570

część należy do Iwana Szoszeńskiego (8 dym.), pow. radomyski, gm. Kiezkiry, 12 w. od Radoczęść do Michała Pawłowicza, część trzyma myśla, 61 dm,, 342 mk,
Nowosielce, Gniewosz, wś, pow. sanocki.
w zastawie Bohusz Pronczejkowicz, część wresz-

cie należy do Michała Dzusa. W r. 1583 Iwan W r. 1565 wś ta w ststwie sanockiem miała 49
Dzusa wnosi od 8 dym., 7 ogr. i Michajło Boł- kmieci na 23*/, łan., 5 służebnych, karczma.
Dochód wynosił zł. 74 gr. 20.
haryn od 2 dym., 2 ogr., 1 ogr.

Noworszany, wś i fol., pow. poniewieski,

Nowosiele 1.) wś, pow. rossieński, gm. Jurborg (2 w.). 2.) N., dobra, pow. czauski, Hat-

gm. Nowemiasto (7 w.).
towskich, z fol. Chaćkowicze, 369 dz. 3.) N.,
Noworyszki, wś, pow. wiłkomierski, gmina pow. horeeki, ob. Magierówka. 4.) N., powiat
Onikszty (4 w.).
mohylewski, ob. Czarnoruczie.

Noworzeczka, wś, pow. kowieński, gmina
Nowosielica 1.) wś nad Horochowatką, pow.
Kroki (10 w.).
kijowski, gm. Czerniahów, st, poczt, Kahorłyk
Nowosady 1.) wś, pow. białostocki; gm. Ju- (14 w.), 65 w. od Kijowa, 87 dm., 789 mk.,
chnowiec, 445 dz. 2.) N., wśi os., pow. biel- cerkiew, szkółka, 10 wiatraków, 628 dz. 2.) N.
ski gub. grodz., gm. Malesze.

Wś 59, os. 22 al. Nowostółka Olszańska, wś, pow. wasylkowski,

dz. 3.) N. Lubiszyn, wś, pow. brzeski gub. gro- gm. Barachty, st. poczt. Wasylków (23 w.), 70
dzieńskiej, gm. Ołtusz, 132 dz. 4.) N., wś, pow. dm., 11358 mk., szkółka. 3.) N. Trostińska, wś,
kobryński, gm. Wierzcholesie, 221 dz. 5.) N. al. tamże, 25 w. od Wasylkowa, 66 dm., 716 mk.,

Śwideń, wś, tamże, gm. Iłosk, 136 dz. 6.) N., szkółka. 4.) N. Wielka, wś, pow. nowogradwowś, pow. prużański, gm. Masiewo, 75 w. od łyński, gm. Połonne, 60 w. od mta pow., 1683
Prużany, z os. Dubiny 777 dz. 7.) N., wś, pow. dm., 2202 mk., eerkiew drewn. z r. 1716, szkosłonimski, gm. Rózany, 36 w. od Słonima, 542 ła od r. 1875. Własność Gagarynych. Wr.
dz. 8.) N. al. Pielekt, os., tamże, gm. Luszniewo. 1583 do włości płońskiej ks. Konst. Ostrogskie-

9.)N., wś, pow. wołkowyski, gm. Hornostaje- go, płaci od 3 dym., 3 ogr., 2 ogr. 5.) N, Mawieze, 25 w. od Wołkowyska, 243 dz. 10.)N, ła, wś, tamże, 83 dm., 1084 mk. 6.) N., w dok.
wś, tamże, gm. Szymki, 43 w. od mta pow., 64 Nowosiełce, wś, pow. starokonstantynowski, gm.
dm., 517 mk., 1288 dz. 11.)N., wś, tamże, i par. praw. Skoworodki (4 w.), 18 w. od mta
gm. Werejki, 223 dz. 12.) N., zaśe., pow. ko- pow., 112 dm., 572 mk. Własność Giżyckich.
wieński, gm. Aleksandrowska Słoboda (13 w.). W r. 1583 do włości konstantynowskiej ks. Kon13.) N., dwór, tamże, gm. Rumszyszki (6 w.), stantego Ostrogskiego, płaci od 3 dym., 5 ogr.
28 w. od Kowną, 130 dz. 14.) N., wś, tamże, 7.) N., tamże, wś, pow. zasławski, gm. Chrolin,
gm. Zejmy (9 w.), 34 w. od Kowna.

Mają tu par. praw. Kalenicze Wielkie (5 w.), 38 w. od
15.) N, Zasławia, 93 dm., 647 mk., cerkiew fil. drewn,
dwór, pow. nowoaleksandrowski, gm. Ponedel z r. 1870.

Puciatowie i Sipowiezowie po 24 dz.

(9 w.). 16.) N.(por. t. VII, 269), zaśc., pow.
Nowosiółka 1.) Nowosiółki (t. VII, 286),
poniewieski, gm. Krakinów (3 w.). 17.) N., fol. wś, pow. radomyski, gm. i st. poczt. Czarnobyl
ios., tamże, gm. Pniewo (11 w.), 38 w. od msta (15 w.), 130 w. od Radomyśla, 54 dm., 348 mk.,
_' pow. Mają tu Pietraszkowie 48 dz. 18.) N,, szkółka, 1839 dz. włośe. 2.) N., słoboda, tamdwór i os., tamże, gm. Poniewież (9 i 18 w.). że, gm. Potyjówka, st. poczt. Radomyśl (26 w.),
19.) N., wś, pow. wiłkomierski, gm. Andronisz- 57 dm., 395 mk. 3.) N., tamże, ob. Buda Nowa.
ki (5 w.). 20) N., dwie wsi, tamże, gm. Owan- 4.) N. (t. VII, 286 /Vowoszółkż), wś, pow. owrueta (12i 15 w.). 21.) N., dwór, tamże, gm. Po- ki, gm. Hładkowicze, par. praw. Rakowszczyzna,
giry (6 w.). 22.) N., wś i trzy fol., tamże, gm. 13 w. od Owrueza, 24 dm., 131 mk.
Rogów (416 w.). Mają tu Ludkiewiczowie 48
Nowosiołki 1.) wś, pow. białostocki, gm.
dz., Rymkiewiczowie 24 dz., Sołomscey 19 dz. Gródek, 35 w. od mta pow., 335 dz. 2.) N»
23.) N., wś i dwa zaśc., tamże, gm. Uciana! wś, tamże, gm. Obrębniki, 105 dz. 3.) N.,1d0.
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folw., pow. wiłkomierski,
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wś, pow. brzeski, gub. grodż., gm. Domaczewo, (11 w.) 36.) N., dwór, tamże, gm. Uszpol
32 w. od Brześcia, 618 dz. 5.) N., wś, tamże, (5 w.), Drozdowskich, 166 dz. 37.) N., dobra,
gm. Rohacze. 6.) N., wś nad Bugiem, tamże, pow. homelski, Wojniez-Sianożęckich, 1076 dz.

gm. Wołezyn, 40 w. od Brześcia, 81 dm., 526 38.) N., wś, pow. horecki, gm. Horodyszcze
7.) N., wś, (3 w.). 39.) N., wś, pow. mohylewski, gmina
pow. grodzieński, gm. Berszty, 42 w. od Grod- Nieżkowo (8 w.). 40.) N., wieś nad Drucią,

mk., z przys. Binduga 1124 dz.
na, 445 dz.

8.) N., wś, tamże, gm. bohorodye- pow. orszański, gm. Tołoczyn Stary, 25 dm.,

ka (Massalany), 110 dz. 9.) N., wś, tamże, ob. 150 mk., cerkiew. 41.) N., dobra, pow. rohaKamczatka. 10.) N., wś, tamże, gm. Hołynka. czewski, Słuczanowskich, 1160 dz. 42.) N.,
11.) N., dobra, tamże, gm. Łasza, 18 w. od pow. wilejski. Pod wsią horodyszcze, złożone
Grodna, Kurłowych, 690 dz. W r. 1561 w wój- z nasypów stożkowych, stojących obok siebie na

tostwie demitkowskim, ekonomii grodź. Wieś
miała 31 włók gruntu średniego. Z włóki płacą
po 1 kopie 37 gr. Poddani mieli 100 wołów
155 koni. 12.) N., wś, tamże, gm. Łunna,
38 w. od Grodna, 208 dz. 13) N., wś, tamże,
gm. Mosty, 188 dz. 14.) N, wś, tamże, gmina
Wołpa, 60 w. od Grodna, 259 dz. 15.) N., wś,
tamże, gm. Zydomla, 24 w. od Grodna, 389 dz.
16.) N., dwie wsi i osiem folw., pow. kobryński,
gm. Wierzcholesie,

przestrzeni pół wiorsty kw. 0 1'/ w. od wsi
t. zw. Gróra Czarna, w kształcie ściętego stożka.
Znaleziono tu toporek i pierścienie bronzowe.
48.) N., pow. wileński. Między wsiami N., Sokolniki, Dukiele i Ciundzie, znajduje się do 50
kurhanów.

Nowosiołki 1.) wś, pow. kijowski, gm. Byszów, st. poczt. Chwasowa (35 w.), 38 w. od
Kijowa, 230 dm., 1186 mk., cerkiew, szkółka

12 do 22 w. od Kobrynia. cerk., 2 młyny,

1025 dz. włośe., 1133 dwor.

Wś N. I składa się z przys.: Krupczyce, Chomie- Od Marcinkowskich N. nabył w r. 1875 Cieślińniaty, Wołyńce, Burdy, Zahreby i Jaszezuki,
ma 491 dz.; wś N. II z przys. Popiele, Zahreby
i Diechtiary, 609 dz. Folwarki należą do: Żyromskich (280 dz.), Waliekich (174 dz.), Ostromęckich (44 dz.), Fediuszków (52 dz.), Siemaszków (172 dz.), Ancutów (30 dz.), Bojarow-

ski, od tego zaś Borysow. W r. 1581 Bohusz
Hulkiewiez wnosi od 4 osiadł., 4 zagr., a wr.

1628 Filon Bohuszewicz Hulkiewicz od 10 dym.,
4 ogr., 2 kół młyn., 2 rzem. 2.) N,, w dok. Nowosielce, wś, pow. dubieński, gm. i par. praw.
Boremel (1 w.), 39 w. od Dubna, 79 dm.,

skich (94 dz.) i Mysłowskich (252 dz.). 17.) N., 495 mk. W r. 1570 Jacka Szybieńskiego, któwś, tamże, gm. Antopol, 43 w. od Kobrynia, ry w r. 1577 wnosi z 7 dym., 2 ogr. W roku
518 dz. 18.) N. al. Zuka, wś, tamże, gm. Iłosk, 1588 Jakób Piotrowicz Szybieński płaci od
24 w. od Kobrynia, 287 dz. 19.) N., wś, pow. 9 dym., 16 ogr., / popa. 3.) N., wś, tamże,
prużański, gm. Bereza Kartuska, 25 w. od Pru- gm. Malin, par. praw. Pełza (3 w.), 42 w. od
żany, 282 dz. 20,) N., wś, tamźe, gm. mura- Dubna, 58 dm., 563 mk. 4.) N., Nowosiołka
wiewska, 28 w. od mta pow., 338 dz. 21.) N,, (t. VII, 275), wś, pow. krzemieniecki, gm. Borwś, tamże, gm. Noski, 18 w. od mta pow., ki, par. praw. Tetylkowce (2 w.), 9 w. Krze544 dz. 22.) N.,tamże, ob. Maryampol. 28.) mieńca, 37 dm., 344 mk., cerkiew fil. drewn.
N., wś, tamże, gm. Suchopol, 16 w. od Pruża- Należała do kilku właścicieli. 5.) N., wś, pow.
ny, 60 dm., 502 mk., 1378 dz. 24.) N., wś, łucki, gm. Medwieże, 63 w. od Łucka, 73 dm.,
pow. słonimski, gm. Derewna, 134 dz. 25.) N., 595 mk. W r. 1577 do Czartoryska, ks, Miwś, tamże, gm. Dworzec, 47 w. od Słonima, chała Czartoryskiego, który płaci od 3 dym.,
ze wsiami Seliwonki i Leżejki, 939 dz. 26.) N., a w r. 1583 wdowa po nim od 7 dym., 2 kół
wś, pow. słonimski, gm, maryńska, 19 w. od waln. 6.) N., owostołka (t. VII, 276), wś,
Słonima.

27.) N, wś, tamże, gm. Stara Wieś,

32 w. od Słonima, 223 dz.

pow. ostrogski, gm. Zdołbiea, st. poezt. Ostróg

28.) N., wś, tamże, (20 w.), 60 dm., 500 mk,, cerkiew drewn. z r.

gm. Kostrowicze, 9 w. od Słonima, 238 dz. 1762, szkółka cerk. (od r. 1881).
W r. 1577
29.) N., wś, tamże, gm. Rohotna, 51 dz. 30.) sioło ziemian ostrogskich, płaci od 10 dym.
N., wś, pow. wołkowyski, gm. Bojary, 37 w. od pół dworzyszez., 10 dym. na ćwierć., 14 ogr.
Wołkowyska, ze wsią Terespol 1607 dz. 31.) N., W r. 1588 ks. Konst. Ostrogski wnosi od
1 i 2 al. Basałyki, dwie wsi i dwa folw. i 08., 20 dym., 4 ogr. po 6 gr., 3ogr. po 4 gr., 7 podtamże, gm. Roś, 12i 14 w. od mta pow. Wsi sus., | popa. 7.) N., wś, pow. rówieński, gm.
mają 189i 125 dz., jeden folw. należy do dóbr Diatkowicze, st. poczt. i dr. żel. Równe (22 w.),
Roś; osada ma 41 dz.

32.) N., wś, tamże, gm. 33 dm., 274 mk., cerkiew drewn., wzniesiona

Tołoczmany, 12 w. od mta pow., 528 dz. 33.) N., przez dziedzica Kamińskiego. W całej par.
wś i folw., tamże, gm. Werejki, 338 w. od Woł- praw. było 110 dm., 853 mk. praw, i 4 katol,
kowyska. Wieś 101 dz.; folw., Zakrzewskich, W r. 1587 wś N. należy do włości Zukowskiej,
172 dz. 34.) N., wś, pow. nowoaleksandrow- kn. Aleksandra Prońskiego, ssty łuckiego, danej
ski, gm. Antolepty (6 w.), 23 w. od mta pow., w zastaw kn. Januszowi Zasławskiemu. 8.) N.,
Błażewieczów 41 dz., Wróblewskieh 35 dz, 35.)|wś, tamże, gm. Klewań, 24 w. od Równego,
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26 dm., 202 mk.

Now

Now

9.) N., wś, pow. włodzimier-

ski, gm. Chotiaczów,

"

Nowotaniec, w w. XV Zebetanz, Nebdetanz,

5 w. od Włodzimierza, w w. XVI Nowotkancze, mstko, pow. sanocki.

40 dm., 432 mk., eerkiew. 10) N. Budnikz, W r. 1508 „Novotanyecz oppidulum* ma
wś, tamże, gm. Hołowno, 70 w. od mta pow., 4 karczmy warzące piwo i płacące po gr. 18.
26 dm., 175 mk. 11.) N., wś, tamże, gm. Krym- W r. 1515 płaci tu Bal od 12 łan., młyn gr. 6,
no, 90 w. od mta pow., 70 dm., 507 mk. 12.) N., pop gr. 15, karczmy 3 po gr. 13. W r. 1589
wś, tamże, gm. Olesk, 40 w. od mta pow., wś, daje szosu fl. 4 gr. 24, od bani gorzał. 1, rzem.
os. 82 dm., 536 mk., cerkiew, szkoła, 2 wiatra- 2, kom. 4, przekupn. 2.
Nowotrzeby 1.) zaśc., pow. kowieński, gm.
ki. W r. 1570 własność kn. Michała Kurczewieza (z Turyczauami i Jahodnem), w części zaś Aleksandrowska Słoboda (3 w.), 25 w. od Kow-

(z Turyczanami, Dulebami i Wolą Jahodną) Wa- na. 2.) N., dwór, tamże (mylnie podany w pow.
silowej Bołoziny (Kurczewiezowej). W r. 1577 rossieńskim), gm. Ejragoła (9 w.), Bernatowiczęść należy do kn. Michała Kureczewieza. W r. czów, 36 dz. 3.) N., wś, tamże, gm. Kiejdany.
1583 ezęść ma w zastawie Abraham, żyd turyj- Mają tu: Bącewiezowie 9 dz., Stankiewiezowie
ski, ezęść biskup łueki, część trzyma Michał i Stefanowieczowie po 11 dz., Szembergowie
Kurczewiez. 13.) N., wś nad rzką Niwą, tam- 30 dz., Szuleowie 3 dz., Tyszkowie 30 dz.
że, gm. Skobełka, 65 w. od mta pow., 58 dm., 4.) N., dobra, tamże, gm. Krasne (12 w.), 19 w.

375 mk., cerkiew, kaplica, 2 młyny. 15.) N. od Kowna, Baczyżmalskich, z folw., Rudy Nowo(t. VII, 276, /Vowosiolka), wś, pów. żytomier- trzebskie 547 dz. 5.) N., folw., pow. wiłko-

ski, gm. Cudnów, par. praw. Didkowce (2 w.), komierski, gm. Pogiry (3 w.).
Nowowasilewsk, folw., pow. czauski, od
15 dm., 90 mk,
r. 1870 Dowojno-Sołłohubów, 165 dz., KlimoNowosioło Hołynka, ob. Derewiańczyce.
Nowosipowicze, wś i dwór, pow. kowień-

wych, 300 dz., Sawiekich i Justynowiczów,
415 dz.
Nowowieś. wś, pow. sokólski, gm. Kamien-

ski, gm. Kiejdany (8 i 18 w.).
Nowostaw 1.) wś, pow. dubieński, gm. Be- na, 38 w. od Sokółki, z urocz. Szawelszczyzna
resteczko, par. praw. Holatyn (1 w.), 68 w. od 551 dz.
Dubna, 63 dm., 373 mk , cerkiew fil. drewn. z r.
Nowowela, wś, pow. białostocki, gm. Gró1740. W r.1545 Jakubowej Montowtowiczo- dek, 36 w. od mta pow., 79 dm., 853 mk,, cerwej. W r. 1577 do Zwinihorodu kn. Romana kiew, szkoła, wiatrak, 1116 dz. włośe. i 70 eerk.
Sanguszki, płaci od 6 dym. łan., 9 ogr., aw r.
Nowo-Zwiahel, wś, pow. nowogradwołyń1583 od 6 łan., 3 ogr., 3 kół waln. 2.) N., No- ski, gm. Romanówka, par. praw. Zadkówka
wystaw (t. VII, 305), wś, pow. krzemieniecki, (2 w.), 1 w. od mta pow., 10 dm., 70 mk.
gm. Borki, par. praw. Szumbar (3 w.), 24 w. od
Nowsodzie. dwór, pow. szawelski, gm.Wiek-

Krzemieńca, 96 dm, 751 mk., cerkiew fil. sznie, Rymgajłów, 58 dz.
drewn., wzniesiona w r.1865, 2 młyny. WostatNowy, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm,
nich czasach własność Stefana Wyżewskiego Brasław (9 w).
i Ant. Roguskiego. 3.) N., wś, pow. łucki. gm.
Nowy Bór, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Połonka, 9 w. od Łucka, 57 dm., 302 mk.

leżała do dominikanów łuckich.
Mała, (t. XV, 581).

Na-

Ob. Horodnica

Owanta (16 w.).
Nowy Dwór 1.), miasto nad Narwią, pow.
warszawski.

W dok.

z r. 1345

wydanym

Nowostawce 1.) wś, pow. ostrogski, gmina w Warszawie, występuje przy boku Ziemowita
, Buhryn, st. poczt. Ostróg (25 w.), 70 dm., i Kazimierza ks. mazow. Pasko Lotana, kaszte491 mk., cerkiew drewn. z r. 1713, szkółka lan „de Nova Quria* (Kapica, Herbarz 112).
eerk. od r. 1882. W r. 1577 sioło zamku ostrog- Ziemowit, ks. mazów. dok; z r. 1355 oświadcza

skiego, płaci od 12 dym. pół dworz. po 10 gr., iż otrzymał od króla Kazimierza w lenno grody
9 dym. na ćwierciach po 5 gr., 14 ogr. po 2 gr. mazowieckie, a w tej liczbie Nowy Dwór (Ula2.) N., wś, pow. starokonstantynowski, gm. now. Dok. mazow. 328, 38), W dok. zr. 1430
i st. poczt. Teofipol (3 w.), 60 w. od mta pow., Dobrogost z N., kasztelan zakroczymski (Kod,
191 dm., 1163 mk., cerkiew drewn. zr. 1894, maz, 176). Wr. 1580 Nowodwór, wieś w par.
namiejsce dawnej z r. 1774, szkółka cerk. Do Okunino. Stanisław Gołębiowski płaci w imiepar. praw. należy wśKrzywowólka. Własność niu Jurgiana i Bartłomieja Nowodworskich, syPłaczkowskich. W r. 1570 kn. Puzyny. Część nów po Stamisławie, od 2!/, łan., 5 rybaków,
należy do Andrzeja Czołhańskiego, który w r. l koła młyn.

Nowodworscy posiadają jeszcze

1583 wnosi od 41 dym., 8ogr., 9 kom., 2 rzem,, w tej par. Krobino i Suchocino. 2.) N, D., wś, pow.
2 kół waln., 1 folusz.
iłżeeki. W dok, z r. 1380 występują: Abraham,
Nowoszyce 1.) dobra, pow. kobryński, gm: Abram, Jan i Niemierza dziedzice „de Nova Cu-

Osownica, 85 w. od Kobrynia,

Ordów, z folw: ria* (Ulanow. Dok. kujaw. 379).

Juryzdyka Bezdzieska. 1275 dz.
tamże, ob. Zarudzie.

2.) N., wś»

Nowy Dwór 2) folw. dóbr Siechnowicze,
pów. kobryński, 2.) N. D., mstko i dobra, pow.

Nur

Now
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sokólski. Mstko 849 dz. ziemi miejskiej, 128 grodzie nad Dunajem i Starym ele targowisku

cerk. i 33 kośe.

Dobra Niejełowych, 418 dz. zw. początkowo: Nowe Miasto, a później Nowy
Targ (Kod. mał. III, 29) W r. 1581 płaci mia-

Puszcza królewska nowodworska w r. 1641 miała (oprócz boru Jaminy) 3 mile wzdłużi 4 wszerz
obejmowała 1 kwaterę (nowodw.), dzielącą się na
5 ostępów. Do pilnowania byłe 2 starszych

gr. 27. Rozległa parafia nowotarska obejmowa-

155 osoczników.

ła jeszcze w w. XVII cały szereg osad podta-

Nadto było 8 strzelców, obo-

sto szosu fl. 19 gr. 6 od 4 łan. miej., 6 kom,,

2 szewców, 1 kowala, 2 rzeźn.

Suma fl. 27

wiązanych do dostawiania 8 koni i 4 wozów. trzańskich jak: Poronin, Zakopane, Bukowina,
3.) N D., dobra, pow. kowieński, gm. Rumszyszki Olsza, Brzegi, Zubsuche, Biała, Odrowążi inne.
(22 w.), 3 w. od Kowna, Fanstelów, 1020 dz.
Nowy Tomyśl, ob. 7omyśl Nowy.

4.) N. D., wś, pow. poniewieski, gm. Gulbiny
Nozdrysz, Nozdryszcze, wś, pow. owrucki,
(8 w.).5.) N B., dobra, tamże, gm. Nowe Miasto gm. i par. praw. Chrystynówka l, w.), 30 w.
(6 w.), Kierbedziów, z folw. Proniany 889 dz. od Qwrucza, 86 dm., 538 mk. W r. 1571
6.) N. D., zaśc., tamże, gm. Naciuny (7 w.). 7.) wnoszą Filon Siemaszko z 1 poddanego, 1 dym.
N.D., folw., tamże, gm. Pokroje (1 w.). 8.) N i Hryszko Jakowiez od 1 poddanego. W r. 1581
D, folw., tamże, gm. Skrobatyszki (11 w.) płaci Andrzej Synhura od 4 osiadł., 2 zagr. po

9.) N. D., dobra, tamże. gm. Remigoła, bar. von 6 gr. i Filon Siemaszko od 2 zagr. po 6 gr. Wr.

brunnów, 453 dz.

10.) N. D., dobra, tamże, 1628 wnoszą: Bohdan Sołtan od 2 dym., 6 ogr.,

gm. Stumbryszki (9 w.), Kuszelewskich, 496 dz. Stefan Pieślak od 2 dym., Olizar Syntur od
11.) N. D., folw., pow. szawelski, gm. Okmiana 3 dym,, Szezęsny Osowski 1 dym.
(11 w.). 12.) N. D., pow. telszewski, ob. Dwór
Nożyczyn, wś, pow. inowroeławski. Dawna
Nowy. 18.) N.D, folw., pow. homelski, Boh- własność Bożogrobców w Gnieźnie przechodzi
danowiezów, 131 dz. 14.) N. D., dobra, pow. mo-

r. 1378 drogą zamiany za Żylice, do Mikoła-

hylewski, Dulewiczów, 285 dz. 15.) N. D „folw. ja Piotrka z Dziećmiarek

(Czeczmarovycze).
dóbr Ostrowno, pow. sieński. 16.) N. D., folw., Por. Kod. wielk. n. 1754.
pow. dryzieński, par. Zabiały. 17.) N. D., wś,
Nudyże, wś, pow. włodzimierski, gm. Zho-

pow. lepelski, gm. Huta, cerkiew, szkoła.
rzany, 90 w. od Włodzimierza, 281
dm,,
Nowy Dwór, wś, pow. włodzimierski, gm, 1701 mk., cerkiew.
Nowy Dwór, 35 w. od Włodzimierza, 60 dm.,
Nugary, wś, pow. telszewski, gm. Bernatów.
468 mk., cerkiew. Gmina obejmuje 32 miejNaujno, w dok, Nojno, wś, pow. kowelski, gm.
seowości, 981 dm. włośc. (45 innych), 7797 mk. Soszyczno, 38 w. od Kowla, 171 dm., 1352 mk.,
W r. 1570 eerkiew, szkoła, młyn. Wieś należała do sstwa
Mikołaja Dąbrowskiego, wdowa, po którym w r. kowelskiego.
Folw. w r. 1628 ezynił 343 fl.
1577 wnosi z 3 dym. pół dworz. W r. 1583 5 gr.
własność Hrehorego Kolmowskiego, który płaci
Namgowdzie, Noumgawdzie, wś i dwór, pow.
od 3 dym., 3 ogr.
telszewski, gm. Gadonów (14 w.), Czerniew-

włośe., uwłaszezonych na 8178 dz.

- Nowy Most, niem. Neubrueck, wś, pow. sza- skich, 250 dz. Strandtmanów 71 dz.
Numszes, wś i zaśc., pow. szawelski, goa
Nowy Staw 1.) dobra, pow. klimowieki, Kurszany (14 w.).
Błażewiczów, 322 dz. 2.) N.$, tamże, od
Nur, mstko, pow. ostrowski. Zawiędkióm
r. 1874 Bobryków, 100 dz. 3.) N. $., tamże, osady był gród broniący wschodnich kresów
motulski, ob. Wartosław,

od r. 1849 Szymkowiczów, 150 dz.

4.) N. 5,, Mazowsza. Do koła grodu rozsiedliło się rycerstwo grodowe, późniejsza drobna szlachta, zaludniajaca nietylko parafię nurską ale prawie

folw., pow. erszański, Rogińskich, 117 dz.
Nowy Staw, wś, pow. rówieński, gm. i par.
praw. Klewań (2 w.), 24 w. od Równego, 89 dm.,
785 mk. W r. 1577 do Klewania, kn. Iwanowej
Czartoryskiej, płaci od 9 dym., 6 ogr. po 4 gr.

całą ziemię, której N. był centrem. Poblizki
N. Zaszków, leżący o 9 w. ku wsehod. połd. nad

rz. Nurcem, był już w w. XII własnością klaszW r.1583 kn. Juryj Czartoryski wnosi z £0 dym., toru czerwińskiego wraz z kaplicą, targowi4 ogr., 1 ogr., 3 kół waln.
skiem i poborem cła. Gdy z czasem targowiska

Nowy wiat, zaśe., pow. nowoaleksandrowski, gm. Widze (1 w.).
Nowy Targ, msto na Podhalu. Pierwotnym
zawiązkiem osady był gród zwany Dunajec.

sąsiednie w Zuzelii Zaszkowie stracą swe znaczenie, dogodniej położony Nur zacznie się rozwijać i zostanie centrem rozległej i ludnej ziemi.

r. 1338, przez Zbigniewa, kanclerza kor., występują jako świadkowie: „dominus Johannes
plebanus Nove civitatis in Dunayecz, Petrus heres de Slup eastellanus castri ibidem in Dunay-

rzy, 2 kupców, 2 kowali 4 przekupniów, 12 piekarzy. Czopowe od 314'/, warów po gr. 16,
uczyniło przez rok fl. 167 gr. 22. Kościół par.

W r. 1578 płaci N. szosu fl. 24, od 10 bań goW akcie nadania sołtystwa we wsi Szatlary rzał., 4 rzeźn., 3 kuśnierzy, 3 szewców, 3 sola-

istniejący już wtedy powstał zapewne znacznie
ecz... Guntherus scultetus de Antiquo telonio*. dawniej. W r. 1578 powiat nurski jeden z trzech,

Mówatu widocznie a świeżo założonym przy na które rozpadła się ziemia nurska, miał 5981/, i
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Nur

Nury, fol., pow. poniewieski, gm. Naciułan. kmiecych, a 16311/, łan. uprawianych przez
ny
(17 w.).
1594
tu
liczono
1582
drobną szlachtę. W r.
Nurzec 1.) wś, pow. bielski gub. grodz., gm.
osadników. Na obszarze ziemi nurskiej w r.
wś i fol. pow. brze1563 biskup płocki posiadał 604 łan. w pow. Dubiażyn, 221 dz. 2.) N.,

, 57 w. od Brzenurskim, 379 w ostrowskim i 1642 w kamieniec- ski gub. grodz., gm. Rohacze
rów, 951 dz.
Ronikie
hr.
fol.
dz.;
316
WŚ
kim. Kanoniey płoccy, opaci czerwińscy i mia- ścia.

Nusimy, wś, pow. telszewski, gmina Iłło.
sta: Nur, Brok i Andrzejów 390 łan., uboga
szlachta bez kmieci 1732 łany w pow. nurskim, ki (6 w.).
Nutkowa Słobódka, wś, pow. starokon221 w ostrowskim i 154 w kamienieckim. Sredowski, gm. Kupiel, 23 dm., 149 mk.
stantyn
wcale.
było
nie
iej
niej własności szlacheck

Nurajcie, wś, pow. szawelski, gm. Janisz-

Nutowce, okolica, pow. szawelski, gm. Kurszany (12w.). Mają tu Watmanowie 40dz,,

ki (8 w.).
Nurczyk, rzka w pow. bielskim gub. grodz. Tarwidowie 77 dz.
Nużel, wś, pow. kowelski, gm. Hołoby, 25 w.
Mylnie podano, że uchodzi przy zbiegu gub. groKowla, 74 dm., 536 mk., cerkiew, 2 wiaod
dzieńskiej, suwalskiej i wileńskiej.
Nurczyk, wś i fol., pow. brzeski gub. grodz., traki.
Nyezaniszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow
gm. Rohacze, 60 w. od Brześcia. Wś 200 dz;
nie
ski,
gm.
Taurogi
(3
w.).
,
fol. Łowiekich 375 dz.
Nyczany, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Nurki, wś i dobra, pow. telszewski, gm. Ganie (15 w.).
Tanrogi
dz.
donów (10 w.), Giedgowdów 234
y, fol., pow. rzeżycki, Reuttów, 148
Nyrian
gm.
,
prużański
pow.
wś,
Nurowszczyzna,
dzies.
Staruny, 349 dz.
Nyrtajcie, fol. dóbr Poszuszwie, pow. szaNurwiańce, Niurwiańce (t. VII, 161), dobra,
pow. nowoaleksandrowski, gm. Dryświaty (9 w.), welski.
Nyry, wś i chutor, pow. włodzimierski, gm.
Korejwów, 1504 dz. (684 lasu).

ierza, 29 dm.,
dwie wsi, pow. nowoaleksan- Nowydwór, 38 w. od Włodzim
218
mk.
drowski, gm. Dryświaty (4 w.).
Nurwiany,

2
Sanguszki, płaci od 6 dym.
Obabie, cztery wsi i dobra, pow. nowoale-ijeży, ks. Romana
1583 do Turyska, płaci
ar.
ogr.,
7
.,
półdworz
w.).
(8—10
a
ksandrowski, gm. Słobódk

sandrowski, gmina|jeszeze od 1 popa.

Obale, wś, pow. nowoalek
Obertyn, mstko, pow horodeński. W r. 1578
Widze (5 w.).
dóbr Zborowskiego Piotra,
Obarów, wś, pow. rowieński, gm., st. poczt.| część O. należy do
Tureckiego (z Turki). Ob.
Jana
dóbr
do
część
i dr. żel. Równo (5 w.), 77 dm., 903 mk., cer-|
pod O. r. 1531* (Kwart.
„Bitwa
,
Czołowski
AL:
ks.
ć
Własnoś
kiew drewn. z r. 1781, szkoła.
Czetwertyńskich.

W r. 1545

archimandryta hist., t. IV, 631—662).

ski, gm. Erżwipieczerski, zobowiązany był z tej wsi do utrzy- | Obgirie, dwór, pow. rossień
w.).
(4
łek
1570
r.
W
.
łuckiego
zamku
mywania 1 horodni
Obhów, Obgów, wś nad rzką Ulką, pow. dunależy również do dóbr monasterskich.
gm. Sudobieze, st. poczt. Dubno (16 w.),
bieński,
awNitosł
,
Obczuha, dobra, pow. sieński
4389 dz. (2646 dz. 110 dm., 677 mk., cerkiew drewn. z r. 1625,

skich, z fol. Ślepcy i Malee

młyn, smolarnia, huta szklana. Własność ks.
lasu), 2 młyny.
Lubomirskich. Nadana przez króla Aleksandra,
pow.
,
Dworzec
Obelkowicze, wś i fol. dóbr
'ks,
Konst. Ostrogskiemu.
słonimski, gm. Dworzec, 36 w. od Słonima. WŚ
, w dokum. Obydcze, wś, pow. kielecki.
Obice
ma 275 dz.
:
bisk. krak. daje prebendzie
Obeniany, pow. trocki. Pod wsią, śród lasu| W r. 1359 Bodzanta
ze wsi: Obice, Ostrów i Łuciny
dziesię
iej
kieleck
10 kurhanów.

za dochody z karczem w Tarcz- Obeniże, wś, pow. kowelski, gm. Turzysk,. kowo, w zamiankrak.,
I, 273). W r. 1540 mają

- (Kod. kat.
|ku
dm., 457 mk., cerkiew, szko

26 w. od Kowla, 72
i Jan Walsnieki, Płacą
ła. Nadana Wasilowi Kolmowskiemu, od którego tu działy: Jan Morawieki na półłankach. Są dwa
7
i
łanie
na
kmiecia
1
|od
oNiesuch
do
1577
r.
nabył ks. Sanguszko, W

Obi
i pasieki,
folwarki, dwór, łąki, bory

Obo

|2 rzem., 1 bojarzyna.
Ocenione

na 170 grz.

Obiechów, r. 1395 Obichow, wś, pow. jędrzejowski. W r. 1395 król Władysław potwierdza sprzedaż wsi: 0., Węgrzynow i Jasiennica,
przez Goworka i Jakusza ze Słupca, Iwanowi
z Karwina za 1000 grz., tudzież 3 zagr. i karezmę w Jelczy. We wsi O. istniał już kościół parafialny (Kod. kat. krak., II, 193). Ob. Zczyca.
Obidowa, szczyt górski (1027 mi.) w pasmie
Gorców, na obszarze wsi t. n. w pow. nowotarskim. Górę tę, pierwotnie własność klasztoru
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W r. 1628 do ststwa

kowelskiego, czyni 257 f. 14 gr.

Obławki, fol.. pow. poniewieski, gm. Birże (10 w.).
Obłożynia, wś, pow. kowieński, gm. Kroki (13 w.).
Obniże al. Obniż, okolica, pow. bielski gub.
grodz., gm. Narojki, w dawnej ziemi drohiekiej,
52 w. od Bielska, 201 dz. drobnoszlach. i 19
włośe. Gniazdo Obniskich.

Obnowa, os. przy wsi Odryżyn, pow. kobryński.

Obol 1.) fol. dóbr Podgaj, pow. sieński. 2.)
szczyrzyckiego, wraz z całym obszarem podtatrzańskim wymienia dok. Bolesława ks, krakow. O., dobra, tamże, dziedzictwo Dabrowów, z fol.
zr. 1255 jako: „mons Obidowa qui mons est mo- Aleksandrowo 2105 dz. (1224 lasu), młyn, je-

nasterii*. Z powodu ostrego klimatu uwalnia
książę ludność zamieszkującą te góry, od pewnych powinności (Kod. dypl. pol., III, 66).
Obidzino, wś, pow. szezuczyński. „Slan
haeres de 0.* sprzedaje 1416 r. 10 łan. nad rz.
Omulew pod Nowogrodem, Stanisławowi z Konarzewa (Kapica, Herbarz, 302).
Obiecanów, wś, pow. makowski. R. 1221
Konrad ks. mazow. potwierdza nadanie testamentowe wsi Glinki, przez komesa Obiecana
(Obeczan), klasztorowi ezerwińskiemu (Kod. dypl.
pol., I, 24), W r. 1582 płacą tu sukcesorowie
Seb. Golińskiego od 3 łan., 1'/ą pust., 1 zagr.
Obiecz, w dok. Obcze, wś, pow. prużański,
gm. Bajki, 502 dz. W r. 1568 w wójtowstwie
linowskim, włości dworu dobuczyńskiego ekon,
kobryńskiej.

We wsi było 11 włók gruntu pod-

zioro,
Obolany, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Opsa (5 w.).
Obolce, pow. orszański. Dobra mają 2253
dz. (1600 lasu).

Obolikszty, wś, pow. nowoaleksandrowski,

gm. Opsa (7 w.).
Obołonie, wś, pow. dryzieński, należała do
dóbr Sarya.
Oborek, pow. oszmiański. Kościół pierwotny,
o 11/, w. od dzisiejszego, wzniósł r. 1443 dziedzie Andrzej Bohdan Sakowiez. 0. stanowił
attyn. Hruzdowa
i w pierwszej połowie XV w.
należał do Halszki z Kociełłów Łomińskiej, następnie siostrzeńca jej Andrzeja Sakowicza. Od
Baków O. przeszedł do Iwaszkiewiczów. QOdbudowano obecnie stary kościołek.

Dziedzicem

łego. Z włóki dochód wynosił po 83 gr., razem
wsi jest K, Dederko.
15 kóp 13 gr.
Oborniki, miasto. Do miasta i powiatu odObitel, okolica, pow. siebieski, gm. Sutoki
noszą się następne opracowania: E. Callie'ra:
(7 w.), dom modl. starowierów.
Obitoki, Ożytoki, dobra skarb., pow. połoeki, „Szkice geogr. hist.*, Poznań, 1886 (str. 142—
obejmują 46 wsi, 3 zaśe. i fermę 0. Mają 143). Karte des Kreises Obornik, unter Zugrundelegung der trigonometrischen Punkte der Lan8998 dz.
Obkarty, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, desaufnabme nach den Grundsteuer-Katasterkargm. Bachmaty (5 w.).

ten entworfen im Massstabe 1: 25,000 im Jahre

Oblągorek, wśi fol., pow. kielecki, Posia- 1878, durch den Kataster Seeretaer Scholldłość tę z piękną rezydencyą i parkiem ofiaro- meyer. Auf Grund von Flurkarten und oertliwano jako dar jubileuszowy od społeczeństwa chen Feststellungen beriehtigt unter Leitung des
Henrykowi Sienkiewiczowi w r. 1900. W r. 1540 Landrathamts-Verwalters von Nathusius. Obornik
„Oblangor minor i O. major* w par. Chełmce. 1879... von S. Grossmann. Glogau, Lith. u. Druek
von 0. Flemming. „O grobach pogańskich w pow.

O. minor (Oblęgorek), własność Hieron. Odrowąża, miał 13 kmieci na łanach, 1 zagr., 2 młyny
(jeden na Bobrzy), łąki, bory i lasy dostateczne.
Q major należał w połowie do SŚladowskiego
iw drugiej do Katarz. Wolskiej z synami. Było
we wsi 3 kmieci na łan., 2 na półłan., 1 łan pu-

oborniekim* (Przyj. ludu, 1843/44, str. 114).
„Powiat obornieki pod względem dziejowym
z zastosowaniem do topografii współezesnej*,
opisał E. Callier. Poznań, 1887 r., 25 stron.
„Statistische Nachrichten des Kreises Obornik

sty, 4 zagr., 2 sadzawki, bory i lasy dostatecz- pro 1871 (rękopis w bibliotece Ratuszowej pozne, łąk mało, 2 dwory, folwark rozdzielony na nańskiej).
Obory, r. 1250 Obora, wś, pow. lipnowski.
dwie połowy. Oceniono wszystko na 160 grz
Wspom. w dok. z r. 1250 śród włości kościoła
Oblidcze, ob. Biidcza.
Obłapy, wś, pow. kowelski, gm. Niesuchoje- włocławskiego (Ulanow. Dok. Kuj., 187, 13).
że, 13 w. od Kowla, 235 dm., 1577 mk., cer- R. 1564 dziedzie Lochoeki płaci od 6 poddanych
kiew, 5 wiatraków. W r. 1583 przy Kowlu, kn. na łanach, młynarza, zagrodników i włóczęgi
Andrzeja Kurbskiego, który płaci od 10*/, łan., fl. 4, gr. 10. Co do tutejszego klasztoru ob. ks,
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M. Smoleński:

Obo
„Cztery kościoły w Ziemi Do-

brzyńskiej*, Lwów, 1869.

Oboryszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,

Obrub, dobra, pow. borysowski, niegdyś Podbereskich, którzy 1709 r. zbywają Michałowi
liźniowi,

Obruczówka, wś, pow, wiłkomierski, gmina.
Qboryszkie, Owieryszki, dwór, pow. szawel- Pupany (7 w.).
ski. gm. Podubis, Purwienieckich 68 dz.
Obrwinów, wś, obecnie nie znana pod tą
Obozówka, wś nad Rosią, pow, berdyczow- nazwą, niewątpliwie późniejsza Wola obrwinowski, gm. Dziunków, st. poezt. Bosy Bród (13 w.), ska (dziś Wola albinowska), część Więtrzna
86 w. od Berdyczowa, 99 dm., 726 mk., szkół- w pow. krośnieńskiem. W dok. z r. 1277 wieś
ka, młyn, cegielnia.
Obrwinow podana wraz ze Zboiskami, jako właObra, rzeka, dopł. Warty. Odnoszą się tu sność klasztoru w Koprzywniey (Kod. mał., I,
opracowania: „O bagnach nad Obrą i projekcie str. 110). Por. Wietrzno.
ich osuszenia* (Przegl. pozn. XIII, 117). „Plan
Obrwinowska wola, dziś Wola albinowska,
bagien i kanałów Obry od Kopanicy do Warty ob, Wzietrzno,
iod Kościana do (Gaworka*, 1851 r. (Rękopis
Obryte, r. 1578 Obrithe, wś, pow. pułtuski,
w bibliotece Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu). W dok. z XIII w. w liczbie włości kościoła płocgm. Smółwy (4 w.).

Toż samo: „Litogr. M, Jaroczyńskiego w Pozna- kiego.

W r. 1576 wieś biskupia. Walenty Kę-

niu* (Przegl. Pozn., 1851 r.). Pieniążek Cze- szycki płaci tu od 16 łan., 2 zagr., 2 rzem,
sław: „O bagnach nad Obrąi o projekcie ich
Obrzeski, wś, pow. szawelski, gm, Szawlaosuszania* (Przegl. pozn, 1851 r.). „Bericht ny (9 w.).
ueber die Ausfuehrung der Melioration der im
Obsza, r. 1565 Pscha, pow. biłgorajski, W r.
Reg. Bez. Posen belegenen Obra-Bruch-Gegen- 1565 wś ta w starostwie zamechskiem, „nad
den*, (po niem. i po polsku), Kosten, 1868, fol. błotem niejakiem leżąca*, miała 44 kmieci po-

Obra, wś, pow. babimojski. Do kościoła
klasztoru tutejszego odnoszą się prace: „Kościół księży Cystersów w O.* (Przyj. ludu, rok
1843/44, str. 210). „Klasztor
i kościół księży

siadajacych „ról dosyć bez miary*, leez płacących od 11 łanów tylko. Prawie wszyscy byli
też bartnikami. Był tywon wolny od czynszu,

pop z cerkwią dawał gr. 12, karezmarzów 5

Cystersów w O.* (tamże, 1841/42), Rzezawski każdy po 2 grzyw.i 4 podsadków. Dani mioFr. E.. „Polus Poloni Cistertii avitis sideribus dowej dawano ogółem kunników 122 każdy po

D. Stanislai de Miaskowa Miaskowski. Abbatis gr. 24, czyniło zł. 97 gr. 18. Dochód ogólny zł.
Obrensis, illustratus, Varsavie, 1690 in fol. Ca- 134 gr. 1. Wedle Kochanowskiego („Dryas
tałogus bibliothecae decanatus Grodecensis in zamechska*) była siedzibą Iwana Kustry, włamonasterio Obrensi asseryatae, Grodecii, 1859. dającego tu w XIV w. Wr. 1588 należy do

Obrazcowa, kol. przy Chwastowie, powiat ststwa zamechskiego, ma 8*/, łan., popa, */, łan.
karcz., 3 zagr. bez roli, 1 kom. Przy wsi jest

wasylkowski, 258 mk.

Obraziszki, wś, pow. nowoaleksandrowski, Pszańska Wola.

Ob. Zamch (t. XIV),

gm. Widze (7 w.).
j
Obszruje, dwór, pow. szawelski, gm. SzawObrazów, wś, pow. sandomierski. Bawi tu kiany, Tałuciów, 130 dz.
dnia 4 lutego 1256 Bolesław ks, krak. i sandom.
Obuchów 1.) mstko, pow. kijowski, gmina
na wiecu, w otoczeniu dostojników dworskich Obuchów, st. poczt. Hermanówta (15 w,), 45 w.
i panów małopolskich (Kod. mał., II, 103). W r. od Kijowa, 1476 dm., 8090 mk., 2 cerkwie, 2
1578 płaci tu prepozyt szpitala św. Ducha domy modl. żyd., szkoła, szkółka eerk., młyn,
w Sandomierzu od 6 os., 3 łan. Samsvn i Mar- 56 wiatraków, 6 jarmarków, 5155 dz. włośc.,

cin Broniowscy, Jan Stobiecki i Stan, Wężyk od 896 dwor. (od r. 1876 ks, Gorezakowych). W r.
7 os., 3'/4 łan., 8 zagr., 4 kom. ubogieh.

Obrażejewo, ob. Abraziejewo.
Obrębniki, wś, pow. białostocki, gm. Obrębniki, 14 w. od mta pow., 373 dz. Gmina obej_ muje 91 miejscowości, 787 dm. włośe. (219 in-

1628 Andrzej Firlej wnosi od 30 dym., 1 koła
młyń., popa. Gmina obejmuje 6 miejseowości
(1 mstko, 4 sioła, 1 wś), majacych 13,041 mk.
(32 rokoln., 1207 żydów)
i 13,942 dz., w tem

5211 większej własności, 8492 dz, włośe, i 239

nych), 6293 mk. włościan, uwłaszezonych na eerk. 2.) O. Mały, ob. Klechówka,
12,994 dz. Nadto w gm. jest 3757 dz. więkObuchowicze, okolica, powiat grodzieński,
.
szej posiadłości. Zarząd gminny we wsi Kra- gm, Żydomla, 17 w. ed Grodna, 517 dz.
Obuchowicze, wś, pow. radomyski, gmina
sne Folwarki.
Obrębszczyzna, dobra, pow. grodzieński, i st. poczt. Iwanków (12 w.), 80 w. od Radomygm. Łasza, 31 w. od Grodna, von Gallenburge- śla, 396 dm., 2271 mk., 10 wiatraków, 3862
dz. włośc. W r. 1581 Iwan Proskura Suszezańrów, z fol. Suchodolina i Karolin 796 dz.
Obrowo, r. 1564 Bobrowo, wś, pow. lipnow- ski wnosi od 4 osiadł., 2 zagr., w r. 1628 naleski. W r. 1564 wś leży w par. Czernikowo, Jan ży do Olizarów Wołezkowiczów.

Działyński, płaci tu od 11 kmieci na łanach
i karczmarza.

Suma zł. 7 gr. 15.

Obuchowo, wś i chutor nad rzką Zydomlą,

pow. grodzieński, gm. Żydomla, 18 w. od Gro-

Oby

0ci
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dna. Wś ma 712 dz.; chutor należy do dóbr! now*, w pow. krakowskim, sprzedaje r. 1356
Skidel. W r. 1558 w wójtowstwie obuchow- klasztorowi w Staniątkach
za 240 grz. (Kod. dyp.
skiem, włości dworu kotreńskiego ekon. grodz. pol., III, 251).
We wsi było 78 włók gruntu dobrego, t.j:
Ochmatków, wś, pow. dubieński, gm, i par.
1 ciesielska, 1 bednarska, 1 gumiennicka i 75 praw.

Kniahynin (3 w.), 32 w. od Dubna, 29

włók na służbę ciągłą. Czyniło 42 kóp 30 gr.; dm., 257 mk., cerkiew fil. drewn., uposażona 48
nadto dawali 150 beczek owsa i po 5 gr. za od- dz., z nadania Karola Olszewskiego r. 1766.
wóz z beczki, co czyni 12 kóp 30 gr. Poddani Wś pod nazwą Ochwiatowa nadana została 1430
Do wójtowstwa

r. przez w. ks, Świdrygajłę, słudze Iwanowi Mu-

należały wsi: Q., Pławskie, Puzycze, Horodzi-

kosiewiczowi. W r. 1545 opatruje z O. 2 horod-

mieli 261 wołów i 142 koni.

sław (później Siwkowo) i Zawadzicze.
nie zamku łuckiego Hryćko Niepotuszony. W r.
Obychody, wś, pow. owrucki, gm. Tatarno- 1577 wnosi pobór Michał od 3 dym., 5 ogr.,
wicze, 40 w. od Owrucza, 201 dm., 1275 mk., 2 ogr., aw r. 1583 Aleksander od 2 dym., 3
cerkiew drewn. z r. 1874. Własność Czerkar- ogr., 4 kom., 1 popa, Zachorowscy. Istnieje tamskich. W r. 1628 Jerzy Lasota wnosi od 4 dym., że Wolica Ochmatkowska (3 ogr.). W r. 1624
logr. W r. 1694 Remigiana Suryna.
własność Romana Zahorowskiego.
Obycz, wś, pow. krzemieniecki, gm. Szumsk,
Ochmatów i.) wś nad Tykiczem Gniłym,

st, poezt. Krzemieniec (22 w.), 113 dm., 785 pow. humański, gm. Chiżna, st. poczt. Buki
mk., cerkiew murow. zr. 1809 uposażona 58 (10 w.), 45 w.od Humania, 127 dm., 778 mk.,
dz. z nadania ks. Michała Kazimierza Radziwiłła cerkiew, szkółka cerk. 2.) O,, wś i fol. nad
wwdy wileńskiego. Wś O. nadana została 1441 Tykiczem Gniłym, pow. taraszczański, gmina
r. przez Kazimierza Jagiellończyka, Deniskowi i st. poczt. Zaszków (12 w.), 54 w. od TaraszMokosiejowi. Od Mokosiejów przeszła do Po- czy, 195 dm., 1101 mk,
pielińskich. W r. 1545 Bohowitynowie, opatrują
Ochnówka, wś, pow. włodzimierski, gmina
jedną horodnię zamku krzemienieckiego. W r. Werba, 10 w. od Włodzimierza, 122 dm, 454
1570 wnosi pobór Walenty Wskrzeński (Wkryń- mk., cerkiew.
ski), który w r. 1583 płaci od 19 dym, 3 egr.,
Ochocin, kol., pow. łucki, gm. Torezyn, 15
1 koła waln. Obeenie Mereżyńskich.
w. od Łucka, 14 dm., 118 mk.

Obytoki, wś, pow. połocki, gm. Aleksan-|.
drowska, zarząd gminny.

Obzyr Wielki i Mały, dwie wsi, pow. kowel-

Qchojno, r. 1373 Ochonino, r. 1386 „ambo
Ochonin*, wś, pow. wielicki. W dok, z r, 1373
wś szlachecka (Kod, kat. krak., t, II, 50, 51

ski, gm. Borowno, 53 w. od Kowla. 0. Wielki i 113).
54 dm., 975 mk., cerkiew; O, Mały 9 dm., 122
Ochoniany, wś, pow słonimski, gm. Dwomk, Sioło O. otrzymał kn. Lew Kurcewicz Bu- rzec, 40 w. od Słonima.

remski. W r. 1545 dzierży je eórką jego MiOchonowo, wś, pow. słonimski, gm. Zdzięchałowa Swiniuska. W r. 1570 wnosi pobór cioł, 58 w. od Słonima, 93 dm., 470 mk., cerWasilowa Bolużina (Kureewiczowa) Maryna
Szymkówna, Część należy do kn. Aleks. Buremskiego (przy Buremlu), część zaś jest w zastawie u Fedorowej Bokijowej. W r. 1577 płaci
ona od 6 dym., 8 ogr., a wr. 1583 Jan Bokiej
Pieczychwostski wnosi z części swojej od 15

kiew, szkoła, 986 dz. włośc., 78 cerk. Pod wsią
śród lasu 5 kurhanów. 2.) Q., fol., tamże, należy do dóbr Nowojelnia.

Ochotnica, wś przy ujściu rzki Perchanki do
Dźwiny, pow. połocki,
Ochotniki, wś, pow. włodzimierski, gmina
dym., 5ogr.; z części zaś zakupionej również Olesk, 32 w. od Włodzimierza, 40 dm., 229 mk,
od 15 dym., 5 ogr. Nadto r. 1577 Iwan ChreOchotówka, wś, pow. owrucki, gm. Łuhiny,
nieki płaci od 15 dym. po 10 gr., 14 ogr. po 70 w. od Owrucza, 60 dm., 395 mk,

Qchoża, r. 1565 Ochoza, wś, pow. chełmski,

2 gr.

Ochłopów, wś, pow. włodzimierski, gm. Pod- W r. 1565 wś w ststwie chełmskiem, miała 60
berezie, 54 w. od Włodzimierza, 105 dm,, 1057 z górą ludzi osiadłych na
7dworzyszczach zdaw
mk., cerkiew. W r. 1545 Ochłopowskich, któ- na wymierzonych. Z tego obowiązani byli 7

rzy opatrują dwie horodnie zamku łuckiego. Wr. cieśli chodzić do zamku na roboty. Innych opłat

1570 wnoszą Ochłopowsey: Wasilisa od 1 dym., i danin nie dawali.

l ogr., Dachno od 10 dym., 3 ogr. poŻgr., 1
Ochromiańce, dwie wsi, pow. nowoaleksankoła młyń. i Jakim od 10 dym., 3 ogr, po 2 gr. drowski, gm. Sołoki (16 w.),

W r. 1577 płaci Borys Ochłapowski od 8 dym.
Ochrymowicze, wś i fol., pow. białostocki,
po 10 gr., 3 ogr. po 2 gr.i Jachim od 3 dym,, gm. Zabłudów. Wś ma 79 dz.; fol. należy do
4 ogr.

dóbr Małynka.

Ochmaniszki, dwór, pow. kowieński, gm,
Janów (6 w.).

Ochmanów, wś, pow. wielicki.

Wilezko,

Ochrymy, wś i urocz., pow. bielski gub.
grodz., gm. Łosinka, 134 dz.
Ocieka, r. 1431 Othsijeka, 1581 Odszychą,

kaszt. sandom. swą dziedziczną włość „Ohma- wś, pow. ropczycki.

Założoną została przed r.
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Oćk

Oderady 1.) wś i fol., pow. dubieśski, gmina
1431 na obszarze par. Książnice (w pow. mieleckim), a w r. 1431 weieloną do par. Rzochow Ołyka, par. praw. Derno (*/, w.), 43 i 46 w. od
przez Zbigniewa

Oleśnickiego, bisk, krakow. Dubna.

Wś 48 dm., 300 mk.; fol. 10 dm., 69

mk. Pierwotnie Paszka Dochnowicza, drogą
wiana przechodzi do ks. Wasila Sokólskiego
i Piotra Hołownia Ostrożeckiego. Ks. Fedor
Ostrożecki w r. 1557 nabywa od Sokólskich
prawa ich do O.iin. W r. 1583 kn. Hołownia

(Kod. dypl. pol., III, 397). Wr. 1536 wś ta
należała do grodu w Rzemieniu, miała kopalnię
żelaza dającą 6 grzyw. i dwa wozy żelaza.
Przedtem siedziało tu 16 kmieci lecz od lat dwu
pustka stała. W r. 1581 Odszycha, własność
Ostrożecki wnosi z O. od 7 dym., 4 ogr., 2 boStan. Tarnowskiego, ma 19 os., 4 łany.
Oćkowe, fol., pow. orszański, od r. 1872 jarów, kn. Dymitrowa Buremska od 1 dym. Jednocześnie część należy do Ołyki, płaci w r.
Gerasimowych, 537 dz.
:
Ocokowiszki, okolica, pow. szawelski, gm. 1577 od 1 dym. na włóce, a r. 1583 od 5 dym.
Szawlany (11 w.). Część (381 dz.) należy do 2.) O., wś, pow. łucki, gm. Czaruków, 19 w. od
Łucka, 37 dm., 261 mk. Niegdyś biskupstwa
dóbr Mury.
łuekiego. W r. 1583 władyka łucki i ostrogski
gm.
Oczerecianka, przys., pow. zasławski,
wnosi od 20 dym., 15 ogr., 8 kom., 2 kół waln.,
Sławuta, 12 w. od Zasławia, 20 dm., 113 mk.
Oczertianka, kol., pow. rówieński, gm. Be- 4 bojarów. Własność Grocholskich.
Odessa, miasto. Nowsze opracowania odnorezdów, 19 dm., 117 mk.
Oczeso-Rudnia, wś i dobra, pow. homelski, szące się do O. są: Kochanskij W.: „Odessa
gm. Wylewo (12 w.), od r. 1862 Potapowiczów- i jej okrestnosti*. Odessa, 1893, str. 360, 228,
Żabków, 1881 dz. (712 lasu); młyn wodny. We wychodzi corocznie jako przewodnik, Nadler
W.K.: „Odessa* (dzieje początkowe), Odessa,
wsi cerkiew par. murow.
1893. str. 100. Pietkiewicz Z.: „Odessa w swem
29
Zbirogi,
Oczki, wś, pow. kobryński, gm.
stuleciu*, Przegl. Tygodn., 1692 r.
w. od Kobrynia, 234 dz.
Odła, Odla, wś, pow. grodzieński, gm. KrynOdaja 1.) dwie fermy, pow. humański, gm.
Iwańka.

2.) O., urocz. i ferma, tamże, gmina ki, 36 w. od Grodna, 251 dz. W r. 1558 w wój-

towstwie hrajeńskiem, włości dworu kwasowi st. poczt. Talne.
ekon. grodz, We wsi było 22 włók
skiego,
rz.
nad
Odajpol, mylnie Otdajpol, wś i ferma
t. j.: 3 strzeleckich, 3 pod
dobrego,
gruntu
praw.
par.
i
gm.
taraszczański,
pow.
Mołoczną,
h, 2 odzwiernickich i 14
czynszowyc
Piatyhory, st. poczt. Tetyjów (20 w.), 50 w. od strzeley
czynszowych płacą 5
włók
Z
ch.
masztalerski
szkółka
cerkiew,
Taraszezy, 109 dm., 614 mk.,
kóp
18
gr.
mstka
część
połud.
właściwie
Stanowi
cerk.
Odmiany, fol., pow. siebieski, sukces. MaPiatyhory.
, 220 dz.
kowieckiego
rapow.
wś,
Odachów,
Odechów, r. 1569
Odmuchów, miasto, pow. grotkowski. Stadomski. Wspom. w dok. z r. 1228 (Kod. mał.,
t. II, 39).

zr.
W r. 1569 miasteczko Nowy targ ry gród kasztelański, wymieniony w dok.

h.
al. Odachów płaci szosu fl. 3 gr. 6. Od komor- 1155, jako posiadłość biskupów wrocławskic
św.
w.
p.
zamkowa
kapliea
i
pleban
nie gr. 18, od rzem. gr. 16, czopowego rocznie W r. 1267
f. 4. WŚ O. płaci od 7!/, łan. Odachowiec od Mikołaja. Miała ona zwierzchność nad 15 para-

21/, łan., 1 zagr., rudy 3 koł., towarz. 6.

fiami.

Odr. 1386 istnieje tu kollegiata.

Od r.

Odelsk, mstko i dobra, pow. sokólski, gm. 1430 do 1435 władają miastem i kościołem
O.
Zubryca, 16 w. od Sokółki. Mstko 1246 dz.; Hussyci. Biskup Konrad wykupuje od nich
Pfarr
„Die
Kopietz:
dr.
Ob.
dobra, Palminych 213 dz. Przywilej miejski za 1100 grzyw.
(Zeitsch. d.
Bony z r. 1546 zatwierdził Stefan Batory 1580 und Kolegiat-Kirehe in Ottmachau*
XXIV, 162 —
t.
Schlesiens.
Gesch.
fuer
Ver.
dawał
1680
r.
grodz.
ekon.
odelski
Klucz
r.
3925 złp. 27 gr. Kwatera Odelska w puszczy 176).
Odnorogow, ob. Jednorogi.
sokólskiej r. 1639 obejmowała 18 ostępów, z któOdnów, ob. Udnów (t. XII).
rych 6 tylko całych, w pozostałych zaś wyrobioOdobisa, dwór, pow. poniewieski, gm. Ponieno dębinę i lipinę. Do pilnowania kwatery było
wież
(11 w.).
Suchiniez
wsi
ze
dziesiętnik,
1
i
38 osoczników
Odolanów, r. 1579 Odalanow, miasto. W r.
i Mordasowa, którzy otrzymali 20 włók. Strzelców było 25 ze wsi Hrebieniewo, oraz 29 ze wsi 1579 Wojciech Rzadko burmistrz, zapłacił szosu
2 bednarzy,
Molawiea Dolna. Każdy miał po włóce gruntu, fl. 2 gr. 2, od 6 szeweów, 2 kowali.
bednarz
komor.,
6
szynkarzy,
2
gorzał.,
bań
we
4
oraz
z którego powinien utrzymywać 1 konia

dwóch po 1 wozie, płacić po 7 złp. i po solance 1.3 kom. jako nieobeeni niezapłacili. Suma fl. 12
gr. 8. Prócz tego płacono od 4 łan. Feliks
owsa.
podstarości, z kuźniey od 15 rzem.,
krzeKurowski
pow.
wś,
Oderadówka, Odyradówka
płacił
mieniecki, gm. Białokryniea, par. praw. Tylawka był też młyn Odalan. Tenże Kurowski

(11/, w.), 16 w. od Krzemieńca, 17 dm., 164 z należących do dóbr wsi: Radszicze, Łąkocin,
mk.

Należała do Kamińskich.

Uciechów, Daniszyno.

Do miasta i powiatu od-

”

0go

ZE

noszą się następujące opracowania: Bichstaedt jest 389 dz. ziemi eerk. i 22,663 większej posia-

Heinr: „Chronik der evangel. Stadtsehule zu dłości (6827 lasów, 10,837 nieaż.).
Adelnau*. Steinau, 1866 (Tm schlesischen SeOdrzechowa, wś, pow. sanocki. W r. 1565
minarblatte u. besonders bei den Akten der Ko- miała 55 kmieci, z tych 41 na dworzyszczach,
eniglichen Regierung II in Posen). Tenże: „Dr. wójt, zagrod. 8. Chowający owce dawali baraK.F. W. Altmann. Biographisches Charakter- na dwudziestego, z tego dostało się baranów 10
bild, zugleich ein Beitrag zur Geschichte des po gr. 15, a wieprza dziesiątego, dano 30 po
Kirchen — und Schulwesens in der Provinz Po- gr. 48. Ogółem ze wsi wpłynęło zł. 134 gr.14.
sen. Toż po polsku: Przedruk z Zwiastuna
Odsieka, wś, ob. Ocieka.

ewang. (Cieszyn, 1874. Altmann O. F. W.:
Odwierna, dwie wsi i folw., pow. grodzień„Die alten Urkunden und Privilegien der Staedte ski, gm. Hudziewicze, 38 w. od Grodna. Wsi
Adelnau, Sulmierzyce, und Ostrowo*. 1866. mają 240 dz.; folw. Dudzińskich, 127 dz,
Yortraege des Laudraths von Tieschowitz an die
Odygiany, wś, pow. dźwiński, par. Krasław.

Staende des Adelnauer Kreises ueber die StatiOdynie, dwa dwory, pow. szawelski, gm. Kistichen Verhaeltnisse des Kreises fuer das Jahr ryanów (9 w.) i Szawlany (8 w.).
1840. Posen, 1840. Woeke: Uebersicht der
Odynowszczyzna, wś, pow. wołkowyski,
statistischen und sonstigen Verhaeltnisse des gm. Łysków, 197 dz.
ES
Adelnauer Kreises mit Bezug auf die 1858 ausOfary, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Źmujdgefuebrte statist. Aufnahme.

Ostrowo, 1860. ki (17 w.).

Stahlberg: Statistische Darstellung des Kreises
Oficeryszki, zaśe., pow. nowoaleksandrowAdelnau mit Bezug auf die Jahre 1863 ausge- ski, gm. Oknista (3 w.).
fuehrte statistische Aufnahme, 1866. Ostrowo,
Oficyny, folw., pow. wiłkomierski, gm. Wie- 1867. Tenże: Statistische Darstellung des Krei- prze (7 w.).
ses Adelnau mit Bezug auf die im Jahre 1867,
Ofirna, Ofirnia Wielka i Mała, dwie wsi,
ausgefuehrte statistische Aufnahme, 1869. Ostro- pow. wasylkowski, gm. i st. poczt. dr. żel, Chwawo, 1869. Mapa powiatu odolanowskiego; Poz- stów (5 w.), 31 w. od Wasylkowa. 0. Wielka

nań, 1836,

Odpoczynek, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Towiany (12 w.).
Odra, rzeka. Loeschmann: „Beitraege zur
Hydrographie der oberen Oder*. Breslau, 1892,
str. 56.
Odrowąż, wś, pow. konecki. W r. 1577
Odrowąsz major, wieś z kościołem par. wojewodziny sandom: „pronune Padniowski tenutae capitanei Diboviensis*, płaci od 9'/, łan. Trzy
kuźnice i Kuźnica Błaszkowska od 5 rzem.
Odrowąż minor, biskup krakow. od 4 łan. Wola Odrowąska, wojewody sandom. łan. 2!/,,
zagr. 2. Huta szklana pod Odrowążkiem od
2 towarz. W r. 1662 wchodzą w skład parafii:
Swierczów (26 głów), Płaczków wieś i kuźnica
(75), Wołów wś i kuźnica (75), tudzież kuźniee:

Błażków (58), Zbrojów (35), Nowy Szałas (108),
Furmanów (39), Zdanów (21), Kozłów (23), Gosson (47), Gieł (25), Huta Kuczemba (15), Huta

143 dm., 707 mk., kaplica; O. Mała 61 dm,,
292 mk., młyn.

Ogdemier, wśi folw., pow. kobryński, gm.
Worocewicze, 62 w. od Kobrynia.

Wś 687 dz.

włośe. i 123 pryw.; folw. należy do dobr
Ostrówki.

Ogieniszki, dwór, pow. poniewieski, gmina
Birże (13 w.).
Ogińce, okolica, pow. poniewieski, gm. Stumbryszki (10 w.).

Mają tu Narewiczowie i Gi-

nejtowie 500 dz.
Ogińskiego Kanał. Por. Szulz A. 0 potrzebie poprawy kanału Ogińskiego (Bibl. Warsz,
t. I, r. 1879).
Oginty, dwór, pow. kowieński, gm. Rumszyszki (8 w.), Kaczyńskich, 200 dz.
Oględów, r. 1579 Oglądoff, wś, pow. stopnicki. Odbywa się tu w r. 1252 wiee przy ks.
Bolesławie. Dok. z r. 1385 wylicza ośmiu współdziedziców mających spór o dziesięcinę z pleba-

Luta al. Cholewa (21), Huciska (39), Kopee (9), nem z Beszowy (Kod. mał. III, 365).

Ob, Zy-

Ubyszów z Brześciem (60) i Włochów (10). twiany. W r. 1579 wojewoda bełzki płaci tu od
Zbadał i opisał kościół tutejszy Wł. Łuszezkie- 26 osad., 5/, łan., 7 kom., 1 ubogi.
wiez (Spraw. kom. hist. sztuki t. VI).
Ogiędówek, r. 1579 Ogliadow, wś, pow.
Odrynki, wś, pow. bielski, gub. grodź,, gm. stopnieki, par, Kije. W r. 1250 Bolesław, ks.
Łosinka, 76 dz.

krakow., przysądza tę wieś Dzierżykrajowi, kan-

Odryżyn, wś i folw., pow. kobryński, gmina torowi wiśliekiemu (Kod. kat, krak., 38).

Wr.

Odryżyn, 86 w. od Kobrynia. Wś 33 dm,, 353 1579 kantor wiślieki płaci tu od 2 os., 2 łan,,
mk., zarząd gm., cerkiew, szkoła, 819 dz. włośc. 2 zagr., 2 ubog.

Ogmiany, wś, pow. szawelski, gm. Skiei 65 cerk
; Tołubiejewych, 8000 dz. (3050 lasu,
4386 nieuż.). Gmina;obejmuje 34 miejseowo- mie (5 w.).
ści, 679 dm. włośc. (56 innych), 4852 mk, włoOgonie, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm,
ścian, uwłaszczónych na 9527 dz. Nadto w gm. Brasław (6 w.).
Słownik Geograficzny. T. XV. — Zeszyt 182.
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(gó *

mk.,
Ogórkowo 1.) Hryniewieckie, ferma, powiat St.-Konstantynów (10 w.), 51 dm, 396
dz.,
43
a
uposażon
1742,
r.
z
drewn.
cerkiew
von
proskurowski, gm. Chodkowcee, 598 dz., bar.
Mehden.

szkoła lu2.) O. Zarudniańskie, ferma, tamże, przez Kazim. Brodowskiego r. 1762,

206 dz., hr. Ignatiewa.
Ogorodyszcze, urocz. przy wsi Motyle, pow.
grodzieński, gm. Berszty.
Ogoryszki, zaśc., pow. szawelski, gm. Skie-

dowa od r. 1879.

Należała do Krzysztofa Ła-

buńskiego, w r. 1593 spustoszona przez Tata-

i werów. Następnie przeszła do ks. Ostrogskich

szła w skład ordynacji. W r. 1753 wraz z Olej-

nikami darowana Sobieszezańskiemu, od którego
Ogrodniczki 1.) wś, pow. białostocki, gm. nabył Brodowski.
Ohladów, r. 1515 Hohladów, wś, pow. KaBiałostoczek, 115 dz. 2.) O., wś, tamże, gmina
c.
mionka Strumiłowa. R. 1515 Hohladow, w par.
Juchnowie
Ogrodniki 1.) chutor, pow. białostocki, gm. Łopacin, w ziemi bełzkiej, pow. buskim.
i dobra Dojlidy. 2.) O. Supraślskie, wś, tamże,
Ohryzkowce, Ohryszkowce (t. VII, 413),
226 dz. 3.) O. Dojlidzkie, urocz., taraże, gm wś, pow. krzemieniecki, gm. Wyżgródek, par.
Białostoczek. 4.) 0. Wysokostockie, urocz., tam- praw. Lulińce (1/ą w.), 57 w. od Krzemieńca, 80
że, z uroez, Antoniuk 83 dz. 5.) O, fol., tam- dm., 497 mk.
że, gm. Obrębniki, Jeden należy do dóbr KaliOhryzkowo, pow. wieliski, ob. Ahryzkowo.
nówka, drugi Toczyłowskich. 6.) 0, wś, pow.
Ohurki, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
- bielski gub. grodz., gm. Pasynki, 6 w. od BielOjców, r. 1392 „castrum dictum Oczecz*, ob.
ska, 476 dz. 7.) O. Hoźna, wś, tamże, gm. Paa skała. W ostatnich latach O. z przejPieskow
tamże,
0.,
8.)
dz.
318
wły, 38 w. od Bielska,
ob. Słochy- Ogrodniki. 9.) O. Planta, Poduchowne ściem na własność hr. Ludwika Krasińskiego,
i Skarbowe, wś, pow. brzeski gub. grodz., gmina zyskał wiele udogodnień, ściągających tu w leno zakład
Łyszczyce, 28 w. od Brześcia. 0. Poduchowne cie głównie licznych gości. Urządzo
domu zw.
w
otwarty
rok
cały
tyczny
213, O. Skarbowe 33 dz.; O. Planta, ob. Ostro- hydropa
meczew. 10.) O., wś, tamże, gm. Wojska, 9 „Goplana*, wzniesiono kaplicę, zbudowano wiele
dm., 99 mk., 192 dz. 11.) O., wś, tamże, gm. willi porządnie umeblowanych, otworzono biuro
mie (9 w.), Gosztowtów 59 dz.

waWysokie Lit. 12.) O., wś nad Pulwą, tamże, pocztowe i telegraficzne, aptekę. Z przepro
j,
maowieckie
zko-dąbr
iwangrod
żel.
dr.
dzeniem
364
dm.,
42
Brześcia,
od
w.
30
gm. Wołezyn,
w Olkuszu, dojazd został ułatwiony.
mk., 423 dz. 13.) O., Rusockie, wś, pow. gro- jącej stacyę
ł drogą wiana do ks. Czartoprzeszed
O.
Obecnie
dzieński, gm. Hoża, 187 dz. 14.) O., wś, tamże, gm. Indura, 217 dz. 15.) O., wś, tamże, gm. ryskich. Nowsze prace tyczące O. a głównie
Łasza, 224 dz. 16.) O., wśios., tamże, gm, dokonywanych w jego jaskiniach poszukiwań
Jan:
Wołpa, 147 dz. 17.) O., wś, tamże, gm. Skidel, archeologicznych są następujące: Zawisza
(Wiad.
O.*
okolicy
jaskinie
na
ze wsią Broszkowce 217 dz. 18.) O. Chwaty, „Ogólny pogląd

tamże, ob. Chwaty- Ogrodniki. 19.) O , wś, tam- archeol., t. II, 23). Ciszewski St.: „Ludowe
że, gm. Żydomla, 191 dz. 20.) O., wś, pow. nazwy skał, jam, póli t. p. w dolinie Prądnika"
kobryński, gm. Pruska, 6 w. od Kobrynia, 236 (Wisła, t. I, zesz, 7 i 8).

Ossowski G.: „Spra-

dz. Na polach, w pobliżu rz. Muchawca kurhan. wozdanie z bądań paleo-etnologicznych w jaski21.) O., fol. dóbr Sielec, pow. prużański. 22.) niach okolie Ojeowa, dokonanych w r. 1883*
O., wś, tamże, gm. Masiewo, 218 dz.

28.) 0.. (Zbiór wiadom do antropologii krajow., t. VIII,

wś, pow. słonimski, gm. Dworzec, 102 dz.

24.)

O., wś, pow. słonimski, gm. Piaski, 76 w. od

Słonima, 511 dz.

25.) O., tamże, gm. Paecow-

szczyzna, ob. Krahle.

26.) O , wś, tamże, gm.

Kozłowszczyzna, 215 dz.

gm. Rohotna, 74 dz.

27.) 0., wś, tamże,

Kraków, 1884).

Tenże:

„Jaskinie okolie O.

I Jaskinia Maszycka* —z mapą jaskiń, Kraków,
1885 (w Pamiętn. wydz. matem. przyrod. Akad.
Umiej.). Tenże: „Sprawozdanie z badań paleoetnologicznych w jaskiniach okolie O.* Drugie

28.) O, wś, pow. sokól- Spraw. r. 1886.

Czarnowski St., bada jaskinie

wykopalisk,
ski, gm. Hrebienie, 154 dz. 29.) O., wś, tamże, O., wydaje albumy fotograficzne
Miechowie.
w
zbiorach
swych
i
w
gromadz
które
wołkowypow.
wś,
Q,
gm. Makowlany. 30.)
e okolie O. pod
ski, gm. Mścibów, 18 w. od „Wołkowyska, 285 Ogłosił on drukiem: „Jaskini

dz. 31.) © , wś, tamże, gm. Świsłocz, 23 w. od względem topograficznym* (Światowit, tom I).
„Wykopalisko monet w jaskini „Okopy* wielWołkowyska, 254 dz.
Ogrodzieniec, mstko, pow. olkuski. W reg. kiej nad Prądnikiem ojeowskim*. Kraków, 1898
pob. zr. 1662 podane p. n. „Firlejów* miało (Monety znalezione tu pochodzą z czasów Wła273 głów. Nazwa ta znikła z chwilą, gdy do- dysława Hermana). Jaskinia „Okopy* wielka
bra wyszły z rąk Firlejów.

nad rz. Prądnikiem w okolicy O*, Kraków, 1901.

Ogryzki, wś, pow. grodzieński, gm. Wołpa, „Schroniska na górze Okopy* (Spraw. z badań
r. 1898 i 1899), Kraków, 1902. „Opis jaskini
45 w. od Grodna, 456 dz.
j
h
it, tom III,
Ohijowcee, wś nad stawem, pow. starokon- Borsucze w okolicac O.* (Swiatow
iec,
(Wędrow
O.*
okolic
e
„Jaskini
1901).
tel.
r.
i
poczt.
st.
Reszniówka,
gm.
stantynowski,

NW

WCT

NOTE,

UN

"AMP OWYMI

oje
r. 1901).

Oko

K. W.: „Nad Prądnikiem* (przewo-) bów 103 dz.

403.

5.) O, mstko, tamże.

Zygmunt

dnik po O.), Warszawa, 1900 r.

I przywilejem 1531 r., dozwolił Janowi StankieOjcowo al. Zamajdzie, fol. dóbr Wojciechow- wiezowi i Billewiezowi, ciwunowi dyrwiańskieszczyzna, pow. grodzieński.
mu, założyć w O. miasto, mieć propinacyę i za-

Qjrzanowo, r. 1285 Ozranowo, wś, pow. prowadzić targi, August III r. 1724 nadał miabrzeziński. Wisław biskup kujawski, zamienia stu targi niedzielne i eztery jarmarki do roku.
wieś kościelną 0. i część Łagiewnik przyległą Stan. August 1792r. nadał prawo magdeburskie
do Chorzęcina z komesem Mścigniewem na wieś i herb wyobrażający strzałę do góry lecącą.

Narok przyległą do wsi biskupiej Psarew niekie- Cypryan Brzostowski z Wojciechem Zielińskim,

dy zw. Lichawa (Kod. dypl. pol., II, 108).

Ojrzeń al. Ojrzenie, r. 1479 Osrzenie, r. 1567
Qyrzenie wielkie Męczikal, wś, pow. ciechanowski. Wspom. w dok. z r. 1479, ob. Ponikiew,
Ojsko, ob. Zfujsko,
Okaciewszczyzna, ob. Wołyńce.
Okacze, ob. Akacze.
Okaczewo, chutor, pow. kowelski, gm. Chocieszów, 14 dm., 101 mk.

Okajnie, dwie wsi, pow. kowieński, gmina
Kiejdany (24 w.).

Okalina, r. 1308 Okkalyno, wś, pow. opatowski, Leszek Biały potwierdza r. 1206 nadanie 0.i Gojeowa, klasztorowi w Sulejowie,
przez magistra Wincentego (Kadłubka), prepozyta sandom. (Kod. mał., I, 9), W r. 1308 włość
klasztoru sulejowskiego (Kod. mał., II, 213).

komisarzem królewskim,

wyznaczyli tutejszej

szkółce r. 1652 włókę ziemi, eo król Michał r.
1672 potwierdził.

Okminele, okolica, pow. telszewski, gmina
Dorbiany (9 w.), 61 w. od Telsz. Mają tu Brzozdowsey 39 dz., Butkiewieczowie 42 dz., Hryniewiczowie w O., Gorzdupiach i Szukach 107
dz., Szołkowscy 57 dz.

Okminin, pow. prużański, ob. Stawy.
Oknina, urocz. przy Kodymie, pow. bałeki,
88 dz. Michalskich.

Okniny 1.) Oknin (t. VII, 426) Wielkie i Ma-

łe, dwie wsi nad rzką Samcem, pow: krzemieniecki, gm. Borsuki, st. pocztowa Krzemieniec
(21 w.). O. Wielkie 150 dm., 922 mk., cerkiew
drewn. z r. 1741, szkółka ludowa od r. 1874.
0. Małe 59 dm., 520 mk., młyn. W r. 1545 kn.
Okbarys, fol. pow. szawelski, gm. Szaw- Dymitra Wiśniowieckiego. W r. 1583 do Wi-

le (8 w.).
śniowca, ks. Andrzeja Wiśniowieckiego, płaci od
Okcza, rzka, w pow. toropeckim gub. pskow- 15 dym., 8 ogr. 2.) © , wś, pow. ostrogski, gm.
skiej, pr. dopł. Dźwiny. Wypływa z jez. Maszno Pererosłe, par. praw. Szymkowce (3 w.), 26 w.
Wielkie, płynie na płn.-wschód, poczem zwraca od Ostroga, 60 dm., 368 mk., cerkiew fil. drew.

się na płd.-wschód. Długa 15 w.
z r. 1882. W r. 1570i 1589 własność KornieOkle, okolica, pow. kowieński, gmina Żej- kich.
my (3 w.).
Oknistka, dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm.
Okłusze, wś, pow. wiłkomierski, gm. Zmujd- Dobejki (10 w.).
ki (18 w.).
Okno 1.) wś, pow. skałacki. W r. 1469
Okmiana 1.) al. Okmiany, zaśc. i dwa dwo- przedstawiono lustratorom listy królewskie wy-

ry, pow. poniewieski, gm. Czypiany (10—16 w.). dane dla Bahawskiego („Bahawski antiqui*) na

Mają tu Walentynowiezowie 150 dz. 2.)0, sumy oparte na wsiach: Buczyki (Buczikow)
dwór, tamże, gm. Krakinów (3 w.). 3.) O., zaśc,, i Okno, tudzież obszarach (vastitas) do Okna
pow. wiłkomierski, gm, Owanta (2 w.). 4.) O. należących. 2.) 0 „wś, pow. horodeński, ob.
al. Okniany, dwie wsi i zaśc., pow. wiłkomier-

Tułuków.

ski, gm. Suboez (2 i 8 w.).

Okólniki, os., pow. prużański, gm. BiałowieOkmianice, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, ża, 150 dz.
gm. Brasław (10 w.).
Okólny, zaśc., pow, nowoaleksandrowski, gm,
Okmianie, fol., pow. wiłkomierski, gm. Ro- Rakiszki (14 w.).
gów (11 w.).
Okołek, os., pow. żytomierski, gm. Puliny,
Okmiabiszki 1.) dwór, pow. nowoaleksan- 27 w. od Żytomierza, 38 dm., 240 mk.
drowski, gm. Skopiszki (4 w.). 2.) O., fol., pow.
Okołokołowice, dziś Kułakowice, wś w dawwiłkomierski, gm, Szaty (9 w.).
nej ziemi bełzkiej, dziś pow. hrubieszowski. Wr.
Okmianka, os., pow. poniewieski, gm. Pom- 1564 wś ta w par. Hrubieszów płaciła w dziale

piany, Jurskich 60 dz,

Drohiczańskiego od 9!,, łan., 10 zagr., 4 kom.

Okmiany 1.) wś, pow. kowieński, gm. Kiej- Łaszez płacił od 81/, łan., 14 zagr., 9 kom,, 1
dany (15 w.). 2.) O., zaśe., pow. nowoaleksan- rzem., pop i cerkiew.

drowski, gm. Rakiszki (17 w.). 3.)O., dwie
Okonin, r. 1277 Okunin, wś, pow. ropczycki.
wsi, pow. rossieński, gm. Kielmy (7) i Szydłów Włość klasztoru w Koprzywniey, nabyta r. 1415

(4 w.). 4.) O., wśi cztery dwory, pow. sza- przez opata Jakóba za 200 grzyw. od Jakóba
welski, gm. Chwałojnie (Błagowieszezeńsk 12 w.), z Czernikowa. Poprzednio klasztor miał tylko
dwór należy do Gasztowtów, ma 294 dz., dwa działy pewne. R. 1536 jest własnością klasztoru.

do Hurczynów, 420i90 dz., czwarty do Szczer- W r. 1581 płaci tu Hieronim z Mielca, starosta
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Oksy, wś, pow. poniewieski, gmina Ponie-- brzeski od 6 osad., 61/, łan., 3 zagr., 5 komorn.,
|
wież (10 w.).
3 ubog. Okońsk, wś, pow. łucki, gm. Horodek, 70

Oktawia, dobra, pow. sieński, Roszkowskich,

dz. (543 dz.
w. od Łucka, 63 dm., 424 mk., cerkiew, szkoła, z fol. Batury i Szezawty 3000
lasu).
2 młyny. $ Własność Szyrmów.

Oktawin, kol. przy wsi Czerczyce, pow. włoOkopy 1.) fol., pow. kobryński, gm. Rohoźna,
od WłodzimieWidackich 122 dz. 2.) O., wś, pow. sokólski, dzimierski, gm. Mikulicze, 10 w.
mk,
342
dm.,
53
rza,
gm. Bagny, 35 w. od Sokółki, 427 dz.
Okulice, r. 1392 Ukolice, r. 1581 Okolicze,
Okopy (i. 1V, 827 Książęcin), wś, pow.

r tyniecki ustanawia
ostrogski, gm. Lachowce, par. praw. Biesówka wś, pow. bocheński. Klaszto

tu r. 1392 sołtystwo i sprzedaje Janowi Niedź(3jw.), 48 w. od Ostroga, 112 dm., 770 mk.
wiedziowi mieszczaninowi koszyckiemu za 32
borszezowpow.
mstko,
Zrójcy,
św.
Okopy
Wr. 1581
ski. Według Długosza stał tu przy ujściu Zbru- grzyw. (Kod. dypl. pol., III, 346).
1 ezyn.,
ów,
półłank
5
od
tu
płaci
tyniecki
opat
Lud,
Dr.
Ryczywół.
cza do Doiestru, zamek zw.
łan.,
1'/,
od
ski
Rupniew
Jan
Finkel: „Okopy Świętej Trójey*, Liwów, 1889 r., 1 kom., 1 rzem.
bydła.
bez
kom.
2
kom.,
4
zagr.,
5
„Zameczki
str. 69 z mapkami. Dr. Antoni J.:
Okuniew, mstko, pow. warszawski. W reg.
podolskie*.
w par. Dłaga koOkorsk, Wielki i Mały, dwie wsi nad jezio- pob. z r. 1580 podany jeszeze
. ibidem saneradicis..
novae
ulum
„Oppid
ścielna.
Łucka.
od
w.
30
rem, pow. łueki, gm. Torczyn,
okuniewpleban
i,
Rogowsk
aw
O. Wielki 47 dm., 329 mk.; O. Mały 28 dm,, tuarium*. Stanisł
zagr.
3
od
płacił
ski
dm.
8
132 mk. Pod wsią kol. Okorski Las,
Okunin, wś, pow. warszawski. W r. 1580
39 mk. W r. 1545 wdowa Okorska opatruje
kościelwespół z innemi 4 horodnie i kn. Bohdan Lubec- posiada kościół paraf. Jest własnością
2 załan.,
4
od
tu
płaci
owski
Ciecisz
Jakób
wnoną.
1570
r.
W
ki 1 horodnię zamku łuckiego.
na
miasta
iu
założen
po
e
szą Okorstcy: Iwan od 5 dym., 2 ogr. po 4 gr., grodn. z rolą. Zapewn
paratam
siono
przenie
Dworu
Nowego
e
gr.;
obszarz
24
3 ogr. po 2 gr., 1 koła młyń. spólnego
|
Olechno ed 5 dym., 3 ogr. po 4 gr. i Jurgi od fię tutejszą.
Okanin, wś nad jez. Okunińskiem, pow. ko4 dym., 3 ogr. po 4 gr., 2 ogr. po 2 gr.
25 w. od Kowla, 58 dm.,
Okradzionów, w dok. Okradzenow, r. 1581 welski, gm. Maciejów,
,
młyu.
cerkiew
mk,
312
dok.
w
Wspom.
będziński,
pow.
wś,
Okradzinow,
Okaninowo, wś i fol., pow. słonimski, gm.
z r.1306 (Kod. kat. krak., I, 157). W r. 1581

Słonima. WŚ ma 30 dm.;
płaci tu biskup krak, od 7 łan. km., 7 zagrodn. Maryińska, 22 w. od
należy do dóbr Dziewiątfol.
z rolą, 1 kom. Dział Walent. Kmity kół kuźni- 323 mk., 777 dz.:
Nowe.
kowicze
łana.
czych 3, robotników 12, karczma '/ą

Olany 1.) wś, pow. wiłkomierski, gm. Wojtpow. oszmiański. Dobra
z r.1357 śród włości arcyb. gnieźn. (K. W., kuszki (5 w.). 2.) O.,
Zygm. August Barańnadał
O.
dz.
604
mają
n. 1354).
w posiadaniu jednego
były
ie
Następn
skiemu.
Imienin,
gm.
kobryński,
pow.
wś,
Okropno,
r. 1523 włada
poczem
,
Sapiehy
Juria
synów
z
51 w. od Kobrynia, 335 dz.
a r. 1546
dzki,
nowogró
wwda
iński,
Zabrzez
Jan
Oksanigm.
humański,
Oksanina, wś, pow.
MonwiWład.
do
y
należał
Potem
na, st. poczt. Dubowa (8 w.), 27 w. od Humania, Kościelecey.
Okrajszów, wś, pow. noworadomski. W dok.

go i przez córkę jego Zofię
533 dm., 3043 mk., cerkiew, szkółka cerk., 2 da Dorohostajskie
ński. W r. 1678 nabył je
młyny, 8 wiatraków. Gmina obejmuje 12 miej- weszły w dom Sapieży
tyrksz-

Ważyński, ststa
seowości (1 mstko, 9 siół, 2 wsi), mających od Sapiehów Hieronim
w ręku Ważyńskich (nie
ją
pozosta
dotąd
i
lański
żyd.);
1074
rozkoln.,
62
18,150 mk. (112 katol.,
ich).
28939 dz., w tem 14,460 większej własności, Bażyńsk
Olawa, r. 1193 Ol/ova, miasto na Szląsku.
1359 włośc., 474 eerk.
Wymienione w dok. z r. 1193 w liczbie posiaOksentówke, ob. Łubianka.
Wincentego we Wrocławiu,
Oksiutycze (mylnie Oksintycze, t. VII, 437), dłości klasztoru św.
Piotra. W r. 1206 Henkomesa
przez
ch
nadany
Aleksandrówka
gm.
wś, pow. bielski gub. grodz.,
rowi wieś „Psepoklaszto
daje
ryk „Zlesie dnx*
(Radziłówka).
w zamian za Ola*
Dobram
ad
usque
Vidava
a
le
telszewski,
Oksmianskiszki, okolica, pow.
cinami klasztordziesię
i
ami
kościoł
dwoma
z
wę
Aleksandrowiezotu:
Mają
gm. Żorany (4 w).
40). Wuttke
31,
n.
W.,
(K.
okręgu
jej
w
nymi
wie 89 dz., Druktejnowie 51 dz., Żylewiczowie
e durch
ngsreis
Forschu
ische
archival
„Eine
L.
Juszkiewiezowie
40 dz., Leszczewscy 50 dz.,
Gesch.
f.
Ver.
d.
.
(Zeitseh
den kreis Ohlau*
78 dz.
Schles.
XXXV).
bielOkstule, pierwotnie Aukstule, wś, pow.
Olbierewicze, wś, pow. borysowski, gmina
ski gub. grodz. W dok. zr. 1545 Stanisław,
Wielkie, 14 dm, 120 mk., cerkiew.
Dolce
syn Bogdana „de Auxtule* (Kapica, Herbarz,
Zackie i Ruskie, dwie wsi, pow. kowelOlble
str. 313).

lb
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ski, gm. Kamień Koszyrski, 51 w. od Kowla.
Olczyn, kol., pow. żytomierski, gm. Piatka,
O. Lackie 84 dm., 701 mk.; O. Ruskie 130 dm., 15 dm., 109 mk,
738 mk., eerkiew, szkoła. Wr. 1588 do KaOlechnajcie 1.) wś, pow. kowieński (mylnie
mienia, kn. Hrehorego Koszyrskiego, płaci od 12 rossieński), gm. Betygoła (12 w.). 2.) O., dwie
dym., 5 ogr.
wsi, pow. szawelski, gm. Janiszki (4i 7 w.).
Olbrachcice, ob. Pokrzywnica.
Olbrachtowo, wś dziś nie istniejąca.

3.) O., dwór, tamże, gm, Ligumy (12 w.).
Qlechno, dwór, pow. poniewieski, gm, Birże (4 w.).
Chrząstowo 1).
Olchawa, wś, pow. bocheński, ob. Denków
Olechnowicze 1.) wś, pow. prużański, gm.
Ob.

i Pogwizdów.

Malecz, 21 w. od Prużany, 549 dz.

W r. 1563

Olchowa, ferma pod wsią Pustowójty, pow. w wójtowstwie kobakowskiem, włości dworu makaniowski.
leekiego, ekon. kobryńskiej. We wsi było 11
Olchowiec, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, włók gruntu podłego. Dochód z włóki ezynił
gm. Słobódka (3 w.).
83 gr., w ogóle 15 kóp 13 gr. 2.) O., wśi os.,
Olchowiee, wś, pow. kaniowski, gm. Olcho- pow. słonimski, gm. Pacowszczyzna. Wś 174
:
wiec, st. poczt. Bohusław (10 w.), 45 w. od Ka- dz., os. 56 dz.
Olechny, wś, pow. rossieński, gm. Rossienie
niowa, 502 dm., 2644 mk.,, cerkiew, szkółka cer-

kiewna, 5 wiatraków, 2 deptaki. Gmina obejmu- (16 w.).

Mają tu Nieciecey 22 dz., Pietkiewi-

je 11 miejscowości (8 siół, 3 wsi), 14,367 mk. czowie 26 dz. Ob. Alechny.
Olechowo, kol., pow. słapeeki. Do r. 1891
(35 kat., 7 rozk., 14 sztund., 256 żyd.); 17,087
dz.. w tem 10,409 dz. włośc., 6200 skarb. nosiła nazwę: Sophienthal. Ob. Emilienheim.
Oleja, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Sui 407 cerk.
Olchówka 1.) wś, pow. kobryński, gmina boez (8 w.).
Olejniki, wś, pow. starokonstantynowski, gm.
Wierzcholesie, 20 w. od Kobrynia, 368 dzies,
Kołki
(3 w.), st. poczt. Teofipol (12 w.), 45 w.
2.) ©., wś, pow. prużański, gm. Masiewo, 67 w.

od Prużany, 294 dz. 3.) ©., wś, pow. szawel- od mta pow., 141 dm., 776 mk., cerkiew drewn.
ski, gm. Tryszki (6 w.). 4.) ©., dobra, pow. z r. 1786, szkółka eerk, Własność Kamińskich.
ezerykowski, od r. 1878 Szebeków, 800 dzies. Wchodziła w skład ordynacyi ostrogskiej, W r.

(720 lasu). 5.) ©., wś, pow. rohaczewski, gm. 1758 z Ohijowcami, darowana SobieszczańNiedojka (11 w.). 6.) O., pow. lidzki. Pod wsią, skiemu.
Oleksice, wś, pow. wołkowyski, gm. Mściw urocez. Nowina, wał długi do 50 saż. i wysoki

na 1 saż. 7.) O,, zaść, pow. dryzieński, nale- bów, 441 dz.
Qleksin, Aleksin (ob. t. XV, 21), pow. bielski,
żał do dóbr Sarya.

gub. grodz. W r. 1563 w wójtowstwie oleksińOlchówka, kol., pow. żytomierski, gm. Ba- skim, włości dworu brańskiego. We wsi było
rasze, 80 w. od Żytomierza, 56 dm., 379 mk.
68 włók gruntu średniego, t. j. 2 wł. wójtowOlchowo, wś, pow. grodzieński, gm. Iudzie- skie, I na gumiennictwo, 3 na osadzie ku dwom
wicze, 60 w. od Grodna, 417 dz. Wr. 1558 młynom. Od 57 włók czynszu dają z włóki po
w wójtowstwie olchowskiem, włość dworu kra- 45 gr., uczyni 42 kóp 45 gr., nadto robią 2 dni
śnieckiego, ekon. grodz. We wsi było 32 włók w tygodniu. Z 38 włók ku młynom płacą po
gruntu dobrego, t. j. 2 włóki wójtowskie, 30 na 97 gr., czyni 4 kopy 51 gr. Do wójtowstwa
osądzie, Dochód z włók osadnych, zaścianko- należały wsi: 0., Klichy, Siedlee, Holonki.

wych i z morgów polnych i sianożętnych, oprócz

owsa z odwozem, czynił 35 kóp.

Oleksin 1.) Wielki, wś nad rz. Uścią, pow.

Do wójtow- rówieński, gm. Równo, par. praw. i kat. Szpa-

stwa należały wsi: O., Zarna, Szafrany, Sie- nów (2 w.), 5 w. od Równego, 39 dm., 382 mk,,

dziejki.
Olczydajów, r. 1469 Alczydaynow, wś, pow.
mohylowski. W r. 1469 Michał Buczacki przedstawia w długim wykazie posiadanych dóbr:
„Donacio perpetua super villis Alezydaynow cum
nova et antiqua area et villis ae vastitatibus: Miehaloweze, Crilovcze, Wyszoczek, Szwan cum
Grodzysko, Romanowo Dworzyszcze, Chriczowcze, Ozarzineze, Dolzny, Olaykowcze, Kowaczowcze, Szerebna, Kudowcze, Matheikow, Malczeowo Dworzyszeze, et Ladawa cam antris al.

cerkiew fil. drewn. z r. 1776. Do filii należą
wsi: Qleksin Mały i Zozowa. W całej filii było
71 dm., 556 mk.
Cukrownia ma 15 dm.,
335 mk. 2.) O. Mały, wś, tamże, 21 dm., 241
mk. Wr. 1570 Fedora Kadianowicza Czapli-

cza Szpanowskiego, przy Szpanowie. W r. 1577
Iwan Czaplicz wnosi od 24 dym., 3 ogr., po
4 gr.

QOleksiniec al. Aleksiniec 1.) Stary, wieś nad
Horyniem, pow. krzemieniecki, gm. Oleksiniee,
st. poczt. Krzemieniec (40 w.), st, dr. żel. Radzipyeczary*. Miał on obowiązek zbudować w O. wiłłów (45 w.), 176 dm,, 1325 mk., cerkiew munowy zamek murowany i następnie okazać ośmiu rowana z r. 1756, kaplica katol. murow. na emensędziom, którzy mieli ocenić budowlę i stosunek tarzu, szkoła ludowa (od r. 1815), zarząd gm.,
wydatków poniesionych do ilości dóbr,
3 młyny wodne. Wieś ta była niegdyś mstkiem
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Ole.

ir. 1463 należała do ks, Sołtana Wasilewicza
Zbaraskiego. Następnie wraz ze wsią Rydoml
dziedzictwo kn. Sołomereekich. Drogą wiana
za Beatą Sołomerecką obie te wsi przeszły do
ks. Czartoryskich w w. XVIII, którzy wnieśli tu
kościół katolicki. Drogą wiana za Celestyną

Oleśno, r. 1397 Rozemberg al. Oleszno, miasto szląskie. Spytko z Melsztyna (de Molsten),
wojew. krakow. daje w zastaw za 1000 grzyw.,
Przemysławowi ks. cieszyń. i jego synom, trzy-

mane przez siebie powiaty: lubliniecki, rozemberski i gorzowski „una cum fortalitiis et opidis

Czartoryską, córką Józefa, stolnika w. litew., Lublynecz et Rozemberg al. Oleszno* z wyłąprzeszła do gen. Gabryela Rzyszczewskiego. czeniem dwu wsi: „Bernow et Koszezin* (Kod,
Rzyszczewscy wystawili w O. Starym pałacyk. dypl. pol., III, 359). W r. 1895 powiat miał

Obeenie Stefan i Aniela hr. Rzyszczewscy mają 49,105 mk., w tem około 44,000 polaków,
Oleszczenice, pow. dzisieński. W r. 1605
w O. Starym i Nowym 2820 dz. (1680 lasu).
Gmina obejmuje 13 miejscowości, 986 dm. włośc. Mikołaja i Jana Jesmanów.
Oleszewicze, wś, dobra, pow. grodzieński,
(113 innych), 9805 mk. włościan, uwłaszezonych na 9481 dz. 2.) Q Nowy, mstko, tamże, gm. Kamionka, 56 w. od Grodna. Wś 172 dz.;
groblą przedzielone od wsi O. Stary, 209 dm., dobra Niezabytowskich, z fol. Jakubowo i Ja1321 mk., cerkiew drewn., wzniesiona r. 1846 twiesk, 1540 dz.

przez Gabryela hr. Rzyszczewskiego.

W roku

Oleszków, ob. Tułuków.

1588 ks. Andrzej Wiśniowiecki wnosi z 11 dym.,
Oleszkowce, wś, pow. krzemieniecki, gm.
i par. praw. Zaradzie (1w.), 34 w. od Krzemień7 ogr.
Oleksze, wś, pow. bielski, gub. grodź., gm. ca, 68 dm., 492 mk. Własność hr. Grocholskich.
Dubiażyn, 79 dz,

Olekszyce (t. VII, 460 i mylnie Alekszyce,

Oleszkowicze 1.) wś, pow. brzeski, gub.

t. I, 30), wś i dobra, pow. grodzieński, gm. Brzo- grodz., gm. Turna, 22 w. od Brześcia, 418 dz.
stowica Mała, 40 w. od Grodna. Wieś 50 dm,, 2.) O, wś i fol., tamże, gm. Ratajczyce, 28 w.
368 mk., cerkiew, szkoła, 637 dz. włośc. i 84 od Brześcia. Wś 423 dz.; fol. Retków, 392 dz.
eerk.; dobra Łubieńskich, 1153 dz. Na polach i 195 dz. kilku właścicieli.
Oleszkowicze, kol., pow. łucki, gm. Trościadworskich ezworokątne horodyszcze, otoczone
wałem i rowem, zajmujące około 40 saż. kw.
niec, 29 w. od Łucka, 36 dm., 159 mk. Wr.

Oleń, wś nad rzką Orlanką, pow. bychowski, 1570 należy do Butina (Botina), kn, Andrzeja
Massalskiego. W r. 1577 Szezęsny Charliński
gm. Głuche, 78 dm., 575 mk.
Olenderszczyzna, kol., pow. żytomierski, płaci od 6 dym.
Oleszkowo, wś, pow. sokólski, gm. Czarna
gm. Piatka, 45 dm.
Olenicze, okolica, wś i chutor, pow. gro- Wieś, 256 dz.
dzieński, gm. Wiercieliszki. Okoliea 21 dz.,
Olesznia Nowa, wś, pow. rohaczewski, gm.
osada 6 dz.; chutor, Siemaszków, 74 dz.
Dowsk (15 w.).

Olenicze (t. VII, 447, Olejnicze), wś, pow.

Oleszno, wś, pow. włoszczowski.

Ks. Woj-

owrucki, gm. Pokalew, par. praw. Chłuplany cik Romuald: „Histor. wiadomość o parafii i ko(1 w.), 20 w. od Owrucza, 39 dm., 275 mk. ściele N. P. Maryi w 0.*, Warszawa, 1899, str.
67 z ryciną.
e
Należała do włości weledniekiej.

Oleszno, wieś z kościołem paraf., pow. dąOlenowicze, ob. Alenowicze.
Olesiec, wś, pow. słonimski, gm. Piaski, browski, ob. Ołeśno (t. VII, 474).

264 dz,

i

Oleszwa, wś, pow. rówieński, gm. Klewań,

Olesin, os., pow. wołkowyski, gm. Łysków, 26 w. od Równego, 24 dm., 227 mk. W r. 1577
i15838 należy do Klewania ks. Czartoryskich,
Białowońskich, 44 dz.
Oleski, wś, pow. włodzimierski, gm. Olesk, płaci od 5 dym., 3 ogr.
Oleszyce, mstko i wś, pow. cieszanowski.
40 w. od Włodzimierza, 223 dm., 1359 mk.,,
cerkiew, zarząd gm., szkoła. (mina obejmuje Wieś ta pierwotnie do ststwa lubaczowskiego
31 miejscowości, 1350 dm. włośc. (276 innych), należąca, później w dzierżawie Ramsza, a około
10639 mk. włościan uwłaszczonych na 16704 dz. r. 1565 w dzierżawie Małochowskiego, miała

Olesko, miasto. W roku 1515 eentr całego 75 kmieci na 29'/, łan, zagr. 21 po gr. 6i6
klucza dóbr, płaci miasto od młyna walnika fer- nie nie płacących, kareczmarzów 4 (jeden płaci
tona i pop gr. 15, szosu grzyw. 8. W r. 1578 10 grzyw., wszyscy razem fl. 29 gr. 18), popów
należy da Kamienieckich i Daniłowiczowej, daje 2 fl. 2, bartników 39 dają miodu kunników 139
czopowego fl. 36. Blauth Jan: „Bagna Oleskie* po gr. 36 każdy, ogółem f), 183 gr. 18, nadto
każdy bartnik za kunieę gr. 12 i miodu chędo(Czasop. tech. Lwów, 1893—1895).
giego misę za gr. 3. Ogółem ze wsi fl. 310
Oleskowice, ob. Zapienki.
Oleśnica, miasto szląskie, Wcześnie osie- gr. 2. Wraz z 0. tenże Małochowski trzymał
dleni tu byli Templaryusze.
W dok. z r. 1251 w dzierżawie wsi: Cyków, Zarzecze, Zurowiezki,
spotykamy mistrza Hermana „de Olesnicz* (K. Milatyn. Do O. należały też wsi: Stare Sioło
i Dachnów. Na obszarze O. były trzy stawy
W. n. 294).

Olk

Olę
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podłego. Dojeden pod zamkiem, dawał ze spustu co trzy go. We wsi było 11 włók gruntu
gr.
13
kóp
15
chód
lata zł. 400, drugi Rudniczy i trzeci Huskowa
Olita, mstko, pow. trocki, ob. Hołowczyn.
zł. 80. Młyn o 2 kołach zł. 82. Do gumna
ez Wł.: „Charakt. antrop. Litwinow
Olechnowi
81,
jarego
400,
kóp
żyta
1563:
r.
zwieziono
fol.
(Zb. wiad. do ant.kraj. 1895, t. 18).
0.*
okolie
z
pszenicy 101 '/ą, jęczmienia 170, owsa 600, taW. Kętrzyński: „Fontes
klasztor.
Oliwa,
12
brogów
Siana
20.
tarki 50, prosa 6, grochu
Oliyenses* (Mon. Pol. hist. VI—1893, str. 257
po fl. 5.
Olędry al. Fuerstendorj (Fichtendorf), wś nad do 382).
Olizarka 1.) kol. żydów rolników, pow. łucBugiem, pow. bielski, gub. grodź., gm. Aleksangm. Rafałówka, 100 w. od Łucka, 44 dm.,
ki,
drówka (Radziłówka) 59 dz. Osada pierwotnie
mk., dwa modl. żyd. 2.) O., wś, pow. ży496
Siemiatyc
dóbr
gruntach
niemiecka, założona na
kich. Według podania miejscowego ks. Anna tomierski, gm. Puliny, 23 dm., 131 mk.
Olizarki, wś i fol., pow. wołkowyski, gmina
Jabłonowska w końcu XVIII w. osadziła tu
Wieś 89 dz.; fol. Bołondziów, z fol.
Izabelin.
nazwa
pochodzić
ma
tytułu
jej
niemeów. Od
pierwotna. Starsi mieszkańcy rozumieją jęszeze
po niemiecku, młode pokolenie mówi po polsku;
większość wyznaje religię katolicką. Najwięcej
jest Szuleów. Brzegi Bugu błotniste, gleba liL. Cz.
cha.

Chorążewo, 110 dz.

Olizarów, wś nad rzkaą Rakówka, pow. włodzimierski, gm. Skobełka, 60 w. od Włodzimierza, 44 dm., 302 mk., cerkiew. W r. 1545 Olizarowskiego Iwana, który opatruje 3 horodmie

Olędy, wś ifol., pow. bielski, gub. grodź., zamku łuckiego.
gm. Grodzisk, 29 w. od Bielska. Wś 251 dz.; siatyński z 4

W r. 1570 wnoszą: Lew ŁoOlizarowski
dym, Olechno

z 6 dym., 4 ogr. po 2 gr., Kornel Laeki z 3 dym.
Matwiej Łoszycki z 1 dym., 2 ogr. po 2 gr.
i
Olędzkie, okolica, pow. bielski, gub. grodź.,
W r. 1577 płaci: Katarzyna z 2 dym. po 10 gr.,
gm. Oleksin, 207 dz. Gniazdo Ołędzkich.
Olechno Olizarowski z 3 dym. po 10 gr., 1 ogr.
Olga, fol., pow. poniewieski, gm. Kibury.
2 gr. i Prokop Bereźnieki z 2 dym. po 20 gr.,
dla
Nabyty
Olganów, wś, pow. stopnicki.
3 dym. po 10 gr., 1 ogr. Żgr W r.1583 FieczyJagiellon
a
Fryderyk
przez
krak.
wa
biskupst
Bereżnieki od
ka, bisk. krak., na początku XVI w. (Paprocki, dor Olizarowski 4 ogr. i Prokop
zyzn po
pustowszec
2
kom.,
1
ogr.,
1
dym,
2
Herby 809).

folw. hr. Potockich, 681 dz.

- 10 gr.i z części zastawnej z 4 dym.
Olgierdowo 1.) fol., pow. nowoaleksaudrow
Olizarowy Staw, wś, pow. kobryński, gm.
ski, gm. Brasław (7 w.). 2.) O, fol., pow. poSiechnowicze, 28 w. od Kobrynia, z os. Podrzeniewieski, gm. Nowe Miasto (4 w.).
Olgin, kol. pow. łueki, gm. Czaruków, 40 w. cze, 457 dz.
Olkaniszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
od Łucka, 32 dm., 195 mk.
Olglinia, dwór, pow. poniewieski, gm. Birże. gm. Opsa (13 w.).
Olkowicze, wś, pow. wilejski. W r. 1901
Olgowo 1.) dwór, pow. rossieński, gm. Mań-

kuny (5 w.), Olgi Suszczewskiej, 136 dz. 2.) położono kamień węgielny pod budowę nowego

O., zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Traszkuny kościoła murowanego dla parafii liczącej koło
(23 w.). 3.) O. Niźniei Wierzchnie, dwie wsi, 6000 dusz. Dotychczasowy kościołek z XVIII
w, mieści 300 osób.
pow. wieliski, gm. Budnica.
Olksniany, wś i dobra, pow. telszewski, gm.
Olhanówka Stara i Nowa, dwie kol., pow.

i 444
łucki, gm. Rożyszcze, 20 w. od Łucka, 20 dm., Płungiany (7 w.), Sakielów z Noryszkam
dzies.
153 mk.
|
Olkusz, miasto. Władysław Łokietek ukłaWarkowigm,
,
dubieński
pow.
wś,
Olibów,
r. 1299 zobowiązuje się wypłacić Waeładem
cze, par. praw. Żornów (2 w.), 18 w, od Dubna, wowiz czeskiemu
4000 grzyw. i na zabezpiecze|
48 dm., 279 mk., młyn.
Illeus* na lat

nie oddaje mu „suppam suam in
Olin, chutor, pow. włodzimierski, gm. Po- ośm (K. W., n 818). W r. 1581 płaci miasto

ryck, 10 dm., 39 mk.

szosu fi, 64, od 10 rzeźników, 12 przekupek, 8

Olisiewicze 1.) też Onisiejewicze, wśi fol, kowali, 3 bednarzów, 2 cieśli, 2 przekupniów, 2:

pow. wołkowyski, gm. Łysków, 30 w. od Woł- słodowników, 5 garncarzy, 9 kramarzy, 4 krawkowyska. Wieś 250 dz.; fol. należy do dóbr ców, 3 kuśnierzy, 8 piekarzów, 9 szewców, 1

Niedźwiedź. 2.) O., wś, pow. nowogródzki,
gm. Stwołowieze, 67 dm., 546 mk., 3 młyny.
Oliszewicze, Oleszewicze, wś, pow. prużański, gm. Mikitycze, 6 w. od Prużany. 201 dz.
włośc., 69 dz. Korsaków i 31 Hołownickich.
Oliszki, wś, pów. białostocki, gm. Przytulanka, 44 dz. W r. 1563 w wójtowstwie pomchaekiem (Pomyhacze), włości zamku suraskie-

barwierza ubogiego, 20 komorn., 5 tkaczów. Suma fi. 135, W r. 1890 miał O. 2827 mk. Sród

zapisanych do ksiąg stałej ludności było: 30 pra-

wosł., 1238 kat., 1676 żydów.

Powiat olkuski

miał 105,464 mk. Śród stałej ludności było: 58
praw., 98,512 katol., 115 prot. i 13,382 żydów

(w miasteczkach: Wolbrom, Żarnowiec, Pilica).
Do O. i okolicy odnoszą się opracowania: A].
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Kraushar:

lm
„Odwieczny spór o granice między gr. 25.

Jednocześnie wieś t. n, płacąca od 2
Podana śród włości nalożących do

dobrami Bolesław a miastem Olkusz*, Warsza- łan., 1 zagr.
"wa, 1880 r., str. 142. Waśkowski W.: „Z prze- Tyśmienicy.

. szłości 0.* (Spraw. dyrekcyi gimnazyum w Bochni za r. 1891—Bochnia, str. 68). Mieści się
tu 43 dokumentów z lat od 1343 do 1765 r.
„Ziemia olkuska* (Dz. Warsz., 1851, n. 187).
„Opis miast ziemi olkuskiej* (Pam. pol. nauk.

Olszaniki 1.) fol., pow. mohylewski, od r.
1862 Białynowiczów, 200 dz. 2.) Q, tamże, od
r. 1881 Szentarowiezów, 120 dz. 3.) Q., fol.,
pow. lepelski, Wasilewskich, z fol. Horowatka
134 dz.

Olszanka 1.) wś, pow. białostocki, gm. Za„Kopalnie olkuskie* (Pam. Fizyogr., t. II). Siar- błudów, 225 dz. 2.) O. Wielka i Mała, dwie
kowski Wł. ks.: „Nieznane pamiątki histor. nie- wsi, pow. grodzieński, gm. Górnica, 5 w. od
których kościołów powiatu olkuskiego* (Bibl. Grodna. O. Wielka 386 dz., O. Mała 353 dz.
włośc. i 191 dz. monasteru żeńskiego w Grodnie,
Warsz., 1877 r., II).
Olmonty, wś i okolica, pow, białostocki, gm. W r. 1561 było we wsi 44 włók gruntu średnieDojlidy, 6 w. od mta pow. Wś 386 dz.; w oko- go, ztego 34 włók po 40 gr., czyni 22 kóp 40
gr. i 10 włók eerkwi w Grodnie, wolnych od
licy mają Lubowiecy 20 i Rutkowsey 90 dz.
Olsejki, wś, pow. rossieński, gm. Szweksz- opłaty. 3.) Q., fol. dóbr Połońsk, pow, słonimski. 4.) O., urocz., tamże, ob. Newka. 5.) Q.,
nie (2 w.).
Olseta, dwór, pow. nowoaleksandrowski, gm. urocz przy wsi Olsza, pow. sokólski. 6.)Q,
Poniemuniek (4 w.), Kublickich - Piotuchów, wś, tamże, gm, Romanówka, 29 w. od Sokółki,
364 dz. 7.) O., wś, pow. nowoaleksandrowski,
198 dz.
gm. Krasnogórka (8 w.). 8.) ©Q., pow. borysowOlsy, ob. Alsy.
Olsza, wś, pow. sokólski, gm. Bagny, 41 w. ski, ob, Berezówka.
od Sokółki, 377 dz.
Olszanka 1.) kol., pow. dubieński, gm. Wer- .
Qlszana, mstko, pow. zwinogródzki, gmina ba, 7 dm., 39 mk. 2.) ©,, w dokum. Olszanica,
i umiej. Zienkowicza, t. II).

Kosiński Wiac.:

Olszana, st. poczt. Zwinogródka (25 w.), 995
dm., 5814 mk,, cerkiew, szkoła ludowa, 2 młyny
wodne, 3 deptaki, 22 wiatraków, cukrownia (212
mk.), ambulatoryum. (mina obejmuje 5 miej-

wś, pow. kowelski, gm. Koszary Stare, 17 w. od

włośe. i 198 cerk.

że, gm. Piatka, 25 dm., 93 mk.

Kowla, 21 dm,,

187 mk.

Należała do ststwa

kowelskiego (przy Milanowicach). W r. 1628
czyniła 58 fl. 15 gr. 3.) O., wś, pow. żytomierseowości (1 mstko, 3 sioła, 1 wieś), 15,196 mk. ski, gm. i par. praw. Cudnów (4 w.), 54 w, od
(276 katol., 3 rozkoln., 1177 żydów) i 13,385 Zytomierza, 110 dm., 654 mk. Zamieszkała
dz., w tem 6142 większej własności, 7,045 dz. przez kolonistów niemieckich. 4.) Q., kol., tamQGlszana, wś, pow. sądecki. Gryfina pani
Olszanów, kol., pow. łucki, gm. Szezuryn,
(domina) obwodu sądeckiego, nadaje Mateuszowi 20 dm., 135 mk.
swemu kapelanowi i prokuratorowi las nad rzką
Olszany 1.) w dokum. Olszanica, wś, pow.
Qlszaną, dla założenia tam karczmy, młyna i osadzenia kolonistów (Kod. mał., II, 191). Katarzy-

na przełożona klasztoru sądeckiego sprzedaje
sołtystwo w O. za 30 grzyw., braciom Czadomi-

prużański, gm. Mikitycze, 11 w. od Prużany,

609 dz. W r. 1563 w wójtowstwie linowskiem
włości dworu dobuczyńskiego ekon. kobryńskiej.

We wsi było 30 włók gruntu podłego, z których
sowi i Piotrowi. Wieś miała 17 łan, frankon,
16 osiadłych, reszta puste. Dochód z włóki 83
sołtystwo 1 łan., dla klasztoru zostawiono 2/4
gr.; wogóle 41 kóp 30 gr., dla nieprzyjętych jełan. (ib., II, 236).
dnak włók czyni tylko 22 kóp 8 gr. 2.)Q, wś,
Olszanica, wś, pow. sieński, gm. Bóbr.
pow. nowoaleksandrowski, gmina Krasnogórka
Olszanica, wś, pow. krzemieniecki, gmina
(11 w.). 3.) ©.al. Olszanka, fol., pow. miński,
Jampol, par. praw. Lepiesówka (3 w.), 44 w. od
gm., par. kat. i st. poczt. Raków (8 w.), 43 w.
Krzemieńca, 112 dm., 649 mk., cerkiew filialna
od Mińska. Należy do Hryniewskich. 4.) ©.,
drewn., wzniesiona r. 1718 przez dziedzica Jana
okolica szlach., pow. miński, gm. Siennica, 6 w.
Janiszewskiego. W r. 1442 otrzymuje Denis
Mokosiej, 0. ze Zbarażem i 18 wsiami, od Kazi-

od Mińska.

Mają tu: Szunejkowie 2!/, wł.,

Auducewiczowie '/ą wł., Matusęwiczowie */, wł.
mierza Jagiellończyka, w zamian za KrzemieOlszany, wś i fol., pow. łucki, gm. Torczyn,
niec. W r. 1588 wnosi Wasili Kozarzewski od
1lw.
od Łucka, Wś 20 dm., 131 mk.; fol. 2
2 dym., 2 kół waln., 1 stępn. W r. 1665 Chrystyny Sieniuciny, w dzierżawie Mikołaja Jaku- dm., 31 mk. W r. 1570 Andrzeja Babiekiego
bowskiego. Obecnie Krajewskich i w części (przy Babinie) W r. 1577 Wagili Babiński wnosi od 4 dym. po 20 gr., 3 podsusid, po 2 gr.,
Święckich.
Olszanica, wś, pow. tłumacki. W r. 1578 3 kół korzecznych po 12 gr., a r. 1583 od 5
była miastem, w ziemi halickiej,

Dawała szosu dym., 3 ogr., 2 kół waln., 1 folusz.

fi. 3 gr. 6, od 18 zagr., 8 kom , 9 pługów, 1 Cieciszewskich.
Qlszewnica, wś, pow. warszawski.
rzem., popa. Czopowe za dwa kwartały fi, 2

Obecnie

„Wia-

Ols

Oły
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domość o O. wsi J. O. ks. Jmei Stanisława Po- Ja, 0. Grodzis
ko, 0, Magna Brok. (Kapiea,? Herniatowskiego*. Warszawa, Gróll., 1778 r.
barz 308). Ołdakowsey byli h. Rawa.

Olszewo 1.) wś, pow. łomżyński.

z r. 1462 r, (Kapica, Herbarz 271).

W dok.

Ołdaki, wś i fol., pow. białostoeki, gm, Przy-

2.) O,, tulanka, WśŚ95 dz. i 186 pryw.; Kramkow3.) ©., wś, pow. skich, 251 dz,

pow. sierpecki, ob, Chamsk,
kolneński. R. 1436 w Kubrze sprzedaje WłaOłksno, zaśc. pow. nowoaleksandrowski
dysław ks. mazow. siedmiu ziemianom z Olszewa
gm. Rymszany (3 w.),
20 łan. ziemi za 20 kóp groszy. Na tym obszaOłobok, wś i klasztor, pow, ódolanowski,
rze założyli oni nową wieś zw. Olszewo (Kapica, Odnoszą się
tu opracowania: Callier E.: „Szkiee

Herbarz 307).

geogr. histor.*, Poznań, 1886,

Karwowski St.:
Olszewo 1.) chutor, pow. słonimski, gm. „Klasztor Cystersek
Czemery, Łosowskich, 43 dz, 2.) ©., urocz., (Odbitka z Rocznik w 0.*, Poznań, 1889 r.
a Tow. Przyj. nauk pozn.
tamże, gm. Piaski, cerkiew, 35 dz. 3.) O. al.
t. XXVI).
Rybałty Olszewo, wś, pow. bielski, gub. grodź.
Ołonta, dwa dwory, pow. poniewieski, gm.
W r. 1489 występuje w aktach ziemi drohiekiej
Poniewież (12i 19 w.).
„Mathias de Olszewo”. W r. 1526 występuje
Ołpiny, wś, pow. jasielski. Pięknej roboty
nazwa: Rybałty Olszewo (Kapica, Herbarz 305). dzwon
kościelny ma napis: „Oswaldus BaldtneOlszewskinie, dwór, pow. rossieński, gm. rus fecit me Craeovi
ae 1569*. W r. 1581 wś
Krżwiłek (2 w.).
„Olpiny wyższe" ma kościół par, Płaci zniej

Olszówka, kol,, pow. żytomierski, gm. Chwa- Zawieho
jska od łan, km. 20, zagr. 5, kom. 3,
sowa, 35 dm., 156 mk.
kom. bez bydła 3, rzem. 5. W części O. niższe
Oiszownica, r. 1341 Olsenycza, wś, pow. płaci Jordanowa
kasztel. krakow. od łan. 28,
opatowski. Mateusz bisk. kujaw, oddaje O, roku zagr.
15, kom. 2, kom. bez bydła 6, rzem. 14.
1341 Mikołajowi i Witkowi sołtysom dla osadzeOłtuków, f0l., pow. wołkowyski, gm. i dobra
nia na prawie niemieckiem (Kod. mał. III, 44).
Hornostajewicze,
Wspom. w dok. z r. 1374 (Kod. mał. III, 277).
Ołtusz, wś i dobra, pow. brzeski gub. grodz.,
Olsztyn, r. 1378 Holstain, zamek i mstko, gm Ołtusz, 50 w.
od Brześcia, 53 dm., 572 mk.,
pow. często

chowski, Bawi tu r. 1369 dn. 15 zarząd gminny, cerkiew, kaplica,
szkoła, ze wsią
marea Kazimierz W. (Kod, mał. I, 362). Wspom- Chmieliszeze
1339 dz. włośe. i 198 cerk. Dobra,

niany w dok. z r. 1378 „via que ducit de Pothok Majmes
kułów 5350 dz. (1313 lasu) i Bohatyrein Holstain* (Kod. kat. krak. II, 69). W roku wiezów
5200 dz. (4934 lasu). Gmina obejmuje
1581 „Olstinek* miasto daje szosu fl. 3 gr. 6, 28 miejsco
wości, 322 dm. włośc. (33 innych),
od łanu miejsk., '/, łana wójt., 1 rzeźnika, 78738 mk.
włościan, uwłaszczonych na 11,754

1 szwieca, 1 kołodzieja, 2 kom. Suma fl. 7 gr.3.
Olszymowe, wś i fol., pow. wołkowyski,
gm. Biskupce. Wś 63 dz.; fol. w części Korowajskich 95 dz. i Sarosieków 120 dz.
Oluka, kol., pow.łueki, gm. Torczyn, 26 dm.,
169 mk.
Oluszki, dwór, pów. szawelski, gm, Poszwi-

tyń (10 w.).

Ołatonicze, wś
i fol., pow. siebieski, Terlec-

kich, 311 dz.

Oława, pow. trocki. Na polach dworskich
kurhan, zbadany r. ko przez Woltera, przy-

czem odkryto 150 szkieletów, przy których znaleziono przeszło 300 przedmiotów: żelaznych,

bronzowych, kamiennych i srebrnych (do 40 monet), wyrobów glinianych (2 urny eałe i mnóstwo skorup), kawałki płótna i skóry, Poprzednio, przy budowie drogi znaleziono miecz, topo-

dz. Nadto w gm. jest 932 dz. cerk. i 23,843 dz.
większej posiadłości (12,110 lasów, 2938 łąk
i 3805 nieuż.).
Ołudza, r. 1198 Oluza, wś, pow. włoszczow-

ski. W dok. zr. 1198 wydanym dla klasztoru
miechowskiego powiedziano: „Dominus Gerloch
et uxor eius eum filiis suis dederunt duas villas,
seilieet Charneov et Oluzam* (K. W., n. 384
i 2020). Pierwsza z tych nazw oznacza wieś
Czarkowy (nie Karczów). „Holuza*, z której dzięsięciny nadał Bolesław Wstydliwy, klasztorowi
w Zawichoście (Kod. mał., I, 58), jestto: Hołudza wieś w pow. stopniekim, zwana w reg. pob.
zr. 1579 „Olucza*, Należała do par. Chotel
i była wsią szlachecką.
Ołukiany, mylnie Ołukszany (t. VII, 527),
wś, pow. wiłkomierski, gm. Rogów (9 w.).
Ołybisy, ob. Hołybisy,
Ołyka, mstko, pow. dubieński, gm. Ołyka,

ry i inne resztki broni.
45 w. od Dubna, 180 dm., 4822 mk., 2 cerkwie
Ołdaki, okolica szlach., pow. ostrowski, Ro- par., drewnia
na
ku 1482 w Czersku, Bolesław ks. mazow, dla i dwie filialne. z r. 1886 i murowana z r. 1784
St. dr. żel. odl. 7 w. od mstka,
zasług Rosłańca z Borowej Woli, plebana czer- ma 6 dm.,
62 mk. Gmina obejmuje 23 miejsco-

Pę,

*«

PW"

wr. wIY,
A
ZZ.

skiego, uwalnia jego posiadłości i braci jego
rodzonych i stryjecznych (ośmiu), zw. Łątowo
Ołdaki w pow. nurskim od wszelkich ciężarów.
Na obszarze tym powstały wsi: Ołdaki Połomy-

wości, 668 dm. włośc. (421 innych), 5793 mk.
włościan, uwłaszczonych na 10,126 dz. Wr.
1545 Mikołaja Radziwiłła, marszałka ziemskiego,
który opatruje 3 horodnie zamkowe. W r. 1570
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Omiełusza, wś, pow. nowogradwołyński, gm.
- Radziwiłłów, wwdzieów wileńskich. Pobór podany
70 w. od mta pow., 46 dm., 240 mk.
Emilezyn,
dym.
117
łącznie z włością. W r. 1577 płaci od
, fol., pow. wołkowyski, gm, Bi47
Omienicze
gr.,
4
po
ryuk,
dom.
21
gr.,
20
po
włók.
na
skupce,
Zabiełłów
80 dz.
dom. uliezn. po 2 gr., 20 ogr. po 1 gr., 95 chai,
Omiesznik
ob.
Wierzbica 4) (t. XIII).
przedna
gr.;
1
po
ogr.
łup ubogich po 1gr., 63
mieściu od 128 dom. po 1gr., 112 ogr. po 1 gr.,
49 przek. i komorn. po 7 gr., 3 komor. ubogich
po 4 gr., 1 komor. 3 gr., 3 kozaków luźnych po
12 gr., 16 rzemieśln. po 4 gr; na Irpeni pod
zamkiem 6 ogr. po 4 gr., 1 ogr. 2 gr. Czopowego z 0.i wsi 60 fi. W r. 1588 ks. St. Radziwił wnosi od 20 dom. rynk. po 16 gr., 29 dom.
przedmiejskich po 4
uliecz. po 8 gr., 2138 dom

Omole 1.) dwór, O. Górne i Dolne, dwa zaśc.,

pow. kowieński, gm. Rumszyszki (8 i 13 w.).
2.) O , dobra, trzy wsi i st. dr. żel., pow. sza-

welski, gm. Kurszany (14 w.). Dobra, Neurandów 1030 dz. 3.) O., dwór, tamże, gm. Szaw-

le (13 w.), Winiarskich 202 dz. 4) 0. Gincze,
dwór, tamże, gm. Szawkiany (22 w.).
Omszary, wś,pow. wółkowyski, gm. Podo-

|
gr., 17 przekupniów po 15 gr., 24 piekarzów po rosk, 94 dz.
Omylnia, kol., pow. nowogradwołyński, gm.
15 gr., 18 prasołów po 15 gr., 4 dudarzy po 24

gr., 36 kom., 36 rzem. po 30 gr., 4 kół walu,, Romanów, 13 dm., 93 mk.
Onacki, wś, pow. bielski gub. grodz., gmina
1 popa, 112 łanów. W r. 1589 wniesiono ogóAleksin.
łem 388 fi. 27 gr.

Omelana, Omelany, wś, pow. rówieński, gm.

Diatkowicze, st. poezt i dr. żel. Równo (9 w.),
81 dm., 1001 mk., cerkiew drewn., kaplica katol.
W r. 1545 Hurka Omelańskiego, który opatruje
3 horodnie zamku łuekiego. W r. 1570 wnoszą
Hurkowie Omelańscy, Jan i Fedor każdy od 22

Onackowce, wś i os., pow. nowogradwołyń-

ski, gm. Derenicze,

78 w. od mta pow.

Wś ma

201 dm., 1293 mk., cerkiew drewn. z r. 1790,
szkółka eerk.
Onejkiszki, okolica, pow. wiłkomierski, gm.
Wieprze (5 w.). Mają tu: Hołowniowie 10 dz.,
dym. i 6 ogr. po 4 gr. W r. 1588 wnosi z czę- Kozakiewiczowie 30 dz., Kozarynowie 5 dz.,
ści Fedor Hurko od 15 dym , 5 ogr., ”/4 koła Montwiłłowie 30 dz., Olszewscy 20 dz., Stanie-

waln., 1 popai Walenty Wkryński od 20 dym., wiczowie 10 dz., Januszewiczowie 35 dz.
Ongiry, dwór i okolica, pow. kowieński, gm.
4 ogr., 1 karczmarza, !/, popa.
Jaswojnie
(7 w.), 48 w. od Kowna. Mają tu:
grodz.,
gub.
brzeski
pow.
wś,
,
Omelaniec

gm. Wierzchowicze, 49 w, od Brześcia, 90 dm., Boharewiczowie 64 dz., Butkiewiczowie 33 dz.,

623 mk., cerkiew, szkoła, 1625 dz. włośc., 75 Gałkowie 28 dz., Miehelkiewiczowie 30 dz., Ongirscy 31 dz., Polinowsey 27 dz., Przemienieccy
dz. eerk.

Omelanik, wś i fol., pow. łucki, gm. Połon-

48 dz., Proniewiczowie 35 dz., Rakiewiczowie
7 dz., Rumszewiczowie 31 dz., Spandowiczowie

12 dz., Sutkiewiezowie i Utkiewiezowie po 17

dzies.

Onicewicze, wś, pow. prużański, gm. Sielec,

stynówka, 9 dm., 78 mk,

ski, gm. Antuzów (11 w.).

nimski.

liszcze.

Omelno, zaśc. przy wsi Bereżki, pow. sło-

Omelno 1.) wś, pow. łucki, gm. Kołki, 38

Onynie, słoboda, pow. rówieński, gm. Sie-

Onyszkowee 1.) wś, pow. dubieński, gmina

w. od Łucka, 130 dm., 768 mk., cerkiew, młyn. Werba, par. praw. Mińkowce (6 w.), 30 w. od
W r. 1570i 1583 własność Iwana i Andrzeja Dubna, 47 dm., 301 mk., cerkiew fil. drewn.
Koszków (z Żurawiezami), Obeenie hr. Krasie- z r. 1881 (na miejscu dawnej z r. 1670). W koń-

kich. 2.) O.. słoboda, pow. rówieński, gm. Wyry. eu XVIII w. wś należała do Ant. Rogozińskiego,

ca

Onikowicze, wś, ob. Anśkowicze.
Oniskowicze, część wsi Uhły, pow. ko1 koła doroez., 1 popa.
Omelanka J/ydzka, słoboda, pow. rówień- bryński.
Onisty, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Siesiski, gm. Stydyń, 70 w. od Równego, 20 dm.,
ki
(3 w.).
230 mk,
Onszuty,
ob. Alszuty.
brzeski
pow.
Nawlesie,
dóbr
Omelin, chutor
Ontopol, dwór, pow. kowieński, gm. Kiejdagub. grodz.
e
Omelinka 1.) wś, pow. brzeski gub. grodz., ny (9 w.).
Ontyniki, ob. Antyniki.
gm. Turna, Ł8 w. od Brześcia, 762 dz. 2.) O.,
Onufriewo 1.) fol., pow. czerykowski, gm.
dobra, pow. kobryński, gm. Oziaty, 27 w. od
Koszany, należy do dóbr Hłupiki. 2.)0., wś,
Kobrynia, Miłaszewskich 514 dz.
Omelnik, chutor dóbr Białodolnik, pow. sło- tamże, gm. Malatycze (15 w.). 3.) ©, wś, pow.
klimowieki, cerkiew.
nimski.
Onufryszki, zaśc, pow. nowoaleksandrowChrygm.
owrueki,*
pow.
chutor,
Omelniki,

WŁE NA łc AR

24 w. od Prużany, 453 dz.

ow

ka, 4 w.od Łucka. Wś ma 64 dm., 414 mk.;
fol. 2 dm., 16 mk. W r. 1545 Piotra Siemaszki
i Michałowej Siemaszkowej. W r. 1570 w zastawie u Fedorowej Bokijowej, która w r. 1577
- wnosi od 4 dym., 7 ogr., aw r. 15838 płaci Jan
Bokiej Pieczychwostski od 8 dym., 6 ogr., 4 ogr.,

Ony

Opa

411

e

który nadał cerkwi 24 dz. ziemi; w r. 1867 Ro- czyborowi 100 grzyw. (K, W. n. 1938).

Wr.

mana Sundstrema, potem Berckhmanów. 2.)0O, 1580 mjasto O. w pow. kościańskim płaci szos
wś, pow. krzemienieeki, gm. Szumsk, par. praw. z 40 domów, od 3 łan., 3 piekarek, 6 rzem.,
Suraż (4 w.), 52 w. od Krzemieńca, 70 dm., 494

mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1794. WŚ należała
do Rusielskich, obeenie skarbowa. W r. 1545
11570 kn. Iwana Massalskiego Munczy, Wr.
1583 wnosi Hrehory Denisko Matwiejewski od

1 bani gorzał. Suma fl. 12. Do O. odnoszą
się: „O. miasto”. Przyj. ludu (1837, 122).
„Zamek w 0.* (w albumie do Wspomnień Wielkopolski). Dużyński Czesław ks.: „Z dziejów

0* (1401—1901), Poznań, 1902, str, 139.
14 dym., 2 kom. 3.) ©, wś, pow. zasławski,
Opalin, mstko, pow. włodzimierski, gmina
gm. Hryców (11/, w.), st. poczt. i dr. żel Sze- Huszcza, 77 w. od Włodzimierza, 213 dm,
petówka (31 w.), 31 w. od Zasławia, 146 dm., 1554 mk.
865 mk , cerkiew murow. wzniesiona przez dzieOpalona, r. 1292 Oppolana, wś, pow. sądzica hr. Ludwika Grocholskiego w r. 1832, decki. Nadana r. 1292 przez ks. Kunegundę
młyn wodny.
Bogufałowi, jej kapelanowi, a plebanowi sądeeOnyszpol, chutor przy wsi Wilenka, powiat kiemu z brzegiem Dunajca i bobrami (Kod. mał.
radomyski, 15 dm., 105 mk.
II, 183). Por. Łąka. Janusz i Jarosław dzie-

Opaczycze, w dok. Opaczyczyn, wś, pow. ra- dzice wsi, oddają takową r. 1338 Janowi młydomyski, gm. i st. poezt. Czarnobyl (8 w.), narzowi dla osadzenia na prawie niemieckiem.
132 w. od Radomyśla, z fermą 127 dm., 5938 WŚ ma mieć 30 łanów obszaru, na obszarze lamk., cerkiew, szkółka cerk., 3 wiatraki, 1442 dz. sów nad potokami: Babi Potok i Obidza ucho-

włośe., 1216 dwor. (460 lasu), należącej do Or- dzącymi do Dunajca, Osadnicy mieć będą 20 lat
łowskich i 1561 (819 lasu) do Michelsohna. wolności. Sołtys otrzymuje karczmę, słodowW r. 1581 Służczyna wnosi od 14 osiadł,, nię, połowę młyna o 5 kołach na Dunaju, który

4 zagr., a w r.1628 Służkowie (potomkowie mu wolno zbudować (Kod, mał. III, 25).
Oparówka, wś, pow. rzeszowski. W rokit
Opadyszcze, chutor przy wsi Odryżyn, pow. 1536 własność klasztoru pokrzywniekiego. Ob.

wwdy wendeńskiego) od 7 dym.
kobryński.

Kozłówek.

Opaka, fol. i chutor, 0. Wielka i Mała, dwie

Oparypsy, wś, pow. krzemieniecki, gm,, st.

wsi, pow. brzeski, gub. grodź., gm. Wierzchowieze, 47 w. od Brześcia. Fol. 0. Paszkiewiczów, 763 dz.; chutor (kilka właścicieli) 394 dz.;
wś 0. Wielka, ze wsią Martyniuki 47 dz.;

poezt. i dr. żel, Radziwiłłów (3 w.), 37 w. od

0. Mała 164 dz.
Opaka 1.) wś, pow. cieszanowski.

W roku

Krzemieńca, 117 dm., 785 mk., cerkiew drewn.

z r. 1705, uposażona przez dziedzica Kajetana
Miączyńskiego roku 1781.
wych.

Obeenie ks. Uruso|

Opatkowice 1.) wś, pow. kozienicki, par.

1565 wś ta w ststwie lubaczowskiem, przy uj- Świerze. Zapewne stanowiła jakiś czas posiaściu rzki Borchówki do Hodwiszni (Lubaczówki), dłość klasztoru sieciechowskiego i drogą zamiamiała 25 kmieci na 7 łanach, 4 słuszków na ny przeszła na własność królewską. W r. 1569
1 dworzyszczu, 4 zagr., karezmarz, 13 bartni- należy do Kozienie, urzędnik starościński płaci
ków dających 25 kunników miodu. Prócz tego tu od 5 łan. 2.) ©., w dok. Oppathkowicze, pow.
bartniecy z wsi poblizkich ziemiańskich: Szczyt- kozienicki, par. Jaroszyn. W dok. z r. 1252
kowa i Łukawczyka dawali też miód. (Ogółem własność klasztoru sieciechowskiego. W r. 1569
kunników 28 po gr. 36, czyni zł. 33 gr. 18. urzędnik opata, płaci tu od 2!/, łan., 2 zagr.

Było dawniej miodu więcej „ale rudnicy popso- 3.) O., r. 1827 O. cysterskie, wś, pow. jędrze-

wali siła lasów*. Ogółem zł. 53 gr. 4. 2.)0,, jowski, gm. Nawarzyce, par. Wrociryż. Jest
wś, pow. drohobycki. Wedle lustracyi z r. 1565 to część 0. w gm, i par. Mierzwin położonych.

„dawno zasiadła* przy ujściu potoku t. n. do 4.) O., wś, pow. jędrzejowski, par. Mierzwin.
Bystrzycy.

Miała 25 kmieci (prócz 6 swobod- Dawna własność opatów tynieckieh, miała 7 łan.

nych) siedzących na półłankach prawem woło- km., młyn, folwark klasztorny na 5 łanach. Dzieskim.

Był pop i cerkiew.

Zamiast robocizby sięcinę wartości do 7 grz. pobierał klasztor. Wś$

jaką odbywali, włożono na nich obowiązek do- należała do par. Grudzyny (Dług. L. B. III,
wożenia do żupy Kotowskiej po 104 wozów 213). W reg. pob. z r. 1581, podane w par.
drew rocznie z pół łanu. Wóz miał obejmować Grudzina trzy wsi t. n. Płacą z nieh pobór: Ko18 drew „szezepanich*. Doehód, prócz drew, złowski, Trojanowski i Janowski, niewiadomo
wynosił zł. 43, gr. 17, den. 9.
czy dzierżawcy lub rządzey klasztoru, czy też
Opalenica, mtko, pow. bukowski. Tiez Bar i dziedzice. Ob. Grudzyny. W spisie z r. 1827
(Tyczybor?) dziedzie 0, będąc w „niewoli zasta- podano cztery odrębne wsi: O cysterskie, wieś

wił tę wieś za 270 grzyw. Arnoldowi z Wałdo- | prywatna, 5 dm., 42 mk., 0. drewniane, wś duwa. Król Władysław uznające zasługi Tyczy-,;chowna, 21 dm,, 141 mk., O, murowane, wieś
bora, oddał Arnoldowi za ten dług wieś Kamien- pryw.i O. pojatowskie, wś pryw. 6 dm., 62 mk,
ną r. 1393, a z sumy zastawnej podarował Ty- Widocznie część jedna przeszła droga zamiany

ę
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na własność klasztoru w Jędrzejowie, inne może cina. W r. 1578 miasto płaci szosu fl. 128, od
zawsze były szlacheckimi.
O.oysterakje dziś 70 rzem. po gr. 15, od 16 przekupniów, od 8
znajdują się w gm. Nawarzyce, pow. jędrzejow- przek. soli, od 10 bań gorzał., 1 duda, 14 piekarzy, 8 włóczęgów, 3 aptekarzy (aromatarii),
skim.
Opatkowice, dziś Zakliczyn, wś, pow. brze- 1 złotnik, 14 rzeźników, 3 kijaków. Młyn o
ski.
Pleban tutejszy Stanisław, występuje 2 kołach korzecz. pod klasztorem. Od żydów
w dok. z r. 1372 tu wydanym (Kod, Kat. krak, ze względu na ich ubóstwo otrzymano fi. 80.
Suma f. 294 gr. 12. Kościół kollegiaeki zbadał
II, 45).
i
opisał Wład, Łuszezkiewicz w pracy: „Kościół
wś,
Opathkowycze,
Dlug.
u
Opatkowiczki,
I pow. pińczowski, gm. i par. Czarnocin, 21 w. od kollegiacki św. Marcina w Opatowie* (Sprawozd.
Pińczowa. Dawna własność klasztoru tyniec- kom. do hist. sztuki, t. VI, str. 17). Praca prof.
kiego, miały 7 łan. km., 3 zagr., karęzmę z rolą, Karola Potkańskigo: „Kollegiata w 0.*, była

folwark klasztorny.

Dziesięcinę wartości do przedstawiona r. 1900 Akad. Umiej. w Krako-

8 grzyw. pobierał klasztor (L. B. III, 218), wie. Trejdosiewiez J.:

„Charakter geolog. oko-

R. 1579 dzierżawea płaci tu od 1 os., 1 łanu, licy nad brzegami Opatówki* (Wszechświat,
5 zagr., 1 kom., 6 ubog. W r. 1827 wieś pry- nr. 43, r. 1886).
watna, 17 dm., 106 mk.

Opatówek, mstko, pow. kaliski,

Stącya dr.

Opatów, miasto. Zawiązkiem osady pier- żel. warsz. kaliskiej, odl. 219 w. od Warszawy.
wotnej był zapewne stary zapomniany gród, zw. Gmina 0. (wraz z przyległymi wsiami), miała

Żmigrodem, o którym wspomina Długosz (ob. w 1890 r. 5491 mk., w tem 5317 katol., 438
Źmigrod, t. XIV). Przy nim to powstał staro- ewang. i 44 żydów.
Opatowice, w dok. Opałowo, wś, pow. nieżytny kościołek par., p. w. N. M. P.i targowiW dok. dla klasztoru w Mogilnie wyszawski.
sko. Prawdopodobnie gród i targowisko nadane
zostały jakiemuś klasztorowi wraz z przyległym mienione w liczbie posiadłości klasztornych.
obszarem, który wtedy otrzymał nazwę Opato- W przywileju Przemysława ks. kujaw. z końca

wa. Bogufał opowiada o istnieniu tu klasztoru, XIII w. noszą nazwę: Opatowicę (K. W., n. 38
którego opat został biskupem Rusi. W r. 1189 i 796).
Opatowiec, r. 1366 Oppathoviczę, mstko,
bawi tu Kazimierz ks. krak. z żoną i wydaje akt
nadający kasztelanię Chropy, kapitule krakow. pow. pińezowski. Istniejąca w pobliżu wieś WyWtedy już osada nosi nazwę Opatów. W akeie szogród świadczy, iż nazwa O, powstała już po
nadania Wincentego Kadłubka dla klasztoru w Su- nadaniu części obszaru należącego do grodu

lejowie r. 1212 występuje Stefan, dziekan kolle- książęcego wraz z targowiskiem, karezmą i przegiaty. Kiedy jednak powstała kollegiata, czy wozem, klasztorowi tynieckiemu, zapewne jetakowa jest może dalszym przekształceniem pier- szeze przez Bolesława Chrobrego. Władysław

wotnego klasztoru, kto ją fundował, o tem nie Herman dodał jeszcze klasztorowi 12 grzyw.
wiemy. Kiedy biskupi lubuscy, którzy podobno z pobieranego tu eła. Gród, po zaludnieniu prapierwotnie mieli juryzdykcyę nad katolikami wego brzegu Wisły, stracił swe znaczenie a za
z obszaru Rusi, otrzymali O., niewiadomo. W r. to wzniosła się i rozwinęła osada klasztorna.
1283 Leszek Czarny wydał akt zwalniający pod- Mateusz wójt O. otrzymuje r. 1317 wójtowstwo
danych biskupich w dobrach opatowskich od cię- lubelskie (Kod. mał., II 237). W r. 1579 miażarów książęcych. 0. wtedy był już miastem. sto daje szosu fi. 64, od 3 łan., od 53 rzem., 10
Biskupi mieli dwór we wsi Biskupice. W po- pomocn. rzem., od 14 bań gorzałcz., od 2 hultatwierdzeniu posiadłości bisk. lubuskich przez jów, 4 przekup., 15 kom., 2 piekarzy, 1 prasoła,
Łokietka r. 1328 powiedziano: „opidum magnum kupiec roznoszący towary, golarz, 6 żydów, 4
Oppathow cum distrieto suo*. W r. 1352 i nast. koła młyń, dziedziczne. Suma fl. 122 gr. 27
Opatowiec, pow. płocki. W reg. pob. z r.
odbywają się tu sądy. R. 1384 w grodzie krakowskim Sędziwój. wojew. kaliski i inni poręczy- 1570 w liczbie wsi opata płockiego płaci od 37/,
ciele, wydają akt upewniający Bodzantę arcyb. łan. W r. 1578 Michał Kalieki płaci tu od
gnieźn., iż „Wenezeslaus dictus Rosseowski*, 31/, łan.
Opatrzność, wś, pow. dźwiński, parafia Krazwróci na dzień św. Tomasza arcybiskupowi zamek opatowski ze wsiami do niego należącymi sław,
Opawa, niem. Oppa, rzka, lewy dopł, Odry
(K, W., ». 1088, 1314, 1826). Biskupi lubuscy
osiedli w 0. około r. 1300 i wznieśli tu swój w górnym biegu.

dwór.

Powstaje z połączenia się

Na początku XIV w. miasto z pod kolle- trzech potoków: Opawicy Ozarnej, Białej i Śred-

giaty przeniesiono na miejsce dzisiejsze zabi- niej (tej ostatniej pod Werbnem), uprowadzają-

skupa Stefana V. Pierwotną parafią był kościołek P. Maryi na górze. Na jego miejseu został
później zbudowany kościół i klasztor Bernardynów. Biskup krakow. Jan Rzeszowski, przeniósł
parafię do kolegiaty wzniesionej p. w. św. Mar-

cych wody górskie Jesionika niższego (Gesenke),
pasma Sudetów, płynąe dalej w licznych zagięciach na połd.-wsehód, pod Karniowem przyjmuje Opawicę złotą, następnie po za Opawą
uchodzi do O. najważniejszy z dopływów Mora-

Ora
wiea (Mohra), wreszcie łączy się z Odrą pod
Strzebowieami, w pobliżu granicy Szląska pruskiego.
Opawa, miasto. Ob. Zropawa (t. XII). Do
okolie O. odnosi się praca: Weltzel A.: „Besiedelungen des noerdlich der Oppa gelegenen Landes nach Urkunden und amtlichen Aetenstuecken
II Theil* (Leobscheutz 1891, str. 171).
Opawica złota, rzeczka, wytryska w okolicy

włodawski.
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Tu się urodził 21 stycznia 1808 r.

Bronisław Trętowski.

Opole, miasto na Szlązku. W r. 1895 powiat

miał 129,181 mk., w tem około 104,000 polaków.

Opołowiecimos, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Oknista (4 w.).

Oporyszów al. Oporzyszów, wś, ob. Odporyszów (t, VII).
Oposzczełk, dwór, pow. nowoaleksandrowHermanowie na Szląsku austr., na przestrzeni od
wsi Opawice aż po Karniów tworzy granicę od ski, gm. Ponedel (6 w.).
Oppelwitz, ob. Vobliżyce.
Szląska pruskiego i pod Karniowem uchodzi do
Optowa, chutor, pow. łucki, gm. BielskawoOpawy.
Opejkiszki, dwór i zaśc., pow. nowoaleksan- la, 14 dm., 90 mk.
Opule, wś i dwór, pow. telszewski, gm. Szkudrowski, gm. Abele (8 w.), Hryneewiczów 225
dy (10 w.). Maja tu Petrolewiezowie 50 dz.
dzies.
Opuniszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
Opinogóra, w dok. z r. 1185 Opinogote, wś,
pow. ciechanowski. Nadana przed r. 1185 ko- gm. Rakiszki (12 w.).
Opuszroty, dwór, pow. kowieński, gm. Beściołowi w Płoeku. Ob. Chełpowo. W r. 1567
odróżniano tu dwie części: Opinogóra wielka kró- tygoła (9 w.).
Opuszynie, dwór, pow. rossieński, gmina
lewska, z której Stan. Kobylnicki, chorąży zakrocz., ststa przasnyski, płacił od 18 ogr., 1 Szymkajcie (6 w.).
Opypy; w dokum. Opip/, wś, pow. błoński.
rzeźnika i O. Goliński (szlachecka). Należały
W dok. z r. 1474 wieś książęca; r. 1580 Miedo par. w Pałukach.
Oplesa, dwie wsi, pow. nowoaleksandrowski, skowski, podstarości błoński płaci tu od 12/4
gm. Słobódka (7 i9 w.). Należała do ststwa łanów.
bernatowskiego.

Or, urocz., pow. kobryński, gm. Mokrany,

Opnary, dobra, pow. kowieński, gm. Rum- 32 dz,
szyszki (10 w.). Gallerów, 514 dz.
Orabniki, Arabniki (t. XV, 46), pow. prużańOpoczno, miasto. R. 1360 bawi tu król Ka- ski. W r. 1563 w wójtowstwie czacheckim, włozimierz i dn. 12 marca, Piotrowi Krakówee i sy- ści dworu dobuczyńskiego, ekon. kobryńskiej,
nowi jego Hermanowi, młynarzom, którzy budo- We wsi było 47 włók gruntu średniego, z tego
1 wolna na bednarstwo. Z każdej włóki osiadłej

wali młyn królewski pod miastem O., nadaje
trzecią część młyna tego na własność (Kod. mał.,
t. III, 136). Tenże król r. 1365 potwierdza
sprzedaż wójtowstwa w O. przez Mikołaja Streyky, Hankonowi Kiełbasie, i przenosi miasto z prawa sredzkiego na magdeburskie (Kod. mał., LII,
183). W r. 1577 „civitas Opoczno* daje szosu
f. 144 (grzyw. 90), za dziesięcinę z 983 łan, po
gr. 10, fi. 31, komor. i hultaje fl. 4. Czopowe
nie za cały rok fi. 180 gr. 25.
Opoki, r. 1292 Opogy, wś, pow. inowrocławski.

Wieś w kasztelanii ruzieckiej, własność

kościoła płockiego (Mon. hist, Pol. V, 437 i Kod.
Maz. 9i 267). Na prośbę Tomasza bisk, płockiego, Władysław ks. kujawski pozwala mu roku
1292 we wsi O. wznieść warownią („castrum
edificare et plantare*) dla obrony własnej i biskupstwa (Ulanow. Dok. kuj. 165, 21 i 22).
Opol, wś i dobra, pow. kobryński, gm. Opol,
70 w. od Kobrynia, Wieś 1274 dz. włośe.

wnoszą po 45 gr., nadto robią po 2 dni w tygodniu i 4 tłoki w lecie. Śuma dochodu ze wsi
(46 włók z naddatkami 21 i 15 morgów) czyni
35 kóp 35 gr.i 5 den.
Oraciszki, chutor w dobrach Siesiki, pow.
wiłkomierski.
Oraczewice, wś, dziś nieznana pod tą nazwą. W dokum. z r. 1425 występuje w Płocku
w sprawie z ks. Ziemowitem o wieś Sójki „Nobilis vir Szeczech de Oraczevicze heres* (Kod.
maz., 170). Ponieważ w tejże parafii (Kutno),

w której leży wieś Sójki znajduje się w XVI w.
Sieciechowo, przeto możnaby się domyślać, iż
Oraczewiee zmieniły swą nazwę i od imienia
Sieciecha, stały się Sieciechowem.
Oradówka, wś, pow. humański, gm. Oradówka, 18 w. od Humania, 232 dm., 1462 mk,,
cerkiew, szkółka cerk., st. poczt., 2 młyny, 4

i 64 cerk.; dobra Jeleńskich, z fol. Kozioł, Lado- wiatraki. Gmina obejmuje 9 miejscowości (8 siół,

wicze i Pogoń, 5069 dz. Gmina obejmuje 9 miej- 1 wieś), 11,781 mk. (94 katol., 347 żydów)
scowości, 148 dm, włośc. (14 innych), 2056 mk. i17,224 dz., w tem 8209 większej własności,
włościan, uwłaszezonych na 2689 dz. Nadto 8258 włośc. i 387 eerk.
Orańczyce 1.) wś, pow. prużański, gm. Liw gm. jest 64 dz. cerk. i 5403 większej posianowo, 13 w. od Prużany, 38 dm., 384 mk., cer-dłości.
„Opole 1.) wś, pow. siedlecki. Wspom. w dok. kiew, ze wsią Linówka 487 dz. włośc. i 69 cerk,
zr. 1476 (Kod, Maz. 270). 2.)0., wś, pow.
|2.) O., dobra, tamże, ob. Zinowo= Orańczyce.
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Oranowo, dobra, pow. prużański, gm. Ma-

Ordeż, dobra, pow. orszański, gen. Hurki,

lecz, 25 w. od Prużany, Zenowiczów, z urocz. 3787 dz. (2578 lasu).
Żomka 463 dz.
Ordyńce, wś, pow.

starokonstantynowski,

Orany, wś, pow. włodzimierski, gm. Chotia- gm. Kołki, par. praw. Lutarówka (1 w), 46 w.
czów, 8 w. od Włodzimierza, 22 dm., 229 mk., od mta pow., 121 dm., 742 mk., cerkiew drewn.
cerkiew, młyn. W r. 1545 Siemiona, Pawła, fil. (do r. 1831 paraf.), szkółka cerk. DawniejAndrzeja i Maćka Orańskich, którzy opatrują sza cerkiew istniała od r. 1727. Wś należała
, po 1 horodni zamku włodzimierskiego i łuckiego. do ks. Ostrogskich, w r. 1593 spustoszona przez
W r. 1570 posiadają tu części: Juchna, Hrehor Tatarów. Dzieliła losy ordynacyi. Wr. 1753
i Paweł Orańscy. W r. 1577 wnosi z części od dana ks. Ant. Lubomirskiemu. W r. 1772 prze2 dym. dworz., 4 ogr., Maciej Wolski. W r. 1583 szła na własność Janusza Kaszuba Petrokowskiepłacą Maciej Wolski od 1 dym., 3 ogr., 2 ogr.: go, następnie syna jego Antoniego, po r. 1849

- Hrehorowa Orańska (łącznie z Leszkowem) i Sie- zięcia Andrzeja Łochwiekiego, poczem drogą
mion Rezanowiez od 2 dym., 2 ogr., 2 ogr., '/ą wiana od r. 1849 Kuleszy, który wr. 1852 sprzekoła waln., 1 popa, 1 pustowsz,

daje Ign. Szuszkowskiemu. Od r. 1888 syna je-

Oratów 1.) mstko, pow. lipowiecki, gm. Ora- go Zygmunta.
tów, st. poezt. Ilińce (25 w.), 372 dm., 2043
Ordyszki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Onikmk. Gmina obejmuje 6 miejscowości (1 mstko, szty (8 w.).
3 sioła, 2 wsi), 7193 mk. (220 katol., 266 żyd.)
Orechwicze, wś, pow. bielski gub. grodz.,
i 12,334 dz., w tem 7508 większej posiadłości, gm. Rajsk, 4 w. od Bielska, 559 dz.
4538 włośc., 288 eerk. i kośe. O. nadany przez
Orele 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
Kazimierza Jagiellończyka, Hryćkowi Jasmano- gm. Oknista (7 w.). 2.) O., Oreły, dwie wsi,
wiezowi. W r. 1629 Wasyl, Bohdan i Seweryn pow. poniewieski, gm. Krakinów (3 w.) i MołdoOratowsey wnoszą od 319 dym. Włość oratow- czany (8 w.).
ska zajmowała do 3 mil. kw. 2.) O, st. dr. żel
Oreliszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowpłd.-zach. (linii humańskiej), tamże, gm. Oratów, ski, gm, Oknista (11 w.). 2.) ©., dwór, pow.
wiłkomierski, gm, Kowarsk (7 w.).
24 w. od Lipowca, na gruntach wsi Skibin.

Orawa 1.) Wielka, pow. mohylewski, gm.

Orepicze, wś, pow. brzeski gub. grodz., gm.

Kruhłe (8 w.), ma 719 dz. 2.) O. Mada, fol., Żytyń, 38 w. od Brześcia, 31 dm., 316 mk.,
tamże, od r. 1876 Sawiekich, 244 dz.
cerkiew, szkoła, 606 dz. włośc., 98 cerk. i 16
Orawa, hrabstwo węgierskie, przyległe do prywat.

Podhala, od zachodu, na obszarze między grapa

Orheje, ob. Zahuba.
Oria, zaśc., pow. poniewieski, gm. Girsudy.
mieszkujących ten obszar, znajduje się dość
Oriechy, Orzechy, wś nad jeziorem t. n., pow.
znaczna ilość Polaków. W r. 1864 w hrabstwie orszański, gm. Wysokie (6 w.), 16 dm., 111 mk.,
Babiej góry a Tatrami.

Sród Słowaków za-

orawskim naliczono 61,178 Słowaków i 24,196 cerkiew.
Polaków. Ob. L. Zeiszner: (Bibl. Warszaw.,
Orka, wś przy ujściu Wiaru do Sanu (u Dłu1853—55). |. Z, Dodatek tygodn. do Gazety gosza), jestto wś Hurko, w pow. przemyskim.

Lwowskiej (1851 r., n. 41). Szembera w „Cza-

Orla 1.) mstko i dobra, pow. bielski gub. gro-

sop. Muzeum czes.* (1876).

Wł. Niedźwiecki dzieńskiej, gm. Orla, 10 w. od Bielska, 455 dz.
w „Niwie* (1879, str. 4183) R. Zawiliński: włośc., 49 cerk. i 50 dwor. Dobra mają 2177
„Przyczynek do etnogr. górali polskich na Wę- dz., z attyn. zaś 3862 dz. (1331 lasu), Gmina
grzech* (Zbiór wiad. do antrop. kraj. t. XVII, obejmuje 32 miejseowości, 730 dm. włośc. (508

Kraków, 1893 i Materyały antrop. archeol. et- innych), 4384 mk. włościan, uwłaszezonych na
nogr. t. I, 1896, str. 380—425). M. Gumplo- 7620 dz. Nadto w gm. jest 167 dz. cerk. i 6379
"wiez: „Polacy na Węgrzech* (,Lud*, r. 1900 większej posiadłości. 2.) O., wś, pow. brzeski
i 1901). Co do przeszłości dziejowej tego obsza- gub. grodz., gm, Wołczyn, 38 w. od Brześcia,
ru ob. Podzamcze orawskie (t. VIII, 489 i nast,), 378 dz.

Orchów, Orchowo, wś i fol., pow. brzeski

Orlany, wś, pow. telszewski, gm. Sałanty,
Orle, r. 1280 Horle, wś, pow. nieszawski.
WŚ z chut. Rytec 653 dz.; fol. należy do dóbr Dawna włość bisk, kujawskich. Ob. Chalno.
'Przyborowo. liec wapienny.
Orle, wś i dobra, pow. wyrzyski. Jestto
Orchówek, r. 1564 Orchow, mstko, powiat gniazdo Orzelskich. Wedle „Roczników domu
włodawski. W r. 1564 „Orchow oppidum* ma Orzelskich* protoplastą ich był Sławobój, który
parafię rz.-kat. Płaci szosu 1 grzyw. (f.3 z Borzejowie pod Żninem na Pałukach, przeniósł
gr. 6), od 3 bań gorzałcz. po gr. 24, od młyna się do Krainy, pustoszonej wielokrotnie przez
gub. grodz., gm. Przyborowo, 58 w. od Brześcia.

gr. 24, od 7 rzem. po gr. 4, od 2 rybaków po Krzyżaków.

Ziemia tu małą miała wartość. Na-

-gr. 6. Cerkiew ruska istnieje. Wś Orchow był on dział pewien w O. Z czasem ponabywał
stary płaci od 63/, łan. W dok. zr. 1502 wy- działy kilku współdziedziców. Było to na początku XV w. Syn jego Mikołaj zbogacony
stępuje Krupski z O., r. 1578 Brandys.
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spadkiem po bracie zmarłym na Węgrzech, na- łęgami, Janowi Dąbrowskiemu, od niego zaś nabył okoliczne wsi: Rosecymin i Runowo, tudzież bywa Jerzy Żemłła, syn zaś jego Mareyan daroDąbrowę na Pałukach. Wdowa po Mikołaju do- wał Czechowiczowi, który w r. 1758 sprzedał
czekawszy późnej starości, zmarła r. 1541. Cie- Krzysztofowi Szezyttowi, potem znów odkupił.
kawą historyę rodu Orzelskich, z których Swię- Wreszcie w początku XIX w. nabyli od Czechotosław (ur. 1549), wnuk owego Mikołaja znany wiezów Tomasz i Jakób Umiastowsey.

historyk, opowiadają „Roczniki

domu Orzel-

Orłowicze 1.) wś, os. i fol., pow. słonimski,

skich*, spisane r. 1511 przez Jana Orzelskiego gm. Czemery, 13 w. od Słonima. WŚ ma 150
po łacinie, uzupełnione po polsku przez następ- dz.; os łaszewiczów, 20 dz.; fol. Terpiłowskieh,

ców, a wydane z rękopisu przez Jana Działyń
- 356 dz. Na polach dworskich, w pobliżu drogi
skiego r. 1854 i przedrukowane w „Zbiorze Pa- ze Słonima do Różany grupa kurhanów. 2.) O..
wś, pow. sokólski, gm. Kruhlany, 229 dz. 3.)0,
miętników
* Platera.
Orlikowe, wś, pow. kolneński. Władysław wś, tamże gm. Zubryca, 244 dz. 4.) O., dobra,
ks, mazow. r. 1448 w Rawie, nadaje Mateuszowi pow. horeeki, Andrianowych 993 dz. (860 lasu),
notaryuszowi swemu i dwu jego braciom „de prom, młyn wodny.

Orłowiec, mstko i fol., pow. czerkaski, gm.
Mianowo*, 20 łan. nad strumieniem Orlikowo
w ziemi wizkiej, pomiędzy włościami: Olszew- Orłowiee, st. poczt. Horodyszcze (12 w.), 50 w.

skie, Woduna, Tworek, Wilkosy. R. 1459 Zie- od Czerkas, 1437 dm., 7430 mk., 2 cerkwie,
mowit ks. mazow. dodaje jeszcze temuż Mateu- dom modl. żyd., szkółka cerk., cukrownia, szpiszowi, kapelanowi książęcemu przyległe zarośla tal fabr., ambulatoryum, młyn wodny, cegielnia.
Gmina obejmuje 4 miejscowości (1 mstko, 2 sio(Kapica, Herbarz, 311).
Orlińce, wś, pow. zasławski, gm. Antoniny, ła, 1 wieś), mających 11,572 mk. (7 katol., 5
par. praw. Mazepińce (1 w.), 40 w. od Zasławia, ewang. i 343 żydów) i 9995 dz., w tem 4241
większej własności, 5517 włośc., 139 ceerk.
128 dm., 851 mk.
Orłówka 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
Orliszki 1.) wś i zaśc., pow. nowoaleksan-

drowski, gm. Antuzów (7 w ). 2)Q, dwa zaśce,, gm. Słobódka (10 w.).

2.) O., wś, pow. wiłko-

tamże, gm. Bachmaty (3 w.), Oknista (6 w.). mierski, gm. Wiżuny (1 w.). 3)0., fol., pow.
3.) O., dwór, tamże, gm. Widze (3 w.). 4.) O, klimowieki, od r. 1873 Janowiczów, 213 dz.,
pow. trocki. Pod wsią 15 kurhanów, z których młyn i folusz.
Orłowo 1.) chutor, pow. wołkowyski, gm.
eztery rozkopano r. 1889, przyczem znaleziono
kości ludzkie i nieco narzędzi żelaznych jak: no- Bojary. 2.) O.. wś, pow. kowieński, gm Krasne (18 w.). 3.) QO.al. Pakienie, zaśe., pow.
żyki, topory i t. p.
Orlówka, wś i chutor, pow. rówieński, gm. nowoaleksandrowski, gm. Abele (7 w.), Orłow-

Berezne, par. praw. Polany (4 w.), 70 w. od skich 50 dz. 4.) O., dobra, pow. połoeki, Nata-

Równego.

Wś ma 60 dm, 463 mk,; chutor 2 lii Szkamerd 542 dz.

Orły, wś, pow. kobryński, ob. Koluchy.
Ormianiszki, wś, pow. kowieński, gm. ŚreOrło, wś, pow. ostrowski. W r. 1578 młyn
należący do klucza złotoryjskiego dóbr bisk. dniki (6 w.).
Ormianka, ob. Armianka.
płockich. Orłowie płacą tu od 5 łan.
Orsza, miasto. „Orszanskij gierbownik*, WiOrłów, wś, pow. krasnostawski, W r. 1396
należy do Dymitra, marszałka nadwor. Należała tebsk, 1900 r., str. 167 (odbitka z XXVIII tomu
przedtem do pow. horodelskiego, a odtąd wcie- aktów tyczących się gubernii mohylewskiej i widm., 11 mk.

lona do chełmskiego

W r. 1564 Hieronim Tro- tebskiej),

Wydany staraniem Waeława Fede-

jan płaci tu od 107/, łan., 2 zagr., 38 zagr. bez rowicza,
Orszany, wś, pow. horecki, gm. Szawnieroli, popa i cerkwi. Andrzej Trojan od 1 łanu,
2 zagr. z rolą. Jest też Wola orłowska (dziś wo (3 w.).
Orszyczyn (w dok.), ob. Arszyczyn.
Wólka) mająca 6 łan.
Orszymowo, r. 1576 Orszimow, wś, pow.
Orłów, r. 1227 Horlow, wś, pow. inowrocpłocki.
W dok. z r. 1474 wieś książęca należąca
ławski. Ztąd datuje biskup włoeławski Michał
dwa akty w r. 1227 (Ulanow. Dok. Kuj., 174 do Wyszogrodu (Kod. maz., 261).

i 175).

W r. 1576

wieś królewska z kościołem par. płaci od 15/4

Orłów, r. 1260 Orłowa, wś, pow, frysztacki. łanów.

Ortyńce, r. 1565 Zortenicze, wś, pow. sam„Martinus capell. de Orlova* w dok. z r. 1260
borski,
W r. 1565 należą do włości ozimiń(Kod. mał., LI, XL).
skiej.
Wieś
pierwotnie osadzona nad Bystrzycą,
XVI
W
oszmiański,
pow.
fol.,
* Orłowciszki,

w. Jarosza Montowta Czyża, następnie Dłuskieh, potem dla wylewów przeniesiona wyżej. Jest
potem Łastowskich, którzy w r. 1645 sprzedają pop na dworzyszezu i cerkiew. Siedzi 11 kmieci

Adamowi Litaworowi Chreptowiezowi, wwdzieowi na ćwierciach. Dochód zł. 17 gr. 16. Robią do
nowogródzkiemu. Syn jego Jan Adam sprzedaje fol. w Prusach.
Oruchów (w dok.), ob. Zorochów,
O. w r. 1667 wraz z fol. Doubuciszkami i Koro-
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Orwidyszki 1.) dwór, pow. rossieński, gm. za murami Płocka, ma 28 łan. km., 1 zagr.,
Kołtyniany, Słaboszewiezów 202 dz. 2.) O., 2 rzem., szynk piwa, szynk wódki, młyn. Wr.
wś, pow. szawelski, gm. Podubis (10 w.). 3.)0., 1827 wś rządowa ma 20 dm.,f 211 mk. Należy
dobra, pow. telszewski, gm. Siady (4 w.), Wi- do par. Pomiechowo. 2.) ©., ob. Zochowo. 3.)
O., ob. Orzechów.
gandtów 438 dz.
Orzechowo, wś, pow. toruński. W r. 1298
Oryszcze, ob. /oryszcze.
Oryszew, r. 1579 Orziszow, wś, pow. socha- Henryk bisk. chełmiński, nadaje biskupom płocczewski. Wieś książęca wspom. w dok. zr. kim w dobrach O. mających 70 łanów, czynsz
1451 (Kod. maz., 215). "Wr. 1579 wś w par. wynoszący 30 grz., dziesięcinę biskupią (0znaWiskitki, płaci od 151/ łan., 48 zagr., 6 kom., czoną w miarach zboża), sołtystwo na 5 łanach,
8 rzem. Paprocki podaje O. i przyległy Szy- patronat nad kościołem i 8 łanów zieńi kościelmanów w liczbie włości nabytych przez Piotra nej (Kod. maz. 339).
Orzechowo 1.) wś i fol. nad jez. orzechow
Myszkowskiego bisk, krak. (Herby, 171).
Oryszkowce 1.) Oreszkowce, wś, pow. krze- skiem, pow. brzeski, gub. grodz., gm. Ołtusz,
mienieeki, gm. Białozorka, 45 w. od Krzemień- 66 w. od Brześcia. Wś85 dm., 1088 mk., cerea, 102 dm., 574 mk., cerkiew drewn. W r. 1583 kiew, kaplica, szkoła, 3307 dz. włośc., 217 cerk.,
Sawa Jałowiecki wnosi od 7 dym., 2 ogr. Wr dobra Batsów, 5776 dz. (1350 łąk, 2252 lasu).
1618 należała do ks. Anny Poryckiej, spustoszo- 2.) ©, dobra, pow. nowoaleksandrowski, gm.
na przez Tatarów. 2.) O., wś, tamże, gmina Brasław (14 w.), Rudominów, 255 dz. 3.) O.
Wierzbowiee, par. praw. Czajczyńce, 31 w. od (t. VI1, 610 Orzechowno), mstko, pow. lepelski,
gm.Orzechowo, 50 w. od Lepla, 19 dm., 150
Krzemieńca, 45 dm., 300 mk.
Orwianica, wś, pow. rówieński, gm. i par. mk., zarząd gm., cerkiew, szkoła, ambulatopraw. Dąbrowica (9 w.), 120 w. od Równego, ryum, Zam. Łoświńsey, należy czyt. Łośmińscy,
zam, Staszynki, czyt. Starzynki. 4.) O., fol.,
138 dm., 726 mk.
pow. połoeki, 110 dz. 5.) O., fol., pów. siebieOrzech, wś, pow. bytomski, ob. Kamień.
ski, Olszewskich, 270 dz.
pow.
wś,
Orechove,
1239
r.
1.)
Orzechów
Orzechowo, chutor, pow. kowelski, gm. Lewęgrowski. Nadany r. 1239 Templaryuszom
przez Bolesława ks. mazow. (Ulanow. Dok. maz,, lików, 36 dm., 202 mk.
Orzepy, okolica szlach., pow. bielski, gub.
290,5). W r.1563 siedzi tu drobna szlachta,
płacą od 81/, łan. 2.) O. Stary, wś, pow. wło- grodz., gm. i par. Siemiatycze, 68 dz. Gniazdo
dawski. W dok. z r. 1252 własność klasztoru Orzepowskich.
sieciechowskiego.

W r. 1564 „Orzechow uter-

Orzesze, roku 1386 Orziesche, wś,

pow.

que* wieś szlachecka. Sosnowsey płacą tu od pszczyński. „Urban von Orziesche* w dok, z r.
61/, łan., 2 zagr. Prawdopodobnie klasztorowi 1386 (Kod. kat. krak, II, 110).

nadane było samo jezioro tylko, podobnie jak

Orzeszki, zaśc., pow. poniewieski, gm. Śmil-

ipoblizkie jezioro Uściwierz (Ostfisz), należące gie (9 w.).
Orzeszków, wś, pow. turecki. W dok. z r.
do tejże grupy. Klasztor pozbył się następnie
133911357 w liczbie włości kościoła gnieźn.
tych odległych i niedogodnych posiadłości.
/
Orzechów, r. 1531 Oczerchow, wś, pów. tar- (K. W. n. 1192 i 1354).
Orzeszkowo, wś, pow. prużański, gm. Bia
nobrzeski. W reg. pob. z r. 1581 podana razem
ze wsiami: Wrzawy, Glinik, SŚniekózy i połową łowieża, 87 w. od Prużany, 879 dz. W r. 1639
kwatera Orzeszkowa w puszczy Białowieskiej,
Goczałkowie. Płacą od 7!/, łan.
Orzechowicze, okolica, pow. grodzieński, miała 18 ostępów głównych i 23 mniejszych, do

pilnowania których było 124 osoczników z dwo-

Orzechówka 1.) zaśc., pow. nowoaleksan- ma dziesiętnikami ze wsi: O., Polieznej i Omedrowski, gm. Bachmaty (5 w.). 2.) O. dwór lańców. Dziesiętnicy mieli po 1 włóce, osoczi fol., pow. szawelski, gm. Gruździe (8 i 18 w.). niey zaś po pół włóki.
Orzeszkowszczyzna, fol., pow. kobryński,
3.) O., dwa fol., pow. siebieski, Wejsztorta 126
dz. i Aleks. Ryka 627 dz. 4.) O., fol., pow. wi- gm. Błoty, Skinderów, 136 dz.
Orzesznik, chntor, pow. włodzimierski, gm.
tebski, Podwińskich 138 dz.
Orzechówka, wś, pow. zasławski, gm. Bu- Poryck, 30 dm., 223 mk.
Orzye, rzka. Ob. Dębski Wł.: „Źródła rzetowce, par. praw. Czerniatyn Wielki (2 w.), 41
ki O.* (Tyg. ilustr. n. 347, r. 1866).
w. od Zasławia, 120 dm., 694 mk.
Orżew, w dok. Orżowo, wieś nad rz. Uścią,
Orzechowno, fol., pow. lepelski, gm, Usacz
pow. rówieński, gm. st. poczt, i dr. żel. Klewan
(5 w.), cerkiew.
Orzechowo 1.) wieś nad Narwią, pow. płoń- (10 w.), 15 w. od Równego ma 183 dm., 1057
ski. Nadane było w w. XII klasztorowi siecie- mk., cerkiew drewn. z r. 1770. Do par. praw.
chowskiemu (Kod. kat. krak. I, 42). Por. Ka- należy wieś Susk, W całej par. było 171 dm,
zuń, ob. Orzechowo (t. VII, 611). W r. 1570 1361 mk. praw. i 52 kat. W r. 1577 przy
własność prepozyta kościoła św. Maryi Magd. Bielowie kn. Janusza Czartoryskiego, płaci od
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8 dym., 5 ogr. po 4 gr. W r. 1583 ks, Czarto- ny przez Długosza, iź mieszezanie z Bochni oboryska, kaszt. brasławska, wnosi z 26 dym., wiązani byli dawać 12 grzyw. temuż kościołowi
5 ogr. 4 ogr.
eo rok na św. Marcina, lecz później zwolnieni
Osada, wś, pow. rużemberski (Węgry). zostali z tej opłaty. Paweł Smylowski pleban,
W r. 1869 liczono tu około 1200 polaków.
fundator kościoła, który stał za czasów Długo-

Osaniszki, wśi dobra, pow. nowoaleksan- sza, zwracał się do Rzymu dla odzyskania tej
drowsk, gm. Opsa (11 w.). Dobra Rozenów, opłaty, lecz król Kazimierz przeszkodził mu
555 dz. Do wsi należy młyn w Murmiszkach. w tych staraniach (L. B. II, 323). Ob. Żabno.
Ościewicze, pow dzisieński. Własność Łoj- 2.) O., w dok. Ossyek, wś, pow. błoński. W r.
bów, nie zaś Łojków.
1474 wieś książęca, r. 1580 ma 51/, łan. i młyn
Ościsłowo, wś, pow. ciechanowski. W dok. dziedziczny. Należy do ststwa błońskiego. 3.)
z w. XIII śród włości bisk. płockich. W r. 1578 O. wielki, wś, pow. kolski. Jarosław arcyb.
„Osezislowo Episeopi* w par. Sulerzyż, płaci gnieźn. założywszy tu kościół par. p. w. św. Miod 16 łan., 1 rzeźn., 3 zagr. dających czynsz, kołaja, nadaje mu r. 1345 dziesięcinę swego sto2 rzem., wyszynk wódki. Należało do włości łu ze wsi Sycewo (K. W. n. 1237). Wś wchoarchidyakonatu płockiego, w kluczu junieckim. dziła w skład ststwa kolskiego. 4.) O., nad WiW r. 1650 w kluczu szumlińskim,
słą, r. 1185 Ozsec cum lacu, wś, pow. lipnowski,

Ościukowicze, pow. wilejski.

Własność

Tukałłów.

gm. Obrowo.

Nadany przed r. 1185 kościołowi

N. P. Maryi w Płocku.

Ob. Chełpowo.

W reg.

Oselis, dwór, pow. poniewieski, gm. Stum- pob. z r. 1564 nie podany weale. 5) Q. pod
bryszki (3 w.).
Brodnicą, wś, pow. rypiński. Lestko ks. kujawOserby, wś, pow. włodzimierski, gm. Olesk, ski r. 1303 zobowiązuje się zwrócić krzyżakom
34 w. od Włodzimierza, 31 dm., 171 mk.

zabrane im przez ojca, księcia dobrzyńskiego,

Osiczna, wś, pow. żytomierski, gm. Puliny, dobra osieckie (Ulanow. Dok. maz. 236, 62
60 w. od Żytomierza, 28 dm., 180 mk.,
i 239, 64).
Osie, dwór, pow. szawelski, gm. Żagory.
Osiek, mstko, pow. jasielski. Dla rozszerzeOsieciszcze 1.) fol., pow. dryzieński, par. nia obszaru miejskiego, król Kazimierz usuwa
Zabiały, Weryhów, 108 dz. 2.) O., fol., pow. r. 13868 siedzących tu „milites*« dając im w zapołoeki, Klepackich, 180 dz.

Osieck, mstko, pow. garwoliński.

mian wieś Kłopotnieę (Kod. mał, III, 163), Roku

Zapewne 1581 Osiek w Podgórzu, płaci szosu fl, 2 gr. 12,

zawiązkiem osady było grodzisko, którego ślad od łan. miej. 12, koł zakup. 2, piła 1, kom, 7,
został w nazwie wsi poblizkiej: Starogród. zagr. 1, zagr. bez roli 5, tkaczów 2. Suma fl. .
W dok. z r. 1497 wymieniono obok Starogrodu 19 gr. 23.

„Osiecz cum fortalitio* (Kod. maz. 313). Wr.
1577 „oppidum Osiecko* daje szosu fl. 10, od

Osiek, ob. Osseg
i Ossig (t. VII).
Osieka, wś i folw., pow. prużański, gm. Sie-

43 łan miejskich, od 2 bań gorzał., od 20 ogrod, lee. 'Wś 88 dz.; fol. Kurniewiczów, 57 dz.
z rolami, od rzem gr. 10, od 1 koła młyń., od
Osieka, kol. pow. łucki, gm. Szezuryn,
3 łan. wojt. i czopowegofl. 20* (Paw, Maz. 249). 10 dm., 48 mk.
Osiecza, r. 1283 Osecha, wś, pow. turecki.
Osiekrów, wś, pow. włodzimierski, gm. NoJakób arcyb. gnieźn., oddaje droga zamiany wy Dwór, 30 w. od Włodzimierza, 36 dm., 229
r. 1283 dziesięciny z tej wsi klasztorowi lądz- mk., eerkiew. W r. 1577 Manolo (Manuiło),

kiemu (K. W. n. 522).
Bołoban (Osiekrowski) wnosi z 3 dym. dworz,,
Osieczna, niem. Storchnest, mstko, pow. 6 ogr. po 4 gr., aw r. 1583 z 5 dym., 4 ogr.,
wschowski. W r. 1580 daje szosu fl. 19 gr. 6, 1 kom.
od 4 bań gorzał., od 59 rzem., 8 łan miej,,
Osielsk, w dok. z w. XII Oszelzch, r. 1583
2 przek, soli, 83/, łan, (lonczkie), 3 kom., prze- Oszielsko, wś, pow. bydgoski. Starożytny gród
kupień nbogi, wieś Jeziorko łan. 53/4, Suma fl. wymieniony w liczbie zamków dających opłaty
76 gr. 10. Przedmieście płaci od 3 zagr., na rzecz klasztoru w Mogilnie. Z ezasem gdy
40 owiec, 4 młynów, 3 wiatraków. Ob. „Osiecz- gród stracił swe znaczenie nadano osadę podna* (Przyj. ludu, 1839, 40). Raczyńskiego grodową biskupom włocławskim. W dok. zr.
Edw. hr.: Wspom. Wielkop. (I, 243).
1250 wymieniony O. śród włości bisk. włoceławOsieczyno, folw. dóbr Czereja, pow. sieński. skich (Ulanow. Dok, kujaw. 187, 13). W roku
Osiek 1.) r. 1274 Z/osek, mstko, pow. sando- 1583 0. wieś z kościołem par. płaci od 8 łan.,
mierski. Bawi tu r. 1253 Bolesław ks. krak. 2 zagr., 2 kom., 2 rzem., 2:łan. sołt.
i nadaje bisk. kujawskiemu prawo założenia miaOsieredok, kol., pow. włodzimierski, gmina
sta w kasztelanii łagowskiej na tych prawach Werba, 20 dm., 133 mk.
jakie biskup krak. otrzymał dla Tarezka (Kod.
Osietnica, chutor w dobrach Sielec, pow.
mał. II, 91). Kościół par. wymieniony śród in- prużański.
nych w dok. z r. 1387 (K. W. n. 1862). O staroOsięciny, mstko, pow. nieszawski. „Tebożytności jego fandacyi świadezy szczegół poda- vieus cappelanus de Osencin* w dok. z r. 1295
Słownik Geograficzny. T. XV. — Zeszyt 182,
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Osław, ob. Delatyn.
(Kod. dypl. pol., II, 129). W r. 1827 mają 37
dm., 427 mk.
Osława, rzeka, lewy dopł. Sanu w powiecie
Osigiery, wś, pow. oszmiański, właściwie liskim.
Ossygtry.
Osławiec, potok górski, dopł. Osławy.
Osijańsk, dobra, pow. homelski, Gresznerów
Osłowo, wś włośc. ruska nad Bugiem, pow.
bielski gub. grodz., gm. Aleksandrówka (Radzi-

575 dz.

Osikowa 1.) chutor przy wsi Hryszkowce, łówka), par. Mielnik (5 w.), 50 w. od Bielska,
pow. berdyczowski. 2.) O., kol. niem. przy wsii|351 dz.
Mostyszcze, pow. kijowski.
Ośmihowicze 1.) wś, pow. włodzimierski,
Osikowo 1.) chutor przy wsi Wozdwiżeńsk, gm. Hrybowiea, 21 w. od Włodzimierza, 32 dm.,
pow. radomyski. 2.) Q., chutor, pow. skwirski, 222 mk. W r. 1583 w zastawie Bohusza Łukowieekiego, który w O.i Leśnej (Lisznej) wnosi
gm. Chodorków (11 w.).
od 22 dym., 23 ogr. 2.) O., wś, tamże, gmina
Osiniki, ob. Bartosze.
Osiniszki, dwa dwory, pow. nowoaleksan- Nowydwór, 42 w. od Włodzimierza, 119 dm.,
186 mk,, cerkiew, szkoła, młyn. W r. 1545
drowski, gm. Kwietki (7 w.).
iMichała Kozińskich, któOsinniki, wś, pow. brzeski gub. grodz., gm. własność Tychnowej
rzy opatrują 3 horodnie zamku łuckiego.

Dmitrowicze, 275 dz.

W r.

Osinowica, Asinowica, wś, pow. wieliski, 1570 Andrzeja Romanowskiego. W r. 1583 ks.
Juriowa Zbarazka płaci od 11 dym., 12 ogr.,
gm. Wiażmieny. Na polach 2 kurhany.
Osinowicze, wś, pow. kobryński, gm. Anto- 1 popa.
Osmola al. Osmole, okolica szlach., pow. bielpol, 39 w. od Kobrynia, 44 dm., 559 mk,,
ski gub. grodz., gm. Siemiatycze, par. Boćki,
1635 dz,
Osinówka 1.) fol., pow. poniewieski, gm. 29 w. od Bielska, 1036 dz. Gniazdo OsmolRemigoła (8 w.).

2.) O, zaśc., pow. wiłkomier- skich.

ski, gm. Kurkle (5 w.). 3.) Q., dobra, pow. cze- rykowski, od r. 1878 Szebeków,

Osmolin, w dok. z r. 1462 Osmoly i Osmo-

955 dz, (860 lijno, mstko, pow. gostyński,

W r. 1308 dzie-

lasu). 4.) O., fol., pow. klimowieki, od r. 1871 sięciny z 0. nadane zostały świeżo założonemu
Newińskich, 228 dz. 5.) O., pow. orszański, kościołowi w Trębkach (K. W.,n. 2038). W dok.
ob. Bonipol. 6.) O., fol.. pow. rohaczewski, z r. 1462 wymieniono w liczbie miast ziemi goWojniez-Sianożęckich, 105 dz. 7.) O., wś, tam- styńskiej: „Osmoly*, w liczbie wsi książęcych:

że, gm. Merkułowicze (6w.). 8.) ©, tamże,
ob, Kolonia. 9.) Q., fol., pow. połoeki, Chełchowskich 57 dz. 10.) O., wś u źródeł rzeczki
Chałuicy, pow. wieliski. 11.) ©., fol., pow. witebski, Orzechów 69 dz.

„Osmolino*. W reg. pob. z r. 1579 Osmolska,
wieś w par. Osmolin ma 17!/, łan. km. i 4 wójt.
Miasto O. płaci z łanów fi. 4, od rzem. fi. 10
gr. 15, czopowego za rok f, 9.
Osmolinko, wś, pow. płocki. W r. 1246

Osinówka, kol., pow. żytomierski, gm, Ba- wś O. własność klasztoru czerwińskiego, uwalnia
Bolesław ks. mazow. od danin (Kod. dypl. pol.,
Osinowszczyzna, fol., pow.witebski, Pac- t.I, 51). W r. 1570 klasztor płaci od 7 łan.,

rasze, 66 w. od Żytomierza, 75 dm., 445 mk.
Pomarnackich, 49 dz.

Osiotki, Osietki, wś i fol., pow. orszański,
gm. Wysokie (6 w.). Fol., od r. 1875 Nikoła-

2 warzących piwo, młyna,

Osmołowicze 1.) wś, pow. kobryński, gm,
Iłosk,
189 dz. 2.) O., dobra, pow. mścisławski,
jewych, 284 dz.
od
r.
1877
Szymkowiezów, 598 dz.
Osipowo, wś, pow. ilkowiśrski, gm, OwanOsmołowszczyzna,
w dokum. Osmołowicze,
ta (12 w.).

Ositniażka iższa i Wyższa, dwie wsi, pow. wś, pow. sokólski, gm. Kamienna, 34 w. od SoWr. 1641 wś królewska do
puszczy
nowodworskiej.
Było pięciu osoezni(15 w.), 75 w. od Czehrynia, razem 624 dm.,
3169 mk., cerkiew, szkółka cerk., młyn, 36 wia- ków i dziesiętnik, mających 31/, włóki. Nadto
traków. Gmina obejmuje 11 miejscowości (6 siół na osadzie 21/, włóki, z których powinni płacić
i5 wsi), 11,183 mk. (57 katol., 5 rozkoln., 6 po 11 złp., dawać solankę żyta i 4 solanki
ewang., 157 żyd.) i 16,763 dz., w tem 11,186 OWSA.

czehryński, gm. Ositniażka, st, poezt. Złotopol kółki, 445 dz,

większej posiadłości, 5297 włośe., 202 cerk.
Ośnica 1.) wś nad rz. Koszarą, pow. radoOskarówka, kolonia, pow. żytomierski, . gm. myski, gm. Rozważów, st. poczt. Kuchary, 15
i par. praw. Barasze (18 w.), 94 w. od Żytomie- dm., 55 mk., młyn. 2.) O., tamże, ob. Krastłówka. 3.) O. Wielka i Mała, dwie wsi nad
rza, 52 dm., 332 mk., huta szklana.
Oski, fol., pow. oszmiański, w pobliżu Dach- Styrem, pow. łueki, gm. Kołki, 70 w. od Łucka.
nów i Dzieraków.

Należał niegdyś do kn. Osko- 0. Wielka 77 dm., 584 mk.; O. Mała 60 dm.,

wieza, potem do Bazarewiezów, r. 1700 Aleksan- 323 mk., cerkiew, szkoła. W r. 1577 do Czartoryska (kn. Michała Czartoryskiego), płaci od
dra Kryczyńskiego.
Ośliki, fol. dóbr Białynicze, pow. mohylewski. 3 dym, awr. 1583 od 8 dym. i 2 fi. od popa.
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Osów 1.) fol., pow. czerykowski, od r. 1871
Ośnick, wś i fol. nad rzką Ośnica, pów. rówieński, gm. Wyry, par. praw. Sechy (12 w.), Paderewskich, 2600 dz. (2220 lasu); młyn.
150 w. od Równego. Wieś 58 dm., 400 mk., 2.) Q., Osowo, wś, dobra, pow. klimowieki, gm.
młyn wodny, fol. 3 dm., 17 mk.

Szumiacze (7 w.).

Dobra od r. 1877 Chełchow-

Ośniki, wś nad rz. Spuszą, pow. grodzieński, skich, 867 dz. (447 lasu). 3.) ©, wieśi fol.,
gm. Skidel, 163 dz, W r. 1558 w wójtostwie pow. rohaczewski, gm. Dowsk (7 w.). Fol.
Michała Ruszyna (Rasino), we włości dworu mił- Okuszków, 112 dz.
kowskiego, ekon. grodź. We wsi było 11 wlók,
Osowa, wś, pow. kobryński, gm. Mokrany.
wszystkie psiareckie na osadzie. Dochód wyOsowa 1.) Osów, wś, pow. łueki, gm. Osonosił 12 kóp 6 gr.

wa, 119 w. od Łucka, 102 dm., 586 mk.,

Ośniki 1.) wś, pow. krzemieniecki, gm. Świa- kiew, młyn.

cer-

Gmina obejmuje 28 miejscowości,
tee, st. poezt. Jampol (20 w.), 48 w. od Krze- 1175 dm. włośc. (194 innych), 8409 mk. włomieńca, 77 dm., 426 mk., cerkiew drew. z roku ścian, uwłaszczonych na 13,670 dz. W r. 1577
1754, Cerkiew fil. we wsi Hryńki (3 w.). przy Czartorysku ks. Michała Czartoryskiego,
Własność Olszewskich. Założona przed r. 1545, płaci od 3 dym., aw r. 1583 od 12 dym., 3 kół
nałeżała do zamku krzemienieckiego.
Było rocz., 2 tow. rudn. po 12 gr. Obeenie Stachoww niej 14 ludzi siedzących na swobodzie. W r. skich. Wieś ta była własnością Aloizego Feliń
1570 Marcin Charnieski (Charmieski) wnosi skiego, ob. J, I. Kraszewski: „Wspom. Polesia
z 17 dym, 2ogr. po 2gr., aw roku 1583 od i Wołynia* (str. 25 i nast.). 2.) O., wś, pow.
26 dym., 17 ogr., 7 kom., 1 rzem,, 2 kół do- nowogradwołyński, gm. Emilezyn, par. praw.
rocz., l stępnego. W r. 1628 należy do sstwa Cwila Wielka (5 w.), 17 dm., 205 mk. 3.) ©,
krzemienieckiego, ze stawkiem w Wronowceach kol., tamże, gm. Miropol, 46 w. od mta pow.,
i młynem czyni 148 fl. 22 gr. W r. 1726 wła- 39 dm., 2666mk. 4.) ©, urocz., tamże, gm. Zosność Wojciecha Plenszy, łowczego żydaczow- łobne. 5.) O, słuboda, pow. rówieński, gm.
skiego. Obeenie Olszewskich. 2.) Q,, wś, pow. Stydyń, 80 w. od Równego, 83 dm., 893 mk.

żytomierski, gm. Bieżów, 23 w. od Żytomierza,

Osowa Wola,

55 dm., 506 mk. W r. 1581 Choczkowa Bały- Mokrsko.
czyna wnosi z 5 osiadł, W r. 1628 do włości

czernichowskiej (Niemiryczów), płaci od 1 dym.
Ośniszczewo, wś, pow. inowrocławski.
W dok. z r. 1250 śród włości kościoła włoeławskiego (Ulanow. Dok. kujaw. 187, 13).
Osnówka, wś włośc. i fol. nad Bugiem, pow.
bielski, gub. grodz., gm. Skórzec, par. kat. dawniej Granne, od r. 1892 Pierlejewo, 56 w. od
Bielska. Wś 327 dz.; fol. Pieńkowskich, 837 dz.

wś,

pow. stopnieki, ob.

Osowce 1.) os., pow. kobryński, gm. Ko-

ziszcze,

Kaczana, z Berezową Górą 50 dz.

2.) O., wś i fol., tamże, gm. Osowce, 65 w. od
Kobrynia.

Wś 779 dz. włośc. i 66 cerk.; fol.

Gutowskich, 1046 dz. (520 lasu). Gmina obejmuje 44 miejscowości, 374 dm. włośc. (69 innych), 4958 mk, włościan, uwłaszczonych na
7599 dz. Nadto w gm. jest 166 dz. ziemi cerk.

i 20,938 większej posiadłości. 3.) ©., wś, pow.
prużański,
gm. Sielec, 26 w. od Prużany,
Osobin, wś, pow. homelski, gm. Rudeniee.
49
dm.,
574
mk., 898 dz. 4.) O., pow. słonimQsobnica, r. 1348 Oschenycza, wś, pow. jasielski. Kazimierz król poleca r. 1348 Janowi ski, ob. Łan Kozłowy. 5.) Q., wś, pow. homelLudność polska.

i
Tyznarowi osadzić wś na prawie niemieckim, na ski, gm. Homel (5 w.).
Osowe,
wś,
pow.
dryzieński,
par.
Oświej.
obszarze nad rzekami: Ropą i Osobnicą. Wieś
ma zająć 110 łanów, sołtys otrzyma 8, a jeden
Osowiec 1.) chutor dóbr Hrywki, pow. słodla kościoła i jeden na skotnieę wspólną. Osad- nimski. 2.) O., dobra, tamże, gm. Dobromyśl,

nicy mieć będa 20 lat wolności, poczem dawać 47 w. od Słonima, Stejnów, 1209 dz.

3.) Q.,

będą czynszu po 8 skojeów z łanu i jeden ferton wś nad rz. Wołotomką, pow. bobrujski, gm. Oso-

za dziesięcinę (Kod. mał. III, 68).
Osoczniki 1.) wś i chutor, pow. wołkowyski,
gm. Łysków, 37 w. od Wołkowyska. Wś 775
dz.; ehutor należy do dóbr Mohylowee. 2.) O,,
wś, pow. oszmiański, wchodziła w skład sstwa

wiec, 70 w. od Bobrujska, 17 dm., 186 mk., zarząd gm., cerkiew par., szkoła, młyn.

Gmina

obejmuje 22 miejscowości, 375 dm., 3795 mk.
włościan, uwłaszczonych na 9840 dz. Nadto

w gm. jest 14,422 dz. większej posiadłości, 173
dz. skarb. i 420) cerk. 4.) O. Cerkiewny, dobra,
Osoki, wś przy ujściu rz. Swołny do Dryssy, pow. bychowski, Derżańskich - Dekterewych

dudzkiego.

pow. dryzieński,
i Kostyniczów, 708 dz. 5.) Q. Pusty, dobra,
Osokno, mylnie Osokźno (t. VII, 648), dobra, tamże, Kamionków, 484 dz. 6.) O., fol., pow.
pow. nowoaleksandrowski, gm. Dusiaty (5 w.), ezerykowski, Święciekich, 116 dz. 7.) Q., do35 w. od mta pow., własność hr. Tyszkiewiczów, bra, pow. sieński, Korzeniewskich, 2510 dz,
z folw, Koniuchy, 2074 dz.
8.) O.al. Szypulźno, fol., tamże, Przebyłowskich,
Ososzniki, wś, pow. grodzieński. Ob. Ka- 240 dz.
raszewo.
Osowieck, wś i okolica, pow. prużański, gm,
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Jelec, 23 w. od Prużany. WŚ 128 dz.; okolica
164 dz.
Osowiecka, pow. radomyski, gm. Wodotyje,
st. poczt. Koczerów (2 w.), 13 dm., 68 mk.
Osowity, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Bachmaty (7 w.).
Osówka 1.) wś, pow. bielski, gub. grodź.,
gm. Kleniki, 16 w. od Bielska, 450 dz. 2.) O.,

dm., 218 mk.

2.) O.,wś, pow. rówieński, gm.

Meżyrycz, par. praw. Samostrzały.

Ostaszyn, wś, pow. nowogródzki. Opis starożytnego dworu wzniesionego w r. 1670 i do-

tąd zachowanego (częściowo) w pierwotnej postaci, podał wraz z rysunkami Julian Maszyński
(Tyg. Illustr. z r. 1900, n. 20)..

Ostejki 1.) fol., pow. szawelski, gm, Skie-

mie (9 w.). 2.) O., dwie wsi, pow. telszewski,
wś, tamże, gm. Rajsk, 154 dz.
Osówka 1.) słoboda, pow. rówieński, gmina gm. Kretynga (14) i Żydyki (2 w.).

Stydyń, 14 dm., 109 mk. 2.) O., kol., powiat
żytomierski, gm. Horoszki, 19 dm., 120 mk.
Osowlany 1.) wś, pow. kobryński, gm. Imienin, 53 w. od Kobrynia, 247 dz. 2.)0., wś
ifol., pow. wołkowyski, gm. Pieski, 29 w. od
Wołkowyska. Wś 216 dz.; fol. należy do dóbr
Samujłowicze.
Osownica, wś i fol., pow. kobryński, gmina

Ostejkowszczyzna, ob. Dachny.
Ostermańsk, dobra, pow. rohaczewski, od

r. 1880 Jafimowiczów, z fol. Strzeszyn i Karpi-

łówka 24,154 dz. (11,422 lasu).

W dobrach 6

młynów.

Osthfysch i Osthwisz u Długosza, dziś Uściwierz, jezioro w pow. włodawskim. Nadane

wraz z osadą nadjeziorną, klasztorowi siecieWś 55 dm., 473 chowskiemu. Za czasów Długosza wieś opustomk., zarząd gm., 802 dz.; fol. Kurzenieckich, szała, a zostało tylko bogate w ryby jezioro
Osowniea, 91 w. od Kobrynia,

(L. B., II, 267, 270).
600 dz.
Ostra Góra, Ostrogóra, wś, pow. sokólski,
Osowskie Budki, os., pow. łucki, gm. Oso-

wa, 9 dm., 65 mk.

s

gm. Ostrogóra, 28 w. od Sokółki, 42 dm., 336

Ossa, w dok. Osaja, Oseja, wś, pow. kowel- mk., zarząd gm., szkoła, 626 dz. mina obejski, gm. Turzysk, 30 w. od Kowla, 19 dm., 141 muje 47 miejscowości, 1082 dm. włośc. (108 inmk., cerkiew. W r. 1577 do Niesuchojeży, ks. nych), 6838 mk. włościan, uwłaszezonych na
' Romana Sanguszki, płaci od 4 dym. półdworz. 12,829 dz. Nadto w gminie jest 34 dz. większej
W r. 1583 we włości turzyskiej, wnosi od 3 posiadłości i 38 dz. kośc.
dym., 4 ogr.
Ostrejki, wś, pow. poniewieski, gm. ŚmilOssówka, wś, pow. stopnieki. E, Majewski: gie (13 w.).
„Przedhistor. narzędzia krzemienne zebrane pod
Ostrejkiszki, wś, pow. rossieński, gmina
wsią 0.*, Warszawa, 1893 r., str. 28 i 22.
Szweksznie (9 w.).
Ossówno, wś, pow. węgrowski. W r. 1476
Ostrejkowicze, fol., pow. mścisławski, od r.
przy O. istniały trzy wole: Stara wola osso1878
Ludohowskich, 170 dz.
wieńska, druga późniejsza i trzecia pod Sulkami.
Ostróg,
miasto. Wł. Łuszezkiewiez: „Ruina
W r. 1563 płaci O, od 10 łan. Ob. Dobre.
bohojawleńskiej
cerkwi w zamku ostrogskim*
Ossowskie Budy, wś, pow. kowelski, gm.
(Spraw. komisyi hist. sztuki, III, 66). X.: „O koTurzysk, 38 w. od Kowla, 37 dm., 285 mk,
Ossy, Ossa, wś i fol., pow. kobryński, gmina ściół w O* (Kraj, n. 43 i 44 zr. 1891). KnaDywin, 40 w. od Kobrynia.
Hochów, 449 dz.

Wś 1332 dz.; fol. piński ks. prof. pisał o kościele w Ostrogu (Lwów

1892 r.).

Łuba Radzimiński Z.:

„Wiadomość

Ost, słoboda, pow. rówieński, gm. Stepań, 96 o nowych wykopaliskach w pow. ostrogskim na

Wołyniu* (Zbiór Wiad. do Antrop. Kraj,, t. II,
w, od Równego, 19 dm,, 169 mk.
Ostapkowszczyzna, wś i fol., pow. gro- r. 1878).
Ostrołęka 1.) miasto powiatowe. Połączone
dzieński, gm. Krynki, 42 w. od Grodna. Wś ma
z Warszawą drugorzędna drogą żelazną idącą
143 dz.; folw. Miklaszewiczów, 156 dz.
Ostapy, wś, pow. owrueki, gm. Łuhiny, par. od stacyi Tłuszez (dr. żel. warsz. petersb.) na
praw. Kolskie (5 w.), 60 w. od Owrucza, 89 dm., Wyszków do 0. W r. 1890 miasto miało 6438
544 mk., cerkiew fil. drewn. Do filii należą wsi: mk. Śród ludności stałej było 57 praw., 41 prot.,
3325 żydów. Katolicy stanowili 53.649. Powiat
Ochotówka i Radohoszcza.
liczył 71,501 mk.
SŚród stałej ludności było 74
Ostasze 1.) fol. dóbr Złotniki, pow. białostocpraw., 218 prot. i 8667 żydów. Katolicy staki. 2.) ©., okolica, tamże, gm. Zawyki.
nowili 88.14. W r. 1382 Jan ks. mazow. poOstaszewo, fol. dóbr Przyłuki, pow. ko- twierdza sprzedaż wójtowstwa w 0. przez Świębryński,
tosława Chomę „nobili viro Thomassio... haeredi
Ostaszów, pow. lepelski. Podano w opisie de Srzednie Włoki* za 17 kóp groszy (Kapica,
(t. VII, 664) nazwiska: Jagnezański i Sniacki, Herbarz, 386). W r. 1578 płaci O. od 55 łan.
winno być: Jaguczański i Swiacki.
podmiej. i 5 pustych. Szosu fi. 16, ezopowego
Ostaszówka 1.) (t. VII, 664), przys., pow. za rok od warów 438, od każdego za warzenie
ostrogski, gm. Hoszeza, 42 w. od Ostroga, 32 i wyszynk po gr. 11 den. 10, wogóle fl. 168, gr.

Ost

21 den. 6.

Ost
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Od 12 bań gorzałez. po gr. 24, od Ostrovia, miasto powiatowe gub. łomżyńskiej.

14 piekarzy po gr. 15, od 2 kowali, 13 szewców, W r. 1890 było tu 8380 mk. (9 praw., 9 prot.,
mk., śród
3 garncarzy, 2 kuśnierzy, 1 cieśli, 4 biednych 5391 żydów), w powiecie zaś 86,686
było
(91,097)
ludności
ksiąg
do
zapisanej
stałej
przekup3
,
bednarzy, 2 biednych kołodziejów

84 praw., 3246 prot, (w gminach: Długosiodło
i Jasienica) i 15,660 żydów. Katolicy stanowili
79.149. Jan ks. mazow. bawi tu r. 1424 i potwierdza „in Ostrovia* sprzedaż wsi Leśnica.
„Distrietus ostroviensis* r. 1479 (Kapiea, Herbarz, 64i 332). W r. 1578 płaci od 79 łan., 6
Łyszczyce, 21 w. od Brześcia. Wś 0. 29 dm., łan. wójt. Szosu daje fi. 20, od bań gorzał. 18,
348 mk., cerkiew, szkoła, ze wsią Ogrodniki od wyszynku wódki 3, od 12 piekarzy, 6 rzeźn.,

niów, 10 rybaków. Wogóle fi. 235 gr. 4, den. 6.
Z eałego powiatu dochodu fi. 807 gr. 22. 2.) O.,
w dok. z r. 1323 Ostrolanka, pow. sandomierski,
ob. Skotniki.
Ostromeczewo, Ostromeczew, wś i dwa fol.
nad rzką Lutą, pow. brzeski gub. grodz., gmina

Planta 463 dz.; jeden fol, Osuchowskich, ma 289 4 kraweów, 5 szeweów, 4 kowali, 2 garnearzy,

dz., drugi Puzynów, 264 dz. (Grupa kurhanów. 1 kuśnierza. Suma fi. 57 gr. 18. Czopowe za
Ostromicze al. Ostromiecze Królewskie i Szla- 4 kwartały fi. 250 gr. 8, od 389 warów. Cały
checkie, dwie wsi i dwa fol.; O. Królewskie, oko- powiat ostrowski dał fi. 645.
Ostrów 1.) fol. dóbr Lisowczyce, pow. brzelica i fol., pow. kobryński, gm. Podolesie, 11 w.
ski.
2.) O., Ostrowo, urocz. w dobrach Kamienokolica
dz.,
430
Królewskie
O.
Wś
od Kobrynia.
tamże,
134 dz.; wś 0. Szlacheckie 39 dz.; fol. O. należy na Rusota, pow. grodzieński. 3.) O., wś,
dzies.
336
Grodna,
od
w.
40
Hudziewicze,
gm.
Bojarowdo dóbr Zaprudy; fol. O. Królewskie
włopodniecieekiem,
wójtowstwie
w
r.1558
W
ch,
Mańkowski
e
Szlachecki
0.
dz.;
345
skich,
wsi
We
grodz.
ekon.
kraśniekiego,
dworu
ści
236 dz. W r. 1563 w wójtowstwie ostromiecosad18
tego
z
średniego,
gruntu
włók
30
było
włók
24
było
wsi
We
j.
kiem, ekon. kobryńskie
(oprócz
gruntu średniego, z tego 1 wolna na wójtowstwo nych, 12 na służbę ciągłą. Dochód
i 1 na bobrowników, 22 na osadzie. Z włók owsa) czynił 28 kóp 6 gr. 4.) ©, wś i fol.,
11 w. od Koosiadłych płacą po 97 gr., co czyni 35 kóp 34 pow. kobryński, gm. Strzygowo,
694
Nowomiejskich,
fol.
dz.;
421
Wś
gr., z włóki bobrowniekiej 67 gr. Dochód ze brynia.
22
Wierzcholesie,
gm.
tamże,
dobra,
©.,
5.)
dz.
ostroo
Wójtowstw
wsi wynosił 36 kóp 41 gr.

(455
mieckie obejmowało wsi: O., Stryjewieze, Go- w. od Kobrynia, Benklewskich 1221 dz.
prupow.
Międzylesie,
dóbr
fol.
O.,
6.)
lasu).
rezdrycze, Buchowieze i Ukołody.
słonimski,
pow.
wś,
Ostrowo,
Q.,
7.)
żański.
Horoszgm.
,
żytomierski
Ostroń, kol., pow.
gm. Miżewicze, 25 w. od Słonima, 1206 dzies,
ki, 51 w. od Żytomierza, 30 dm., 204 mk.
8.) O., wś i fol., tamże, gm. Starawieś, 27 w. od
1875
r.
od
Ostropol, fol., pow. orszański,
Zachareńków, 220 dz.

Słonima. Wś 113 dm., 689 mk., cerkiew, 1351

Zeumów,
Ostropol, mstko. Kompańskij N. A.: „Mie- dz. włośc., 57 eerk.; fol., własność
do dóbr
należy
tamże,
urocz.,
©,
9.)
dz.
527
43).
t
1893,
r.
Star.,
stieezko Ostropol* (Kijew.
i Południowy,
Północny
Nowy,
O.
10.)
Kuliki.
Callier
.
szamotulski
pow.
mstko,
Ostroróg,
21 w. od
Ed.: „Ostroróg koło Szamotuł* (Roezn. T. Przyj. trzy wsi, pow. sokólski, gm. Ostrów,
Sokółki.
O.
Nowy
59
dm.,
307
mk,
zarząd
gm.,
Nauk., Poznań 1891 r.).
mk., eerkiew,
Ostrów 1.) r. 1238 Ostrosno, wś, pow. łę- 558 dz.; O. Północny 73 dm., 402
759
czycki. W dok, z r. 1238 włość, o którą toczył 706 dz. włośc. i 87 cerk.; O. Południowy
dm.
1051
miejscowości,
68
obejmuje
Gmina
dz.
Dok.
(Ulanow.
Strzelnie
w
klasztorem
z
się spór
uwławłościan,
mk.
6728
innych),
(24
włośc.
mazow., 123, 10). 2.) O., wś, pow. kozienicki.
w gminie jest
W dok. z r. 1275i 1284 śród włości klasztoru szezonych na 11,159 dz. Nadto
87 dz. eerk.
i
posiadłości
wąchockiego (Kod. mał., II, 137 i 159). 3.) ©., 1950 dz. większej

pow. stopnieki, ob. Obice. 4.) Q., w dok. z r. 11.) O., fol. dóbr Rahoźnica, pow. wołkowyski,
nowoaleksandrowski,
1257 Kostrow, wś, pow. janowski, ob. Szczecin 3) 12.) O., wśi zaśc., pow.
pow., Daszcza(t. XI). 5.)0., wś, pow. chełmski, gm. Doro- gm, Abele (15 w.), 19 w. od mta

zaśc.,
husk. Opis dóbr mylnie umieszczony (ob. t. VII, rów 122 dz. 13.) Q.i O. Przywał, dwa
14.) O., zaśc.,
w.).
19
(5i
Antuzów
gm.
tamże,
gm.
w
Ostrów
wsi
do
się
odnosi
34),
n.
700
str.
0., zaść.,
Rakołupy. 6.) Q., wś, pów. chełmski, gm. Ra- tamże, gm. Dryświaty (7 w.). 15.)
tamże,
gm.
Smołwy
(1
w.).
16.)
O.,
wś, pow.
ta
wś
1564
r.
W
.
kołupy, par. Wojsławice
w (dziś nieznana), płaci nowogrodzki, gm. Ostrów (nie Krzywoszyn), 74
w par. łac. „Pustothe*
od 13 łan., 2 zagr. Opis dóbr O. mylnie podano w. od Nowogródka, 74 dm., 1040 mk., zarząd
przy wsi t. n. w gm. Dorohusk. 7.) ©., mstko, gminny, cerkiew par. fundacyi Bakanowskiego,
Par. praw. około
pow. włodawski. W r. 1676 płaci pogłówne od uposażona 3 włókami, szkółka.
(nie 5 okr. pol.),
3
do
należy
Gmina
dusz.
2800
130.
czan
przedmiesz
370 mieszczan, 60 żydów,
chutory
Izaak Waszyński, kapłan obrządku greckiego od obejmuje 29 miejseowości (16 wsi, 3
dm,,
361
mających
fol.),
2
domin,
6
jurocz.
od
ki
2 esób i 4 z rodziny. Pleban kolechowie
dz.
7248
na
uwłaszezonych
włościan,
mk.
4411
dokum.
w
Ostrowie,
al.
O.
8.)
siebie i 8 dwor.
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Nadto w gm. jest 12,628 dz. większej posiadł. der Staedte Adelnau, Sulmierzyce und Ostrowo,
i 58 dz. cerk. 17.) O., pow. słucki, ob. Bor- herausg. von C. F. W. Altmann, 1866. Brandt
ki 24). 18.) O., fol., pow. klimowieki, od r. H.: „Beitraege z. Gesch. d. Stadt O. in sued1855 Kotlarów, 100 dz. 19.) Q., wś, pow. le- preussicher Zeit*, Festschrift der Stadt Ostropelski, należy do dóbr Żary, ma 18!/, włók. wo, 1895. 2), Stary, pow. gnieźnieński, ob.
20.) O., fol., tamże, Kandybów 760 dz. 21.) O., Stary Ostrów (t. XI). 3.) O., wś nad Gopłem,
fol.,. pow. połocki, Sowińskich 67 dz. 22.) Q., powiat inowroeławski. W r. 1900 wykopano
wś, pow. witebski, gm. Kuryno (15 w.), cerkiew. w warstwie torfu, w głębokości 2 metrów różne
Ostrów 1.) Ostrowo al, Bihun, słoboda przy ozdoby bronzowe. 4.) ©. Dębowy, wysepka na
Malinie, pow. radomyski, 21 dm., 140 mk. 2.) Noteci pod Rynarzewem. Wspom. w dok. z r.
O., fol. przy mstku Wczorajsze, pow. skwirski, 1337 (K. W., n. 1165),
3.) ©. (t. VII, 703), wśi fol., pow. dubieński,
Ostrów 1.) wś, pow. lwowski. Stanowi przedgm, Tesłuchów, 45 w. od Dubna. Wś 100 dm., mieście Szczerca. Według lustracyi z r. 1565
616 mk., cerkiew drewn. z r. 1650. Cerkiew dane było przez króla, nieboszczykowi p. Borafil. we wsi Redków. Fol. 1 dm., 11 mk. Wr.
1564 kn. Bohusza Lubeckiego, w r. 1568 Michała Działyńskiego, r. 1650 ks. Katarzymy Czetwertyńskiej i Charlińskich, 4.) O., wś, tamże,

tyńskiemu,, kaszt. bełzkiemu, do wójtowstwa
szczerzeckiego. Miało tu być 51 ludzi na 20

łanach (po gr. 16, kłody 2 owsa), ogrodów 10,
staw dający co trzy lata zł. 400, młyn wydzier-

gm. Warkowieze, par. praw. Kniahynin (1 w.), żawiony za zł. 290 (z tego połowę miał brać
22 w. od Dubna, 51 dm., 313 mk, Wr. 1577 do wójt). Do tej posiadłości przyłączył Boratyński
Murawiey, p. Wileńskiej, płaci od 4 dym. włócz., odjęte przedmieszezanom z Piasków ogrodów 43
2 ogr. po 5gr. W r. 1583 ks. Andrzej Wiśnio- i eztery łąki na 20 stogów (wartości do 140 zł,).
wiecki wnosi od 4 dym. 5.) Q., chutor, tamże, Ogółem dochodu było zł. 471 gr. 12, po strącegm. Werba. 6.) O., kol., pow. łucki, gm. Cza- niu części wójtowskiej. 2.) OQ., wś, pow. staniruków, 338 w. od Łucka, 30 dm, 168 mk. 7.) sławowski. W r. 1469 SŚwircz przedstawią liO., chutor, tamże, gm. Osowa. 8.) Q., wś, tam- sty żony swej Jadwigi Korezakówny i swe z naże, gm. Rafałówka, 92 w. od Łucka, 30 dm., daniami wsi: Ostrów, Piskorzew, Chocimierz
246 mk. W r. 1577 do Czartoryska, ks. Micha- i Puzynki (Puźniki), z obowiązkiem służby.
ła Czartoryskiego, płaci od 2 dym., a w r. 1583
Ostrowągs, r. 1185 Ostrawaniz, wś, pow. nieod 4 dym., 2 ogr. 9.)Q., kol., tamże, gmina szawski. W liczbie wsi nadanych kościołowi P.
Szezuryn. 10.) O., wśi urocz., tamże, gmina Maryi pod Płoekiem, akt z r. 1185 wymienia
Trościaniec, 34 i 37 w. od Łucka, Wś 40 dm., „Ostrowantz cum ecelesia*, Kościół więc istniał
188 mk., urocz. 3 dm., 11 mk. Wr. 1577 kn. tu zapewne już na początku XI w. (Ulan. Dok.

Maksyma Sokólskiego, płaci od 3 dym. po 10 Kujaw., 287, 1). Jako włość klasztoru premongr. i kn. Ostafieja Sokólskiego, 5 dym., 3 ogr. stratensów pod Płockiem, uwolniona r. 1361 raW r. 1583 wnosi pobór Marek Sokólski. 11.) O., zem ze wsiami: Dymcze i Kurowo od wszelkich

r. 1616 Ostrówek, wś, pow. owrueki, par. praw. podatków przez króla Kazimierza (Kod. dypl.
Owruez (1 w.), właściwie przedmieście Owrucza. pol., I, 216). W r. 1353 Władysław ks. kujawW r. 1616 do ststwa owruckiego.

Czynszu nie skii gniewkowski, na prośbę Jakóba prepozyta

daje, tylko roboziznę. Owsa po pół miarki, ka- klasztoru płoekiego i Grimildy przełożonej, popłonów po dwa. Fol. z niewielką krescencyą. zwala przenieść wś O. na prawo magdeburskie.
Suma tej wsi za owies 6 ff.

W r. 1622 wś O. Za zniesione daniny książęce, mają kmiecie pła-

_ z fol. czyni 317 zł. 2 gr. 4'/, den. 12.) O., kol., cić 8 grzyw. rocznie i dawać poradlne. Kmiecie,

pow. włodzimierski, gm. Kisielin, 5 dm., 40 mk. których role przytykały do kościoła w tej wsi,
13.) O. Wołosowski i O. Wościhowicki, dwie kol., wolni będą od opłat (Kod. dypl. pol., II, 299).
tamże, gm. Nowydwór, 20 dm., 188 mk,
Por. Chełpowo.

Ostrów al. Ostrowo, pow. odolanowski. Do
Ostrowce 1.) wś, pow. łucki, gm. Włodzi0. odnoszą się opracowania: „Miasto O. i za- mierzec, 95 w. od Łucka, 30 dm., 240) mk., eermek w Antoninie* (Przyj. ludu, 1842/43 r., kiew. 2.) O, wś, pow. rówieński, gm. i par,
str. 379). Fabisz P. W., ks.: „Wiadomość praw. Dąbrowica (6 w.), 135 w. od Równego,
o szkolności w dek, koźmińskim i o gimnazyum 20 dm., 133 mk.
katol. w O.* (Ostrów, 1874, str. VIi73). „ProOstrowczyce, wś i fol., pow. wołkowyski,
gramy gimnazyum król. w O.*, 1846 r. „„Kata- gm. Wilezuki, 10 w. od Wołkowyska. Wś 291
log der Lehrerbibliothek Gymn. zu 0.* (Beilage dz.; fol. Jelskich, należy do dóbr Wilezuki.
zum Programm, 1882). „Katalog der SchulerOstrówek 1.) Ostrówki, wś i dobra, pow.
bibliothek d. K. Gymn. zu O.*, 1878, str. 18. białostocki, gm. Zabłudów, 22 w, ed mta pow.
Marten: „,Flora Ostroviensis*, Ostrowo, 1873. Wś 412 dz.; dobra Frybesów, z urocz. ZatoplaErinnerung an unsere Erlebnisse in 0. waehrend ny 716 dz. Pomiędzy wsią O. i Malewicze 2
der polnischen Insurreetion im J. 1848, Ostro- kurhany. 2.) O,, fol, i okolica, pow. bielski gub.
wo, 1849. Die alten Urkunden und Privilegien grodz., gm. Malesze. Fol. Janczewskich, 85 dz.;

6

Ost
okolica 39 dz. 3.) O., urocz., pow. grodzieński,
gm. Hoża. 4.) O., fol., tamże, gm. Wiereieliszki, 3 w. od Grodna, Wolmerów 591 dz. 5.) O.,
os., pow. kobryński, gm. Drohiczyn. 6.) O.,
wś i fol., tamże, gm. Janowo, 82 w. od Kobrynia, Wś 225 dz.; fol. Paleologów, z chut. Glimiszcze 240 dz. 7.) Q., okolica, pow. słonimski,
gm. Czemery, 159 dz. 8.) O., urocz., tamże, na-

leży do dóbr Natalin. 9.) O©., wś, pow. sokólski,
gm. Bagny, 41 w. od Sokółki, 222 dz. 10.) ©.,
wś i dobra, tamże, gm. Ostrów,

18i21 w. od
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włodzimierski, gm. Huszcza, 92 w. od Włodzi-

mierza, 56 dm., 350 mk., kościół katolicki.
Ostrowliany 1.) wś, pow. kobryński, gmina
Pruska, z urocz. Wielki Rów, 106 dz. 2.) 0.,

pow. święciański. Kurhan. 3.) O., dobra, pow.
połocki, Sokołowskieh 1628 dz. 4.) ©., dobra,
|
pow. witebski, Mastmanów 1013 dz.
Ostrowna, dobra, pow. orszański, Weryhów
829 dz. Por. Ostrowno (t. VII, 726).
Ostrowno 1.) dobra, pow. sieński, hr. Platerów, z fol. Nowy Dwór 2865 dz. (1403 lasu).
2.) ©., fol., pow. siebieski, Bykowych 235dz.

Sokółki. Wś 147 dz.; dobra, de Ramerów, 309
dz. Nadto 10 właścicieli ma 198 dz. 11.) ©., i Rusakowych 148 dz.
Ostrowo, wś, pow. przasnyski. Nadana kofol. tamże, gm. Kamionka, 11 w. od Sokółki,
P. Maryi pod Płockiem przed r. 1185
Ściołowi
Woszczerowiczów 200 dz.
Ostrówek 1.) wś, pow. kowelski, gm. Cho- (Ulanow. Dok. mazow., 287, 1). Por. Chełpowo,

cieszów, 58 w. od Kowla, 26 dm., 159 mk. W r. 1567 w par. Krzynowłoga (Krzywanoga

2.) O., w dok. Ostrowiec, wś, pow. włodzimier- mała) były części: 0. Kakacze, O. Zbrochy, O.
ski, gm. Werba, 2 w. od Włodzimierza, 63 dm., Dyle, 0. Przedbory i O. Kopcie. Siedziała tu
348 mk. W r. 1583 Aleksandrowej Zahorow- drobna szlachta. Części te dotąd istnieją z temi
skiej, płaci od 3 dym.
Ostrówki.

Kościół katol. we wsi nazwami.

Ostrowo, wś, pow. sokólski, gm. Kamienna,

Ostrowię, wś, pow. dryzieński, par. Rosica. 33 w. od Sokółki, 644 dz.
Ostrowskie, zaśc., pow. nowoaleksandrowOstrowie, chutor, pow. owrucki, gm..Pokagm. Rakiszki (11 w.).
ski,
lew, 28 w. od Owrucza, 32 dm., 145 mk.
Ostrowiec 1.) miasto, pow. opatowski. W r.

Ostrowskiszki, dwór, pow. telszewski, gm,

(zakłady żelazne), miasto posiada przyjazne warunki rozwoju pomyślnego. W ostatnich latach
powstało tu stowarzyszenie muzyczne, p. n.
„Lutnia*. 2.) Q., wś, pow. nowomiński. Wedle dok. z r. 1476 stanowił uposażenie kościoła
par. w Cieciszowie (Kod. maz., 277). W roku
1576 pleban służewski płaci tu od 2 łan.

2.) O., fol., pow. lepelski, Kryłowych, 604 dz.
Ostrowszczyzna, kol., pow. włodzimierski,
gm. Kisielin, 38 w. od Włodzimierza, 21 dm.,
142 mk.
Ostrowy małe al. Ostrówek, wś, pow. ku-

1890 miało 5480 mk. Sród ludności stałej było Gadonów (10 w.).
Ostrowszczyzna 1.) os., pow. wołkowyski,
990 katol. i 4667 żydów. Jako punkt krańcowy
linii dr. żel. dąbrowieckiej i eentr przemysłowy gm. Porozowo, własność Jaroszewiczów, 28 dz.

tnowski.

Według lustracyi z r. 1661 Ostrowy

małe na 9 włókach, mają 3 zagrodników.

W r.

powiat 1787 było 9 chłopów rolnych i 3 komorników.
Budynki dworskie w stanie ruiny. Dawali sep
Ostrowinka, dobra, pow. mohylewski, Ru- z owsa, kapłony i jaja, ezynsz w gotówee, oraz

Ostrowiec,
czauski.

fol.

dóbr Pudownia,

banowskieh 862 dz.
Ostrowiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Widze (10 w.).
Ostrowite, wś, pow. lipnowski. W r. 1292

od wyszynku piwa i wódki,

Łąki w tej wsi

wydzierżawiał starosta. Daniny i czynsze przynosiły zł. 319 gr. 17. Dochód ze zbóż obliezono na zł. 632, gr. 24, szel. 2. Rachowano: korzee
mistrz krzyżaeki prowadzi tu układy z biskupem pszenicy zł. 7, żyta zł. 5, jarki zł. 4, jęczmienia
włoeławskim (Ulanow. Dok. Kujaw., 228, 54). zł. 3, owsa zł. 2, prosa zł. 7, grochu zł. 5, rzeOstrowity, wś, pow. nowoaleksandrowski, paku zł. 7.
Ostrowy 1.) wś, pow. wiłkomierski, gm. Kugm. Krasnogórka (3 w.).

Ostrówka 1.) zaśc., pow. poniewieski, gm. piszki (11 w.). 2.) ©., dobra nad rz. Restą,
Nowemiasto (6 w.). 2.) O., zaśe., pow. wiłko- pow. bychowski, Zieńkowiczów 826 dz.; młyn.
We wsi cerkiew paraf, 40 dm., 390 mk.
mierski, gm. Ołoty (12 w.).
Ostrowy, wś, pow. łueki, gm. Kołki, 12 dm.,
Ostrówka, kol. niem., pow. żytomierski, gm.
mk.
102
Żytomieod
w,
40
w.),
(9
i par. praw. Horoszki
Ostrożec, mstko, pow. dubieński, gm. Malin,
rza, 26 dm., 225 mk., kaplica ewang.
Ostrówki 1.) dobra, pow. kobryński, gmina 34 w. od Dubna, 104 dm., 1361 mk., cerkiew
Drohiczyn, 60 w. od Kobrynia, Bahurskich, drewn. z r. 1752, kapliea praw. z r. 1819, kaz urocz. Bór, 1300 dz,

2.) O., dobra, tamże, plica katol. Do par. praw. należy wś Zabołotee.

gm. Worocewicze, 63 w. od Kobrynia, Malkow- Własność Ledóchowskich. Na początku XV w.
skich, z fol. Ogdemer i urocz. Zawadycze, 583 władał O., kn. Dymitr Hołownia, co potwierdza
dzies.

1446 r. synowi jego Iwanowi, ks. Swidrygajło.

Ostrówki (t. VII, 716, Ostrówek), wś, pow. Od majętności tej potomkowie przybrali nazwi-
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Ost

0sz

sko Hołowniów Ostrożeckich, W r. 1545: kn.
Ostrożecey opatrują z O. dwie horodnie zamku
łuekiego. W r. 1570 kn. Hołownia z O. z włością, wnosi z 195 dym , 5 rzem. po 4 gr., 5 kom,
po 4 gr., 15 ogr. po 4 gr., 50 ogr. po 2 gr., 13
bojarów putnych, 11 kotłów gorzałez. W r. 1583
z samego O. płaci od 12 dym. rynk. po 6 gr.,

dano:

3 kół waln., 4 bojarów, 1 popa.

Goleniszczewa Kutuzowa, 874 dz.; dobra skarb.
obejmują 92 wsi i 4 fermy, mają 18,067 dz.
Oświęcim, miasto. Rychlik Ignacy: „Księstwa oświecimskie i zatorskie* (Spraw. gimnaz.

„Ad Brenycam pertinet Osuchowo*. Wr.

1578 wieś biskupia, płaei od 8 łan., 2 zagr.

Osuchowo, prawdopodobnie dzisiejsza Szczuka, wś w pow. brodnickim. Włość bisk. płockich w par. Górzno, wymieniona w dok. zr.
1325 (Kod, Maz., 40). W reg. pobor. z r. 1570

wymieniono w par. Gorzno wieś „Schutovo*,
12 półłanków, 16 dym. uliezn. po 4 gr., 16 pół- która jest zapewne dawnem Osuchowem.
łank., 1 kuśnierza, 13 dym., 8 ogr., 4 komorn,,
Osuń, fol. i dobra skarb., pow. dźwiński. Fol.,
W r. 1585 kn.

Andrzej Fedorowicz Hołownia zapisuje, między
innemi O., żonie Nastazyi Jełowiczównie Malińskiej, która przekazuje drugiemu mężowi swemu
Mikołajowi Siemaszce. Ten w r. 1602 sprzedaje
0. Janowi Kaszowskiemu. W XVIII w. O. należy do Olizarów. W r. 1528 O. z przywileju

w Tarnowie, za r. 1889, str, 65).

Oszaka, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Rakiszki (18 w.).
Zygmunta I otrzymał prawo miejskie.
Oszczadnica, wś, pow. czadczański ( Węgry).
Ostrusza, r. 1348 Ostrusa, wś, pow. gry- W r. 1864 mieszkało tu podobno około 1500
bowski. W dokum. z r. 1348 jako należąca do Polaków.
obrębu miasta zakładanego na obszarze wsi CiężOszczelnik, fol. dóbr Kraski, pow. wołkokowiee (Kod. mał., III, 71). Leżała nad rzką wyski.
tegoż nazwiska,
Oszczep, chutor, pow. wołkowyski, gm. BoOstry, pow. bychowski, ob. Bielewicze.
jary, 38 dz.
Ostryca, urocz. dóbr Laskowicze, pow. koOszczów, wś, pow. włodzimierski, gm. Skobryński,
bełka, 54 w. od Włodzimierza, 89 dm., 603 mk.,
Ostryjki, wś, fol. i ferma, pow. wasylkowski, cerkiew, 2 młyny. W r. 1545 Michna i Iwana
gm. Błoszczyńce, st. poczt, Białacerkiew (15 w.), Oszczowskich. W r. 1570 wnoszą Oszezowscey:
48 w. od Wasylkowa. Wś 310 dm., 1684 mk., Wasil od 6 dym., 7 ogr. po 2 gr., 1 koła młyn.,
cerkiew, kaplica, szkółka cerk., 10 wiatraków. 1 karczmy; Tomek od 6 dym., 7 ogr.; Michajło

Ostryjów, wś nad Ikwą, pow. dubieński, gm. od 6 dym., 6 ogr. i Mikita od 6 dym., 6 ogr.
i par, katol. Młynów (8 w.), par. praw. Dobra- W r. 1577 płacą Oszczowscy: Iwan od 12 dym.

tyn (2 w.), 24 w. od Dubna, 33 dm., 346 mk., po 10 gr., 3 ogr. po 4 gr., 3 ogr. po 2 gr.; Mi-

cerkiew cement. drewn. z r. 1799. W r. 1545
Matiasa Zieńkowicza Ostryjewskiego, który wnosi pobór w r. 1570. W r. 1583 płaci ztąd Wasili Bołbas Rostocki od 10 dym., 8 ogr., 10 ogr.,
2 bojarów, 1 popa. W r. 1624 Jana Koryteńskiego.

W XIX w.z Dobratynem i Pereweredo-

wem należał do Miączyńskich, rozparcelowany
pomiędzy włościan galicyjskich. Gleba ezarnoziemna, łąki nad Ikwą.
Ostrykowce, w dok. Ostrejkowicze, wś, pow.
starokonstantynowski, gm. Reszniówka, paraf,
praw. Samczyki, 10 w. od mta pow., 19 dm.,
134 mk. Pierwotnie sioło bojarów kuźmińskich,
ciągnące do zamku krasiłowskiego. W r. 1583
do włości ks. Konst. Ostrogskiego, płaci od 2
dym., 8 ogr.
Ostrynka, wś, pow. sokólski, gm. Ostrogóra,
22 w. od Sokółki, z urocz. Sosnowe Bagno, 427
dzies.

Ostryżna, fol. przy wsi Kaszperówka, pow.

taraszczański.
Ostrzeszów, miasto. Odnoszą się tu opracowania: „Kronika powiatn ostrzeszowskiego*,
przez ks. P. W. Fabisza. Oleśnica, 1859 r. Callier E.: „Powiat ostrzeszowski w XVI w.* (Warta, 1888 r.).
Osuchowo, wś, pow. ostrowski. W dokum.
z połowy XIII w. śród włości bisk. płockich po-

kita od 3 dym., 3 ogr. po 2 gr., 1 koła młyn.
wieśn. 12 gr. i Tomko od 3 dym., 3 ogr., oraz
Stan. Zaszczyński od 6 dym., 6 ogr. W r. 1588

Tomko, Mikita, Stanisław, Wasili i Iwan Oszczowski razem od 12 dym., 9 ogr.
Osze, wś, pow. poniewieski, gmina Pokroje (7 w.).
Oszkiany, wś i zaśc., pow. szawelski, gmina
Okmiana (5 w.).
Oszkielicze, dwór, pow. wiłkomierski, gm.
Kowarsk (3 w.).
Oszkińce 1.) wś, pow. poniewieski, gm. Mołdoczany (7 w.). 2.) O., wś, pow. wiłkomierski,
gm. Subocz (14 w.).
Oszkogire, wś, pow. rossieński, gm. Botoki (12 w.).
Oszkowice, wś, pow. łowieki. Mikołaj podchorąży łęczycki, wieś O. kupioną od księcia,
odstępuje r. 1257 Wolimirowi bisk. kujaw. za
30 grzyw. (Ulanow. Dok. kujaw., 192, 18).
W r. 1576 są tu cztery działy szlacheckie: Osz
kowskich, Małachowskich i Pstrokońskich. Płacą
od 4!/, łan., 3 zagr., 8 osadn., karezmy.

Oszmiana 1.) mto pow. gub. wileńskiej.
Najdawniejszymi starostami byli: Giedygołd
(1387), Minigajło (na chrzcie Michał) Giedygołdowiez z Dziewieniszek (1387-—97), kn. Andrzej Konstantynowiecz Pryhabski (1507), kn.

Owi
Wołodko Iwanowicz Horski (1515), Mikołaj Kie-
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i os., pow. wołkowyski, gm, TarOtnoha, wś
Wś 195 dz.; 0s.,
i
Otoki, wś, pow. brzeski gub. grodz., gmina

żgajło (1520), Jan Jundził (1520), Jan Iwanowicz nopol, 61 w. od Wołkowyska.
Zabrzeziński (1522 i powtórnie 1526—30), Mi- Bujków 15 dz.

kołaj Zabrzeziński (1532), Hieronim Chodkiewiez (1538—41), kn. Juri Wasilewicz Sołome- Miedna, 143 dz.
recki (1549—50), Juri Chodkiewicz (1554),
Otożelis, przys., pow. poniewieski, gm. CzyJan Mikołajewicz Hajko (1555). Z późniejszych piany (10 w.).
Otrady, wś, pow. wiłkomierski, gm. Owanstarostów opuszezono: Mikołaja Radziwiłła
(1579 —.80) i Bogusława Radziwiłła (1650). ta (10 w.).
2.) O. Dziagirdowska, tamże, dawna nazwa wsi
Qtrosze, fol., pow. nowoaleksandrowski, gm.
Chorążyszki. 8) O Naruszewiczowska, tamże, Antuzów (18 w.).
dziś Daukszyszki. 4.) Q. al. Oszmianka OlechOtroszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
nowiezów al. Irzykowska, dziś O. Murowana. gm. Antuzów (18 w.), Grzymałowskich 28 dz.
5.) O. Sylwestrowska, dziś Sylwerstowszczyzna.

6.) Q. Stara, pow. oszmiański.

Otrubsk, pow. borysowski, 26 dm., 416 mk,,

Pierwotna osa- cerkiew fil., par. Berezyna.

da t. n., nadana franeiszkanom r. 1505, przez

Aleks. Jagiellończyka, który zbudoweł tu kościół i klasztor drewniany. Kościół ten spalony
przez nieprzyjaciół r. 1655. Nanowo wzniesiony kościół popadł w ruinę, poczem odbudowali
go Franciszkanie r. 1822i władali w nim do roku 1831, poczem klasztor zniesiono a gmach kościelny do dziś istniejący, otrzymał inne przeznaczenie.
St. Jarocki: „Cmentarzyska pow.
oszmiań,* (Światowit, t. III, r. 1901). Cz. Jankowski: „Pow. oszmiański
*, Petersb., 1897, t. IV.

Ottonowo 1.) dwór, pow. rossieński, gmina

Skawdwile (13 w.). 2.) O., dwór i fol., powiat
telszewski, gm. Gorżdy (12 i 14 w.).

Otułowo, jezioro, w pow. lepelskim, w dobrach Białe, ma 7.1 w. kw.

Otwock, wś i os. nad Wisłą, pow. nowomiń-

ski. Przyjazne warunki klimatyczne wytworzone
przez rozległe obszary leśne, na gruncie suchym,

piaszczystym, przyczyniły się do nagromadzenia
zarówno w O. jak przyległych osadach wzdłuż
linii dr. żel. nadwiślańskiej, od Wawra począw-

Oszmiańce, wś, pow. wołkowyski. gm. Bi- szy, licznych willi letnich, tworzących po obu
stronach toru kolejowego wielowiorstowy pas
skupce, 161 dz.
Osznarowicze, wś, pow. słonimski, gm. De- osad, gromadzących w lecie tysiące osób szukarewna, 13 w. od Słonima, 393 dz.

jących tu odpoczynku, a w zimie chorych, zwła-

słocz, Laskowskich, 150 dz.

Diehl Edmund:

Osztrogi, wś, pow. kowieński, gm. Rum- szcza piersiowych, 0 znaczeniu O. jako stacji
klimatycznej pisał Wroński Wład., dr.: „O. jako
szyszki (2 w.).
Oszywki, folw., pow. wołkowyski, gm. Świ- miejscowość lecznicza, Warszawa, 1898 rok.,
„Wille w O. i warunki pobytu

tamże (z planami), Warszawa.
Otaląż, ob. Mogielnica.
Owadno, wś, pow. włodzimierski, gm. WerOtbytki, Odbytki, fol., pow. czerykowski, od
ba, 9 w. od Włodzimierza, 120 dm,, 451 mk.,
r. 1872 Sakowiczów, z fol. Bojary, 116 dz.
Otcówka, kol.. pow. żytomierski, gm. Uszo- cerkiew. Nadane Janczyńskiemu za wysługę.

W r. 1545 Wasilowej Janczyńskiej i Hawryła

mierz, 15 dm., 162 mk.

Otkieliszki, wś, pow. rossieński, gm. Kielmy (5 w.), 28 w. od Rossień*
Otłoczyn, r. 1215 Otlucin, wś, pow. toruński, W r. 1215 na mocy układu opata z Trzemeszna z bisk. kujawskim Bartonem, 0. pozostał w posiadaniu biskupa. Wymieniony też
śród włości biskupich,
wdok. z r. 1250 (Ulanow.
Dok. Kujaw., 117, 2, 187, 13). Według dok,

Jakowiekiego. W r. 1570 przy Jakowiczach,
własność Hawryła Jakowiekiego. W r. 1577
Hawryłowa Jakowieka wnosi od 5 dym., 6 ogr.
W r. 1583 płaci Iwan Jakowieki.
Owady, wś, pow. kobryński, gm. Wierzcholesie, 178 dz.

Owaliszcze, fol. dóbr Błoty, powiat ko|
bryński.
Owangm.
ski,
wiłkomier
Owantka, fol., pow.
ks. Konrada (około r. 1240), dziedzicem tej wsi
był kiedyś Sasin, ojciec Gedki bisk. mazowiee ta (7 w.).
Owczarnia 1.) fol. dóbr Telatycze, powiat
kiego. Gedko następnie zamienił tę wieś z pewnym Klemensem na Latowice.

Klemens umie- brzeski gub. grodz. 2.) O., fol. dóbr Starzynka,

szczając córkę w klasztorze strzelneńskim, dał pow. grodzieński.
OQwczyno, fol., pow. newelski, Linowskich,
z nią i wieś, Klasztor zaś zamienił tę wieś
z bisk. kujawskim Michałem na młyn „Quetsen* z fol. Rusanowo 497 dz.
Owieczki, przedm. Goniądza, pow. biało(Kod. dypl. pol., II, 23). W r. 1583 Otluczino,
w par. Słońsko; płaci biskup kujaw. od 3 łan., stocki.
Qwieczyce, wś, pow. wołkowyski, gm. Pie1 zagr.
niuga, 94 dz.
Otmiany, pow. brzeski, ob. Zilarowo.
Owiele, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm.
Otmut, wś, pow. mohylewski, gm, PołykowiBachmaty (11 w.).
cze, cerkiew paraf., zarząd gm., szkoła.
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Owi

Owińska, pow. poznański. Ob. E. Kierski Krzysztofa Radziwiłła (przy Połonnej). Obeenie
(Tyg. illustr., t. XIII, r. 1866, str. 223). „Dom Steekich.
obłąkanych w O.* (Tygodn. liter., r. 1843,
Ozdziutycze, mstko, pow. włodzimierski,
n. 19).
gm. Kisielin, 29 w. od Włodzimierza, 109 dm.,
Owłoczym, wś, pow. włodzimierski, gmina 611 mk. W r. 1545 Tomka Kojleńskiego (SaczOlesk, 35 w. od Włodzimierza, 148 dm., 823 kowicza). W r. 1570 Chwiedora Kohilińskiego.
cerkiew, wiatrak, młyn. W r. 1545 An- W r. 1577 Zdanowa Kowleńska wnosi od 17
drzeja, Gniewosza i Juria Owłuczemskich, oraz dym. półłank., 4 ogr., a wr. 1583 Anna MichajMichała, Szczęsnego i Andrzeja Kotowiezów. łowna Hrennicka od 12 dym., 11 ogr., 3 kom.,
W r. 1570 wnoszą pobór Gniewosz, Andrzej 2 kół waln., 1 stępn., 1 popa.
i Jurgowa Owłoczymscy. W r. 1577 pierwszy
Ozdżary, chutor, pow. łucki, gm. Szezuryn,
z nich płaci od 5 dym, dworz., 9 ogr., drugi od 14 dm., 52 mk.
4 dym., 11 ogr. po 2 gr., trzeci od 6 dym., 4
Oziabły, wś i O.-Bagna, fol., pow. białostocogr. W r. 1583 posiadają części w O. i Staw- ki, gm. Gródek, 38 w. od mta pow. Wś 228
kach, Gniewosz, Abraham i Jan Owłuczymscey. dz,; fol. Marugów 521 dz,
Ownowiany, fol., pow. szawelski, gm. SzawOQziaty, wś, O. Królewskie i O. Małe, dwa
mk.,

kiany (10 w.).
fol.. pow. kobryński, gm. Oziaty, 21 w. od KoOwrucz, miasto. Rawita Fr.: „Z życia szlach- brynia. Wś 49 dm, 505 mk., cerkiew, szkoła,
ty okolicznej Polesia kijowskiego od XV do 1959 dz. włośe. (ze wsią Lachowiee)
i 120 cerk.

XVIII w.* (Niwa, r. 1892).
Owsianica al. Owsianka, rzeczka. Bierze
początek z jez. Niehro. Długa 55 w.
Owsianiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Bachmaty (1 w.).
Owsianki 1.) fol., pow. horecki, Denisowych

Fol. O. Królewskie, Wyganowskich, z fol. Mielniki i uroez. Wygon 2753 dz, (718 lasu); fol.
O. Małe Zadarnowskich, z urocz. Zabłocie 603

dz. Gmina obejmuje 23 miejseowości, 253 dm.
włośc. (28 innych), 3863 mk. włościan, uwła-

szezonych na 6428 dz.

Nadto w gm. jest 228

i Tyszkiewiezów, 194 dz. 2.) O., fol., pow. wi- dz. cerk. i 10,525 większej posiadłości.
tebski, Arnoldów, 162 dz.
Qzierańce, wś, pow. wołkowyski, gm. Wil-

Owsiejówka, fol. pow. wiłkomierski, gm. czuki, 221 dz.
Wieprze (10 w.).
Qzieranie 1.) wś, pow. radomyski, gm. WoOwsiszcze 1.) chutor i os., pow. słonimski, dotyje, st. poczt. Brusiłów (10 w.), 25 w. od
gm. Różany.

Chutor, Turskich 61 dz.; os., No- Radomyśla, 180 dm., 1134 mk., cerkiew, szkół2.) ©. Małe, fol., pow. sieński, ka cerk., 2 wiatraki, 910 dz. włośc., 795 dwor.,
«0d r. 1868 Klimowiczów, 129 dz.
sióstr: Józefy Kosowskiej i Maryi Lubińskiej.
Owsta, wś, fol. i os., pow. słonimski, gmina W XV w. O. nadane były przez Chodkiewiezów,

wiekich 15 dz.

Borki, 45 w. od Słonima. Wś 172 dz.; fol. Mar-

monasterowi pieczerskiemu w Kijowie. W r. 1628

eiszewskich, 79 dz.; os. Sosnowskich, 24 dz,

Andrzej Sokołowski wnosi od 5 dym., 3 ogr.

Owzicze, wś i fol., pow. kobryński, gm.
Osowee, 73 w. od Kobrynia. Wś 487 dz.; fol.
Kantorowych, 2898 dz. (1745 lasu).
Ozadówka, wś nad stawem, pow. żytomierski, gm. Ozadówka, 45 w. od Żytomierza, 7 w.
od Rajhorodki (st. poczt.), 6 w. od Demczyna

2.) O., kol.. pow. łucki, gm. Połonka, 28 dm.,
139 mk. 3.) ©. Zawrowskie
i O. Radomyskie,
dwa fol., tamże, 20 i 27 w. od Łucka.

Qzierany, fol., pow. rohaczewski, od r. 1874
Sołowieckich, 233 dz,
Ozierany 1.) wś i kol. czeska, pow. dubień-

(st. dr. żel.), 157 dm., 1011 mk., eerkiew par. ski, gm. Warkowicze, par. praw. Kniahynin
We wsi zarząd gm., młyn, (4 w.), 23 w. od Dubna. Wś 9 dm., 46 mk;
kol. 184 dm., 1104 mk. 2.) ©Q., chutori fol.,
cegielnia i gorzelnia. Własność Łazarewych.

drewn. z r. 1755.

Qzaryszcze, fol., pow. połocki, Weryhów,
910 dz.
Ozdeniż, wś, pow. łucki, gm. Szezuryn, 16

pow. łueki, gm. Czaruków, 18 w. od Łucka.
Chutor 15 dm., 147 mk.; fol. 2 dm., 22 mk., 110

morg. lasu. Należy do dóbr Korszowskich.
3.) O., Oziery, wśi fol. nad rzką Lwą, pow. rów. od Łucka, 65 dm., 408 mk, cerkiew, szkoła,
wieński, gm. i st. dr. żel. Wyseck (12 w.), st,
młyn. Wr. 1577 wś Zdenicz należy do Iwana
poczt. Dąbrowica (24 w.), 124 w. od Równego.
Czaplicza, który wnosi od 24 dym., 7 ogr., ar.
Wś 124 dm., 749 mk., cerkiew drewn. zr. 1786.
1588 ze wsi Deniz od 10 dym., 5 ogr., 10 ogr., Do par. należy wś Szachy. Fol. 4 dm., 18 mk.
1 popa.

4.) ©. al. Ozieranie, wś nad jez. Ozierańskiem,

Qzdobicze, wś, pow. grodzieński, gm. Ka- pow. owrucki, gm. Sławeczna, par. praw. Za-

mionka, 47 w. od Grodna, 18 dm., 181 mk., mysłowicze (12 w.), 65 w. od Owrucza, 84 dm.,

342 dz.
468 mk., cerkiew fil. drewn. 5.) Q., mstko nad
Ozdów, wś, pow. łucki, gm. Połonka, 8 w. jeziorem, pow. włodzimierski, gm. Nowydwór,
od Łucka, 76 dm., 487 mk., cerkiew. W r. 1545 43 w. od Włodzimierza, 160 dm., 1241 mk.

Matiasą Syropiatowiezai Ozdowskich. W r. 1583 Należało do dóbr biskupstwa włodzimierskiego,

t

Oże

Qzi
nowo osadzone przed r. 1577. W r. 1588 wnie-
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Ożajcie, wś i okolica, pow. szawelski, gm.

siono od 4 dym. rynk. po 6 gr., 26 dym. uliez. Skiemie (10w.), 54w. od Szawel. Mają tn: Dowpo 4gr., 2 chałup nędznych po 2 gr., 17 łanów, narowiezowie 60 dz., Domaszewiezowie 24 dz.,
2 kom,

W r. 1589 zapłacono 4 fl. 12 gr. szosu,

Zabiełłowie 23 dz., Leparscy 65 dz, Liniehow-

z 17 łan. 17 f., z kom. 4 gr., ezopowego per scy 3 dz., Linkiewiezowie 38 dz., Montwiłłowie
arendam 20 fl., wogóle

41 f. 16 gr.

W now-

147 dz., Ożyńscy 76 dz., Rajeewiczowie w O.

i Kirkiłach 45 dz., Talmontowie 21 dz.
szych ezasach do Zagórskich.
Ożalinia 1.) też Ożele, dwór, pow. poniewieQzierce 1.) wś i fol., pow. orszański, gmina
Tołoczyn Stary (5 w.), 17 dm., 142 mk., eer- ski, gm. Remigoła (1 w.), Macańskich 40 dz.
kiew par. Fol. Goździekich, z fol. Piomont 2838 2.) O., wś, tamże, gm. Linków (7 w.).

dz. (2200 lasu).

2.) O., pow. dzisieński. Około

Ożańce, wś, pow. wiłkomierski, gm. Owan-

1670 r. Jana Antoniego Chrapowiekiego, wwdy ta (8 w.).

Ożanna, wś, pow. łańcucki. W r. 1565 wś
witebskiego. 3.) ©, fol., pow. lepelski, Korsaków 240 dz. 4.) ©, fol., pow. witebski, Połoń- w ststwie leżajskiem, na prawie wołoskiem.
skich 411 dz. Niegdyś Jana Antoniego Chra- Kmiecie nie dają czynszow tylko rogowe po pół
grosza od starego bydła a po szelągu od młodepowiekiego, wwdy witebskiego.
QOzierce, kol., pow. łucki, gm. Rożyszeze, 39 go. Było 19 kmieci, 10 ogr., pop z cerkwią, 3
karczmarzy, 4 bartników. Zbierano tu i w JeOziereck, dobra, pow. sieński, Majewskich, dlnej czerwiec, co przynosiło do 10 zł. rocznie

dm., 207 mk.

z fol. Lipowicze 310 dz.

ze wkupu ba prawo zbierania,

Lasy dębowe

Ozierie, wś, pow. horecki, gm. Niczyporowi- i bukowe wielkie. Opłata za żer dawała do 20
zł, Wyrabiano też gonty i komięgi. Ogółem docze (3 w.).
Qzierki, wś, pow. orszański, gm. Moszko- chodu ze wsi zł. 70 gr. 12.

Ożarów, wś, pow. warszawski. Dok. z r.
wo (10 w.).
Qzierki, chutor, pow. włodzimierski, gmina 1475, Bolesław ks. mazow. uwalnia wójta we
wsi książęcej Ożarowie, Ludwiga, mieszezanina
Brany, 18 dm., 109 mk.
Qzierkino, fol., pow. sieński, od r. 1866 Pe- warsz. od służebności, obdarza łanem ziemi
(Kod. maz., 262), W r. 1580 rządzea wsi krótrażyckich, 100 dz.

Oziero, wś nad jeziorem, pow. łueki, gmina lewskiej, Rostkowski, dzierżawea Doroty KumelTrościaniee, 20 w. od Łucka, 44 dm., 234 mk., skiej (mającej widać nadanie wsi), płaci od 15
ł
s
cerkiew. 2.) Q., wś, tamże, gm. Włodzimie- łan. i 6 zagr. z rolą.

Ożarowice, r. 1158 Osarovici, r. 1447 ŻeQziero Bite, chutor, pow. nowogradwołyń- rowice, r. 1667 Ozorowice, wś, pow. będziński.
W dok. z r. 1158 śród wsi, z których dziesięcinę
ski, gm. Lubar, 11 dm., 105 mk.
wBrzeźQziersk, wś, pow. rówieński, gm, Wysock, nadał Radost bisk. krakow., klasztorowi
par. praw. Zaleszany (28 w.), 151 w, od Równe- niey (Kod. mał., II, 1). W spisie wsi wchodzących w skład księstwa siewierskiego w r. 1447
go, 39 dm., 288 mk.
Qziery 1.) Wiźnie, dobra, pow. mohylewski, podana pod nazwą: Żerowice, a w spisie z T.
od r. 1881 Kuneewiczów, 217 dz. 2.) ©, Wierch- 1667 nazwana: Ozorowice. Ob. Siewierz.
Ożarówka, wś, pow. nowogradwołyński, gm.
nie, tamże, ob. Wierchnie Jeziory.
Qzieryszki, zaś., pow. nowoaleksandrowski, Ostropol, 118 w. od mta pow., 110 dm., 589
mk., cerkiew drewn. z r. 1785, uposażona 50
gm. Rakiszki (16 w.).
Ozimina, wś, pow. samborski. Centr klucza dz. z nadania ks. Ant. Lubomirskiego, szkółka
wsi królewskich, które Zygmunt August odłą- eerk,
Ożarowo 1.) fol., pow. brzeski gub. grodz.,
czył od ststwa samborskiego i nadał żupum rurzee, 110 w. od Łucka, 135 dm., 842 mk.

skim przed r. 1565 ku ich zasileniu. Żupnikiem gm. Połowce, Winogradowych 382 dz.

2.)0,

|
był wtedy Stanisław Herburt z Fulsztyna. We fol., pow. kobryński, gm. i dobra Anutopol.
Ożele 1.) wś, pow. poniewieski, gm. Mołdowsi O. było 15 kmieci, pop i cerkiew, młyn,
karczma. Dwa wielkie mosty na Bystrzycy czany (8 w.). 2.) Q., dwór, tamże, gm. Pniei Oziminee z poborem mostowego, arendowanym wo (10 w.). 3.) QQ, wś, pow. telszewski, gm.
Szkudy (16 w.). 4.) O., fol., pow. wiłkomierza zł. 54. Ogólny dochód zł. 84 gr. 24'/,,
Qzimowicze, okolica, pow. słonimski, gm. ski, gm, Szaty (10 w.).
Ozelinia, fol., pow. poniewieski, gm. SkroCzemery, 12 w. od Słonima, 416 dz.
Qzirec, wś, pow. rówieński, gm. Sieliszcze, batyszki (8 w.).
Ożelówka, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
22 dm., 101 mk.
Ozlijów, wś, pow. dubieński, gm. i par. praw. Wieprze (16 w.).
Ożenin, wś, pow. ostrogski, gm. Chorów,
Młynów (3 w.), 15 w. od Dubna; 27 dm., 306
mk. W r. 1583 Aleks. Siemaszki, kaszt. brae- par. praw. Brodów (4 w.), 13 w. od Ostroga,
ławskiego przy Mielniey, płaci od 12 dym,, 113 dm., 652 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1871,
kapl. katol., szkółka cerk. od r. 1884. Pod wsią
4 ogr.
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st. dr. żel. połud,-zachod. t. n., mająca 18 dm.,: osadzenie nowych obszarów w Ożomli na suro70 mk.

wym korzeniu, z nadaniem wójtowstwa tamże.

Ożgów, słoboda, pow. rówieński, gm. Stydyń, . Okazał też listy królewskie na różne sumy na 0.
14 dm, 116 mk.
zabezpieczone.
Ożogi, wś, pow. poniewieski, gmina Śmil-- Ożurajście, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
gie (11 w.).
i Wiżuny (2 w.).
Ożohowcee, mstko, pow. starokonstantynow; Ożusenie, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Wiski, gm. Awratyn (6 w.), st. poczt.-tel. i dr. żel. żuny (2 w.).
Wołoczyska (12 w.), 80 w. od mta pow., 224
Ożwiany, wś pow. rossieński, gm. Chwejdadm., 1336 mk., cerkiew murowana z r. 1888 na ny (Konstantynów, 8 w.).
i
miejscu kościoła katol., szkoła,
Ożwinta, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.

Ożomia, r. 1469 Ozamla, wś, pow. jaworow- Sołoki (14 w.).
ski. Stadnicki młody, przedstawia r. 1469 list| Ożynnik, urocz., pow. sokólski, gm, Czarna
nadawczy Władysława króla węgierskiego, na Wieś.

a.
Pabianice, miasto, pow. łaski, Stacya drogi
|

Pachinia, wś, pow. krzemieniecki, gm. Wierz-

żel. warsz. kaliskiej, 141 w. od Warszawy, Wr. bowiee, par. praw. Łopuszno (3 w.), 37 w. od
1890 miasto miało 12,795 mk., w tej liczbie Krzemieńca, 33 dm., 238 mk., młyn.

737 poddanych obeych.

Sród ludności zapisa-

Paciory, wś, pow. dryzieński, należała do

nej do ksiąg stałych było: 18 praw., 2675 prot., dóbr Sarya.

2257 żydów. Katolicy stanowili 57.9%/,. Wznie-

Paciszczka, Patiszczka, wś nad jez. Okno,

siono nowy kościół katol. ostrołukowy. Otwarto pow. połoeki, gm. Michałowszczyzna, 18 dm.,
szkołę handlową 7 klas. Niemieccy rzemieślnicy 128 mk., cerkiew,
osiedlili się tu w r. 1796. Historyę klucza paPaciszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
bianiekiego dóbr kapituły krak. ogłosił Maks. gm. Antolepty (3 w.), własność Jakimowiczów,
Baruch. Warszawa, 1908 rok. Widok zamku 29 dz.
i rynku w P. wraz z opisem podał „Kraj* zr.
Packi, chutor i fol., pow. wołkowyski, gmina
1902 dn. 5 września.
Międzyrzecz, 28 w. od Wołkowyska. Chutor 28

Pabianicka Ruda, podana była dwukrotnie dz. włośe. i 12 dz. należących do Morskiego; fol.
p. n. Pabianicka Ruda (t. VII, 805) i Ruda pa- Zawadzkich, 120 dz.
bianicka (t. IX, 886, n. 32).
Packowo, dobra, pow. mścisławski (mylnie
Pacajcie, Pocajcie, okolica, pow. telszewski, podane w klimowieckiem), Ałabuszewych 1075
gm. Żydyki, 44 w. od Telsz, Mają tu Baniewi- dz., młyn, folusz. Poprzednio Ciechanowieckich
czowie 33 dz., Tyszkowie 52 dz., Daniłowie 8 i Iwańskich,
Pacowszczyzna, wś, pow. słonimski, gmina
dz., Wołontysowie 20 dz.
Pace 1.) wś, pow. bielski gub. grodz., gmina Pacowszczyzna, 49 w. od Słonima, 209 dz. ziemi
Aleksin, 158 dz. 2.)PP., wś, pow. kobryński, włośe. i 20 własności prywat. Gmina obejmuje
88 miejscowości, mających 632 dm. włośc,
_gm. Imienin, 197 dz.
(130 innych), 6652 mk. włościan, uwłaszczoPacewicze 1.) wś
i chutor, pow. słonimski, nych na 9087 dz. Nadto w obrębie gminy jest
gm. Kozłowszezyzna. Wś z os, Kozłowo 172 121 dz. cerk. i 12,755 większej posiadłości. Zadz. chutor należy do dóbr Podol. 2.) P,, wś rząd gm, we wsi Nakryszki.
i dobra, pow. wołkowyski, gm. Piaski, 24 w. od
Pacuje, wś i fol., pow. wołkowyski, gmina
Wołkowyska. Wś 46 dm, 443 mk., 473 dz. Świsłocz, 31 w. od Wołkowyska. Wś 79 dz,;
włośc. i 33 prywat.; dobra Styrpejków, 2560 dz. fol. Kołontajów, 126 dz., w części Wierzbie(686 lasu).
kich, 375 dz.
Pacewo, fol. dóbr Hieronimowo, pow. białoPacunele, mstko i dwór, pow. szawelski, gm.
stocki.

Skiemie (10 w.), 60 w. od Szawel, 200 mk.

Pacewskie, wś, pow. nowoaleksandrowski, Kontowtowie mają tu 45 dz. i Traszczanowscy
110 dz.
gm. Skopiszki (7 w.).
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Pajewszczyzna, okolica, pow. kobryński,

Pruska, 9 w. od Kobrynia, 158 dz.
wieński, gm. Bobty (6 i 10), 630 dz. w 15 czę- gm.
Pajęczno, r. 1276 Pagiczna, mstko, pow.
Największe mają: Jagintowiezowie,
ściach.
adomski. Bawi tu r. 1276 Leszek (Lenowor
iezoJurew
Marcinkiewiezowie, Kalwajtysowie,
steho) książę sieradzki, i w wydanym tu akcie
wie. 2.) P., zaśce., pow. poniewieski, gm. KraRemi- powiedziano: „datum in civitate que Pagiezno

kinów (9 w.). 3.) P., dwór, tamże, gm.
goła (9 w.), Bołtuszków, 53 dz. i Szuleów,
93 dz. 4.) P., wś, tamże, gm. Śmilgi (7 w.).
Mają tu Houwaltowie 43 dz. 5.) P., okolica,
pow. szawelski, gm. Poszwityń (11 w.), 34 w.
od Szawel. Mają tu Goessowie 78 dz., Dow-

yulgariter nuneupatur* (Ulan. Dok, kujaw. i ma-

zow. 217, 42). Michał „rector ecelesie de Pogenchno*, kanelerz książęcy otrzymuje od Władysława ks. kujaw. r. 1295 w Brzeźnicy potwierdzenie na lokacyę wsi Siedlice na obszarze

zarośli należących do kościoła, danych do osaa „euidam Jarchoni* na prawie niemieckim
wiecey 35 dz., Staszkiewiczowie 64 dz., Frone- dzeni
dypl. pol. II, 129). Wr. 1552 płaci P.
(Kod.
kiewiezowie 11 dz.
4 gr. 24, w r. 1563 płaci fl. 14 gr. 12
fl.
szosu
iagm.Uc
,
ierski
Paczkany, wś, pow. wiłkom

kontowie 26 dz.,

Korzeniewscy 17 dz., Krasno-

i od 10 rzem.

na (5 w.).

Paczków, mstko, pow. nissański.

Kopietz:

Pajle 1.) wś, pow. szawelski, gm. Krupie

2.) P., wśi chutor, tamże, gm. Szawle.
, wś, pow. telszewski, gm. Gadoyjoty
Pajsz
w Program. gimn, Patschkau, 1875. Inne dow. od Telsz.
20
w.),
(7
nów
kumenty: Zeitsch f. Gesch. Schles., t. XII.
ob. Pokalniszki.
i,
niszk
Pakal
wiew
,
towice
Paczuł
1581
Paczołtowice, r.
Bokanowo, fol., pow. sieński,
al.
nów
Paka
ku XVII Patułtowice, wś, pow. chrzanowski.
h,
Węsławskic 119 dz.
W r. 1581 płaci tu Czerski od 21', łan.,
Pakiańce, wś, pow. wiłkomierski, gm. Tozą
odnos
zego
tutejs
ła
kościo
Do
6 zagr., 3 kom.
(4 w.).
wiany
mość
się prace: Strzelichowski Piotr ks.: „ Wiado
enie 1.) pow. nowoaleksandrowski, ob.
Paki
228,
str.
1900,
w,
Krakó
o kościele paraf. w P.*
2.) P., wś, pow. oszmiański, należała
o.
Orłow
Tenże: „Zapiski do kroniki kościoła par. w 0. do dóbr Nowosiółki.
z XIX w.* Ustęp z obszerniejszej pracy 6 tym
Pakniszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
kościele. Kraków, 1900, str. 98.
Dusiaty (4 w.).
gm.
Padalaszczyzna, wś, pow. dryzieński, par.
Pakolniszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Druja.
Rogów (16 w.).
Padałówka, wś, pow. łucki, gm. Rożyszcze,
Pakość, mstko, pow. mogilnieki, W r. 1581
go.
39 dm., 207 mk,, własność Oranowskie
rajey miejsey wnieśli szosu fl. 30, od 15 krawPadcarewicze al. Padcerewicze Stare i Nowe,
21 szewców, 1 nowego szewca, 8 kowali,
dwie wsi nad Styrem, pow. łucki, gm. Medwieże. ców,
(6 w.).
„Regesten d. Stadt Patschkau* (1254 — 1699)

76 w. od Łucka, 86 dm., 593 mk.

rych cerkiew.
ci od 8 dym.

10 rzem. bez
W P. Sta- 1 nowo osiadłego, 11 kuśnierzy,

nowo osiadłego, 1 chirurW r. 1583 do Qzartoryska,pła- cechu, 3 rzeźników, 1
ga, 1 łaziennika, 51 komor., 34 piekarek, 5 kół

Padery 1.) wś, pow. dryzieński, par. Druja.
2.) P., okolica, pow. połocki. Mają tu: Czyżewscy 15 dz., Erdmanowie 50 dz., Paderowie
23 dz.

młyń., wiatraka, 7 rybaków, 8 przekupniów,
1 ubogiego, 1 nowo osiadłego, 13 bań gorzał.,

1 bani świeżo założonej.

Łepkowski J.: „O za-

bytkach Kruszwicy, Gnieżna, Pakości*.

Kra-

ków. 1866.
Palakolnie, fol. dóbr Szołkowo, pow. wiłkomierski.
;
Pałańce, ob. Paluńce.
par.
,
Palcza, wś, pow. dubieński, gm. Ołyka
praw. Chorłupy (3 w.), 44 w. od Dubna, 23 dm.,

Padkowice Prussy, ob. Patków (t. VII).
Padudzie, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Sołoki (20 w.).
Padziuny 1.) dwór, pow. nowoaleksandrowski, gmina Ponedel (8 wiorst). 2.) P., al.
Podziuny, wś i dobra, pow. poniewieski, gm, Ki- 587 mk., młyn. Własność Zagórskich. W roku
bury (8 w.). Mają tu Dragunowie 55 dz., Jó- 1545 i 1570 dobra monasteru żydyczyńskiego.
zefowiczowie 28 dz.

3.) P., wś, tamże, gm. W r. 1577 włość zamku ołyckiego kn. Michała

Linków (10 w.). 4.) P., wśifol., tamże, gm. Czartoryskiego, płaci od 8 dym. po 20 gr.,
Pompiany (6 w.). Mają tu Czyngowie, Maliń- 1 ogr. po 4gr. W r. 1583 ks. St. Radziwiłł
wnosi od 7 łanów.
sey 120 dz.
okolitnie,
pierwo
Palczewo, pow. nieszawski, ob. Piotrkowo.
Pajewo, może Padniewo
Now
1412
R.
.
nowski
ciecha
pow.
.,
ca szlach
Palczyn, Palcin, wś, pow. inowrocławski,
wogrodzie Jan starszy, ks. mazow. wydaje przy- ob. Pałczyn (t. VII).
wilej Janowi z Padniewa (Kapica, Herbarz 315).
Palecze, wś, pow. poniewieski, gm. Pokroje,
-

W r. 1567 są części: Pajewo Wielkie i Pajew
ko, P. Rzyczki i P. Czety.

Palej, wś, pow. dryzieński, par. Druja.
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Palekniszki, fol., pow. poniewieski, gm. PoPałaszniki, wś, pow. dryzieński, parafia
kroje (11 w.).
Druja.
* Palendyszki, zaśc., pow. poniewieski, gm.
Pałaukiszki, os., pow. wiłkomierski, gmina
Birże (11 w.).
Ołoty (10 w.).
Palenna al. Fiedorówka, dobra, pow. horeePałaużys, dwór, pow. rossieński, gm. Kon-

ki, od r. 1879 Popowych, 664 dz.

stantynów (4 w.).

Palenówka, dobra, pow. witebski, CzyżykoPaławki, dwór, pow. telszewski, gm. Masiawych 1000 dz.
dy (7 w.).
Palesieniszki, ob. Polesieniszki.
Pałcz, r. 1382 Polsze, wś, pow. bydgoski.
Paleśnica, w dok. z r. 1351 Bolesznycza, T. R. 1382 Władysław ks. opolski, nadaje tę wieś
1372 Palecznicza, wś nad rzką t. n., dopł. Dunaj- świeżo zakładanemu miastu Wyszogrodowi al.
ca w pow. brzeskim. Wspom. w dek. z r. 1351 Hoghemburg, później Fordoń zw, (Ulanow. Dok,
(Kod. mał., III, 79). Pleban Grzegorz w dok. kujaw., 335, 45),
z r. 1372 (Kod. kat. krak., II, 45).
Pałezew, wś, pow. łódzki. Dawna własność
Palestyna, fol., pow. wileński, gm. Wornia- kapituły krakow.

Ob. Chrapy
i Wardzyn.

ny, Kotwiezów, poprzednio br. Przeździeckich.
Pałecznica, wś, pow. miechowski. W dok.
Palestyńska, kol. pow. sokólski, gm. Zu- z r. 1887 wspom. jako włość Mszczuja, wojew.
bryca, 122 dz.

Palędzie, ob. Zosośniki,
Palibina, fol. pow. newelski, gm. Ziabki,
gorzelnia, młyn,

sandom. (Kod. kat. krak., I, 206).

Pałecznica, ob. Paleśnica (t. VII).
Pałopiawny, wś, pow. rossieński, gm. Kielmy (12 w.).

Palijówka, pow. żytomierski, ob. Palijowska
Pałuki, wś, pow. ciechanowski. Parafia istHuta (t. VII, 829) i Huta Palijowa (t. XV, 604).
Paliminie, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina niała tu już w XIV w., gdyż Ścibor bisk. płocki *
odłącza od niej wieś Murowo. Gałązki r. 1385,
Uciana (8 w.).
dla
wcielenia do nowo utworzonej parafii w CiemPalioniszki Rejski, wś, pow. telszewski,
niewie
(Kod. maz., 104). Reg. pob. z r. 1567
gm. Płungiany (29 w.).
wymieniają
w par. pałuckiej około 60 wsi przePaliszki al. Piliszki, Poliszki, okolica, pow.
kowieński, gm. Kroki, 70 w. od Kowna. Maja ważnie drobnoszlacheckich. Śród nich jest Opitu Bohuszowie 84 dz., Wołodkowie 84 dz., Gied-

nogóra, wówczas wieś królewska.

gowdowie 160 dz., Gintowtowie 157 dz., Kimon-

Pałułopie, dwór, pow. poniewieski, gm. No-

Palmino, dobra, pow. witebski, Arenheimów,

Pamiątka, ferma przy wsi Kuźminie, pow.

towie 158 dz., Kolczewscy 105 dz., Krzyżanow- wemiasto (2 w.).
sey 120 dz., Mikuecy 128 dz., Czepanisowie 81
Pałusze, Pałosz, wś, pow. oszmiański, W podz., Szyszkiewiczowie 244 dz.
bliżu wsi, w lesie grupa kurhanów,
z fol. Lubowo, 1060 dz.

olhopolski, gm. Kamionka, Swarezewskich 431
Palsze 1.) przys., pow. poniewieski, gm. Na- dzies.

ciuny (3 w.). 2.) P., dwie wsi, pow. telszewski,
Paminis, zaśc., pow. szawelski, gm. Gruźgm. Masiady (13 w.) i Sałanty (9 w.).
dzie (8 w.).
Paltis, dwór, pow. kowieński, gm. Kroki.
Pamnopol, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Paltyszki 1.) Pałtyszki, dwór, pow. kowień- Owanta (20 w.).
ski, gm. Krasne (5 w.), Katche ma tu 239 dz.
Pampiki, okolica, pow. kowieński, gm. Kro2.) P., mylnie Pałtynkż (t. VII, 831), wś, pow. ki (4 w.).
nowoaleksandrowski, gm. Dukszty (2 w.).
Pamuszyn, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Paluki, wś, pow. poniewieski, gm. Pompia- Ueiana (9 w.).
ny (8 w.).
Panale, dwór, pow. rossieński, gm. JurPaluńce, Palańce al. Mogiły, dobra, pow. wił- borg (8 w.).
komierski, gm. Onikszty (10 w.). W r. 1794
Panasie, chutor, pow. kowelski, gm. ChocieKazimierza Plewaki,
szów, 15 dm., 101 mk.
Paluniszki, wś i zaśc., pow. nowoaleksanPanasiewicze, wś, pow. prużański, gm. Nodrowski, gm. Antuzów (8 w.). Zakrzewskich
ski,
185 dz.
70 dz.
Panasiaki, wś, pow. prużański, gm. BiałoPaluny, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
wieża, 418 dz.
Rymszany (16 w.).
Panasówka, wś, pow. nowogradwołyński,
Pałajmiszki, wś, pow. wiłkomierski, gmina
gm. Lubar, 84 w. od mta pow., 29 dm., 214 mk.
Wieprze (16 w.).
Pałajniszki, dwór, pow. kowieński, gm. JaPancewicze 1.) wś i fol., pow. kobryński,
swojnie (13 w.).
gm. Osownica, 90 w. od Kobrynia. Wś 1019 dz.

Pałapis, dwór, pow. szawelski, gm. Kursza- (700 nieuż); fol, własność Mańkowskich, 271
my (10 w.).
dz. 2.) P., ob, Pancowce,

Pan
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Panciuchy, Pantiuchy, wś, pow. kobryński,
gm. Pruska, 15 w. od Kobrynia, 183 dz. ziemi
włośc.
Pancowce al. Pancewicze, chutor, pow. kobryński, gm. Bezdzież.
Pandworanie, wś, pow. dryzieński, parafia

przy ujściu rzki Usodicy, znajdują się kurhany
i horodyszcze.

Pańkowszczyzna, mylnie Połkowszczyżna
(t. VIII, 718), fol., pow. kobryński, Koiszewskich
155 dz.

Pankracowice, r. 1676 Pankracewice, są to

dzisiejsze: Kraczewice, wś w gm. Karczmiska,
Druja.
Panewka, wś, pow. witebski, należała do pow. nowoaleksandryjski (Puławy). W r. 1676

Kazarynowych i Mancewiezów.

były tu cztery części: dwie Poniatowskich, Drze-

Paniewo, r. 1393 Bynapaniewo, wś, pow. wieckiego i Uniszowskiego. Płacono pogłówne od

nieszawski., Wspom. w dok. z r. 1393 śród wsi 161 poddanych, 14 osób szlach., 17 dworskich.
dających dziesięciny kościołowi w Orlu (Ulan.
Pankratowa, f0l., pow. lepelski, Rusieckich
Dok. Kujaw., 270, 91). W r. 1557 są dwie wsi 71 dz.
t. n. w par. Swierzyno: P. Lubstowskich ma 10
Panory, wś, pow. dryzieński, par. Druja.
łan, i Sew. Borueki 1 łan., P, Tchórzewskich ma
Pańsk, dobra, pow. sieński, gm. Bóbr (7 w.),
odr. 1874 Sementowskich-Kuryłło, 1885 dz,
7 łan,

Paniowce, wś, pow. kamieniecki. W r. 1469 (1273 lasu).

„pan Bachawski*

(na Bahawiey
), przedstawił

Pańszczyno, fol., pow. witebski, Małachow-

lustratorom nadanie „regis antiqui* na wsi: „Pa- skich 166 dz.
Pansze, wś, pow. wiłkomierski, gm. Dobejnowcze et Suthkowcze* w pow. kamienieckim.

Prócz tego inne nadanie na wzniesienie zamku ki (24 w.).
Pantalia, wś, pow. dubiehski, gm. Dubno
i miasta na górze „Mszczyslaw* z nadaniem
prawa niemieckiego. Możnaby to odnieść do (2 w.), 21 dm., 132 mk.
Paniowiee. Piotr Kierdej również przedstawił
Panteliszki, wś skarb., pow. dźwiński, gm.
nadanie króla węgierskiego (Warneńczyka) na Malinówka, 15 dm., 90 mk., dom modl. starow.
wsi: „Panyowcze, Wroblowcze, Łąka* w pow.

Panuryca Wielka i Mała, dwie wsi u źródeł

kamienieckim, tudzież ,„Zelencze i Schawincze* rzki Stradań (pr. dopł. Połoty), pow. połocki.
w pow. smotryekim.
Papartynia, dwór, pow. poniewieski, gm.

Paniuki, fol., pow. grodzieński, gm. Żydom- Krakinów (5 w.).

Papiernia 1.) zaśc., pow. słonimski, gm. ByPańki 1.) wś, pow. białostocki, gm. Zawyki, teń, 57 dz, 2.) P., urocz., tamże, należy do
208 dz. 2.) P., wś, tamże, gm. Choroszeza, 19 dóbr Połońsk.
w. od mta pow., 441 dz. 3.) P., wś, pow. słoPapiernia, kol. niem., pow. radomyski, gm.
nimski, gm. Borki, 45 w. od Słonima, 481 dz. Kiezkiry, st. poczt, Radomyśl (1 w.), 19. dm,,
4.) P., dobra, pow. klimowieki, gm. Moszewo 111 mk., dom modl. ewang.
(15 w.), odr. 1870 Tereszezenków, 9788 dz.
Papiszki 1.) wś i dwór, pow. kowieński, gm.
Wielona (2 w.). 2.) P., dwie wsi, pow. ponie(7066 lasu), młyn, folusz.
Panków, wś nad Wieprzem, pow. tomaszow- wieski, gm. Mołdoczany (2) i Remigoła (7 w.).
ski. W r. 1565 wś w ststwie bełzkiem, miała 10 3.) P., dwie os. i dwór, pow. wiłkomierski, gm.
kmieci na półłankach. Hutnik dawał z huty Kowarsk. 4.) P., zaśc., tamże, gm. Ołoty (10 w.).
czynszu zł. 6 gr. 12, do tego 500 szklenie i szyb 5.) P., wś i fol., tamże, gm. Owanta (11 w),
co potrzeba do dworu. Kniaź. Ogółem dochodu Sangowiczów, z fol. Janidze 269 dz. 6.) P.,
wś, tamże, gm. Uciana (10 w.).
zł. 33 gr. 22.
Papiszkiele, wś, pow. poniewieski, gm. SkroPańkowce, wś, pow. krzemieniecki, gmina,
par. praw. i st. poczt. Jampol (3 w.), 45 w. od batyszki (10 w.).
Papłauniki,fol. pow. dźwiński, Makowskich
Krzemieńca, 181 dm., 703 mk., cerkiew fil. z r.
1774, uposażona 33 dz. z nadania ks, Janusza 242 dz.
Wiszniowieckiego r. 1728 i ks, Karola RadziPaporcie, wś, pow. dryzieński, par. Rosica.
wiłła r. 1783, szkółka cerk. od r. 1884. Wr.
Papowszszyzna, wś, pow. dryzieński, par.
1545 Beaty z Kościeleckich ks. Ostrogskiej, na- Druja.
byta od ziemian krzemienieckich Deniskowiczów.
Paporciszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
W r. 1583 we włości januszpolskiej, ks. Stef. gm. Opsa (10 w.).
Zbaraskiego, płaci od 12 dym., 4ogr., 4 kół
Paprockowszczyzna, o0s., pow. słónimski,
waln., 1 folusz. Obeenie Leduchowskich.
la, Linkiewiczów 93 dz.

Pańkowicze, fol., pow. sieński, Nowiekich gm, Kozłowszczyzna.
Paprotno, fol., pow. prużański, gm. Muraw403 dz.
Pańkowo 1.) fol., pow. brzeski, gub. grodz., jewska, 49 w. od Prużany, Zadarnowskich 302
gm. Kamienica Żyrowieka, Dąbrowskich 163 dz. dz. i 66 kilku właścicieli.
Papryszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
2.)P., wś nad Dźwiną, pow. wieliski, gm. Makłoki. W pobliżu wsi, na lewym brzegu Dźwiny, Uciana (13 w.).
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Papsielinie, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, go siostry, dziedzice Grzybowa, nabyli dział
gm. Dryświaty (20 w.).
w P. wraz z prawem patronatu kościoła w SłaPapusze 1.) dobra, pow. poniewieski, gmina wieach, od Klemensa z Nasiechowie za 100 grz.

Linków (9 w.). 2.) P,, fol., tamże, gm. Skroba- (Kod. mał., III, 243),
tyszki (12 w.).
Parkowo, wś, pow. obornicki. Nazwa P.
Paradowszczyzna (t. VII, 854), powtórnie istnieje jaż w XVI w. Podanie o miasteczku
Poradowszczyzna (t. VIII, 811), pow. wilejski, i nazwie dawnej Sławków, ma zapewne związek
gm. Krasne. Na polach horodyszcze, zw. przez z grodziskiem, w sąsiednim Słomowie, którego
lud „Zameczek*,
kościół został wcielony jako filia do par. w ParParadyż, wś, pow. międzyrzecki. Do dzie- kowie. Ob, Słomowo (t. X).

Jów istniejącego tu klasztoru odnoszą się prace:

Parkulpis, zaśc., pow. szawelski, gm. Gruź-

Warmiński Th.: „Urkundliche Geschichte des dzie (20 w.).
|
ehemaligen Cistercienserklosters Paradies*. Mit
Parma, wś, pow. łowieki. Dawała dziesię4 Lichtdrucktafeln. Meseritz, 1886, str. 307iXV. einę kapitule łowieckiej. W spisach pob. z r.
Tenże: „Das Koenigliche Schullehrer Seminar 1579 nie podana.
zu P.im ersten Halbjahrhundert seines BesteParośla, kol, pow. włodzimierski, gm. Kihens*. Meseritz, 1886, str. 134. Werner H.: sielin.
„Die funfzigjahrige Jubelfeier des Koeniglich.
Parowica, dwór, pow. poniewieski, gm, BirSchullehrer-Seminars zu P.* Gotha, 1886. Ten- że (3 w.).
że: „Katalog der Seminarbibliothek, 1885 (1800
Parpucie, wś, pow. dźwiński, par. Krasław.
dzieł w 4000 tomach).
Parsznie, dobra, pow. sieński, własność SanParafianów, wś, pow. wilejski. Buduje się drygajłów, z fol, Mieleszki i Jakowlewo 2536
kościół murowany w miejsce starego drewnia- dz. (1500 lasu), młyn wodny, jezioro.

nego.
Parszowa, wś, pow. owruecki, gm. Pokalew,
Paragi, wś, pow. telszewski, gm. Gado- par. praw. Kobylin (3 w.), 22 w. od Owrucza,
nów (15 w.).
24 dm., 195 mk.
© |Paramudy, chutor, pow. dubieński, gmina
Partyki, wś, pow. kowieński, gm. ŚredniKrupiee.
ki (1 w.).
Paranin, słoboda, pow. nowoaleksandrowski,
Partyńce, wś, pow. zasławski, gm. Hryeów,
gm. Emilezyn, 49 dm., 276 mk.
par. praw. Hubeza (2 w.), 35 w. od Zasławia,
Parchimowce, wś i fol., pow. grodzieński, 47 dm., 318 mk.
gm. Brzostowica Wielka, 50 w. od Grodna. Wś
Parwiszki, Pawryszki, fol., pow. wiłkomier297 dz.; fol., Kluczewskich 313 dz.

ski, gm. Swiadoście, 50 w. od Wiłkomierza, Ba-

Parchomówka, wś, pow. skwirski, gm. Par- lejszysów i Balunasów po 35 dz., ŹŻwirblisowie
chomówka, st. poczt. Wołodarka (8 w.), 35 w. 17 dz., Jachniunasów 35 dz.
od Skwiry, 326 dm., 2114 mk., cerkiew, kapliParya, Porye, wś, pow. wiłkomierski, gmina
ea, szkoła, młyn, 10 wiatraków. Gmina obej- Wojtkuszki (9 w), 13 w. od Wiłkomierza.
muje 7 miejseowości (3 sioła, 4 wsi), 10,551
Parydaby 1.) r. 1561 Poridubi, wś, pow.
mk. (142 katol.. 10 rozkoln., 142 sztund,, 209 kowelski, gm. Maciejów, 20 w. od Kowla, 141
żydów) i 14,581 dz., w tem 7819 większej po- dm., 750 mk., cerkiew, szkoła, 3 wiatraki. W r.
siadłości, 6567 włośc. i 134 cerk.

1565 wś ta w ststwie horodelskiem, miała 20

Parchuty, ob. Porchuty.
kmieci na różnych obszarach, karezma, 2 zagr.,
Parcowo, Parców, wś, pow. bielski gub. pop gr. 12. Bór dobry, z którego robiono kogrodz., gm. Orla, 900 dz. Własność miasta mięgi. Ogółem dochodu zł. 69 gr. 17. Wr.
Bielska.

1582 kn. Andrzeja Kurbskiego (przy Milanowi-

Parczew, miasto, pow. włodawski, W r. 1890 each), płaci od 19 łan., 2 bojarów. 2.) P. Komiał 5594 mk. Sród zapisanych do ksiąg stałej rytnickie i P. Wrębskie, dwie wsi, pow. włodziludności było 229 praw., 1 prot., 3204 żydów. mierski, gm. Korytnica, 25 w. od Włodzimierza,
Katolicy stanowili 42,6%.
45 dm., 285 mk.
Parczowce, wś, pow. sokólski, gm. KruglaParyszki, dwór, pow. nowoaleksandrowski,
ny, 10 w. od Sokółki, 149 dz.
gm Popiel (6 w.).
Pardambie, dwór, pow. poniewieski, gm.
Paryszów, wś nad Prypecią, pow. radomyBirże (17 w.).
ski, gm., par. i st. poczt. Czarnobyl (8 w.), 148
Parejs, zaśc., pow. poniewieski, gm. Naciu- w. od Radomyśla, 136 dm., 786 mk, 1729 dz.
ny (9 w.).
włośe., szkółka, 2 młyny, 2 wiatraki, W r. 1581
Parfenowicze, wśi dobra, pow. wołkowy- do Czarnobyla, Filona Kmity, wwdy smoleńskieski, gm. Piaski, 24 w. od Wołkowyska. Wś 267 go, płaci od 2 osiadł., 5 zagr. Po wygaśnięciu
dz.; dobra, Suchoekich, z fol. Świdowo, 435 dz. Kmitów dostaje się r. 1595 Sapiehom, ci zaś
Parkoszowice, wś, pow. miechowski. W r. nadają dominikanom czarnobylskim, którzy w r.
1370 król Kazimierz poświadcza, iż Czcibor i je- 1628 wnoszą od 2 dym., 2 ogr.

Par
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Paryż 1.) dwór, pow. kowieński, gm. Ejrago- rostę krakow., Iwanowi z Jelczy za 600 grzyw.
2.) P., zaśc., tamże, gm. Krasne (Kod, kat. krak., II, 299).
s
(6w.). 3.)P., dwór, pow. poniewieski, gmina
Pasowsie, Posowsie, wś, pow. wiłkomierski,
Smilgi (10 w.). 4.) P., dwór, pow. szawelski, gm. Traszkuny (9 w.).

ła (4 w.)

gm. Skiemie (7 w.).

Pastory, wś, pow. dźwiński, parafia Kra-

Paryżówka, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. sław.
Uciana (7 w.).
Pasturka, r. 1176 Pasturov, wś, pow. pińParzeń, r. 1248 Parime, r. 1578 Parzim, wś, czowski. W dok. z r. 1176 w liczbie wsi, z któpow. płocki, Bolesław ks. mazow. w r. 1248 rych dziesięciny nadaje Piotr, areyb. gnieźn.,
w Płoeku, nadaję kościołowi płockiemu na wyna- klasztorowi w Sulejowie (K, W., n. 587).
grodzenie strat w dochodach tegoż kościoła wieś
Pasutycze, wś i fol., pow. wołkowyski, gm,
„Parime* po obu brzegach rzki Skrwy, należą- Izabelin, 16 w. od Wołkowyska. Wś 313 dz.;
cą kiedyś do Jana, syna Wojmira i połowę wsi fol. należy do dóbr Wiszniówka.
Lbowo i połowę Dłużniewa. Ziemowit ks. maz.
Pasynicze, wś, pow. słonimski, gm, Miżei czerski potwierdza to nadanie r. 1250 (Ulanow. wicze, 16 w. od Słonima, 56 dm., 442 mk.,

Dok. maz., 155, 8 i 156, 10). W r. 1578 wieś

990 dz.

Pasynki 1.) wś, pow. białostocki, gm. Zamłyn, 3 łany wójta, 1 rzem.
błudow, 14 w. od Białegostoku, 481 dz. 2.) P.,
Parzno, wś, pow. piotrkowski. Kościół par. wś nad Orlanką, pow. bielski gub. grodz., gm.
Parzim płaci od 5 łan., 2 zagr.,

1 kom. ubogi,

powstał tu zapewne w XII w., gdyż Grocholice Pasynki, 10 w. od Bielska, 42 dm., 242 mk,,

gdzie parafię założono podobno przed połową
XIII w., dawały dziesięcinę pleban. w Parznie.
Pasieczna, wś, pow. nowogradwołyński, na
pograniczu gub. podolskiej, gm. Ostropol, 100

cerkiew, 737 dz. włośe. i 89 eerk. (mina obejmuje 34 miejscowości, 858 dm. włość. (179 innych), 5130 mk. włościan, uwłaszezonych na
7431 dz. Nadto w gm. jest 195 dz. cerk. i 3112

w. od mta pow., 98 dm., 466 mk., cerkiew drew. większej posiadłości. 3.) PP., wś i urocz., pow.
z r. 1847, szkółka cerk.
wołkowyski, gm. Roś, Wś 125 dz.; urocz, 10
Pasieczniki 1.) wś, pow. bielski gub. grodz., dz. 4.) P., fol., pow. sieński, Janczewskich
gm. Orla, 103 dz. 2.) P., wś, tamże, gm. Be- 133 dz.
rezowo Nowe, 176 dz.
Paszczycha, kol., pow. dubieński, gm. KniaPasieka 1.) fol., pow. bielski gub. grodz., hynin, 32 w. od Dubna, 11 dm., 247 mk.
gm. Dubiażyn, 16 w. od Bielska, Mironowiczów,
Paszenki, dwie wsi, pow. dryzieński, w par.
z fol. Krasna Wieś 583 dz. 2,)PP., cztery Druja i gm, Sarya.
PRE
zaśc., pow. wiłkomierski, dwa w gm. Owanta
Paszewa, wś nad rzką Stawkiem, pow. du(5i12 w.) i dwa w gm. Uciana (13 i 15 w.).
bieński, gm. Beresteczko, par. praw. Złoczówka
Pasieka, kol., pow. włodzimierski, gm. Kisie- (1 w.), 43 w. od Dubna, 56 dm., 374 mk,, cerlin, 37 w. od Włodzimierza, 34 dm., 258 mk.
kiew fil. drewn. z r. 1758. W r. 1545 Iwana
Pasieki 1.) os., pow. prużański, gm. Masie- Dutego. Wr. 1562 Marya Dutowa odstępuje
wo, z os. Borowiki 175 dz. 2.) P., wś, pow. Iwanowi Czapliezowi. W r. 1577 Bazylius De-

3.) P.,, rewiński wnosi od 3 dym. po 20 gr., 10 ogr. po
2 gr. W 1583 płaci z P., B. Drzewiński. MR
zaść., pow. nowoaleksandrowski, gm. Antuzów 1593 i 1630 własność Ławryna Drzewińskiego.
Paszewicze 1.) fol., pow. grodzieński, gm.
(2 w.) i Dryświaty (10 w.). 5.) P., fol., pow.
wołkowyski, gm. Biskupice, 87 dz.

zaśc., pow. kowieński, gm. Żejmy.

4.) P., dwa

poniewieski, gm. Pompiany (12 w.).

6.) P,, Brzostowiea, Kanusiewiczów, 50 dz. 2.) P., wś,

wś, pow. wiłkomierski, gm. Kowarsk (8 w.). pow. nowoaleksandrowski, gm. Dryświaty (25 w.).
Paszkajcie (t. VII, 891. podane dwukrotnie
7.)P., cztery dwory, tamże, dwa w gm. Kowarsk (8 i 10 w.) i dwa w gm. Wieprze (3i 16 w pow. rossieńskim i kowieńskim), dwór, pow.
w.). 8.) P., pięć zaśc., tamże, w gm. Konstan- kowieński, gm. Betygoła (7 w.), 76 w. od Kowtynów (10 w.), Towiany (8 w.), dwa w gm. Ucia- na, Jankiewiczów 434 dz.

Paszkalanis, wś, pow. wiłkomierski, gmina
ny (2i 13 w.)i Wojtkuszki (7 w.).
:
Paskiewiciszki, dwór, pow. poniewieski, gm. Pupaby (10 w.).
Paszkańce 1.) wś, pow. poniewieski, gmina
Birże (13 w.).
Paskowszczyzna 1.) urocz., pow. słonim-

ski, gm. Rohotna, Kosowskich 38 dz.
tamże, ob. Żadejki.

2.) P.,

Pokroje (6 w.). 2.) PP, wś, pow. wiłkomierski,
gm. Źmujdki (12 w.).

Paszkany 1.) wś, pow. poniewieski, gmina
Nowemiasto (2 w.). 2.) P., dwie wsi, tamże,

Paskutyszki, wś, pow. kowieński, gm. Ale- gm. Stumbryszki (13 w.). 3.)P., dwie wsi,
ksandrowska Słoboda (3 w.).
pow. wiłkomierski, gm. Ołoty (14 w.). 4.)P.,,

Pasmiechy, r. 1396 Passimechi, wś, pow. wś, pow. oszmiański. Na polach 5 kurhanów,
miechowski. R. 1396 król Władysław potwierPaszkieie, wś, pow. oszmiański, należała de
dza sprzedaż tej wsi przez Spytka, wojew. i sta- dóbr Graużyszki.
Słownik Geograficzny,
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Paszkiszki, pow. oszmiański. Wchodziły Horodyszcze (3 w.), 18 w. od Zasławia, 93 dm.,
w skład dóbr holszańskich Sapiehów, z eksdywi- 602 mk., cerkiew fil. z r. 1773, szkółka cerk.
zyi 1650 r. wydzielone Adamowi Rogińskiemu. w" ». 1648 i 1651 Jama Pohroszowskiego.
Paszunie, wś, pow. szawelski, gm. PoszwiW r. 1709 syn jego Stefan, sprzedaje P., Maryanowi Piaseckiemu. W r. 1770 otrzymuje tyń (12 w.).
je spadkiem Tadeusz Zakrzewski, który r. 1800
Paszutyńce, wś, pow. starokonstantynowski,
gm. Krasiłów, par. praw. Kobyle (1 w.), 23 w.
sprzedaje P. Tomaszowi Ganowi.
Paszków 1.) Wielki, dobra, pow. mohylew- od mta pow., 117 dm., 693 mk., cerkiew drewn.
ski, Goniprowskich 687 dz. We wsi cerkiew. zr. 1779, szkółka cerk. Niegdyś do włości
2.) P. Mały, fol., tamże, od r. 1878 Kisielewych Krasnej, ks. Ostrogskich. W r. 1583 ks. Konst.
Ostrogski wnosi od 6 dym., 1 ogr. W r. 1593
330 dz.
Paszkowce, wś, pow. starokonstantynowski, spustoszona przez Tatarów. Dzieliła losy ordygm., st. poczt. i par. katol. St.-Konstantynów nacyi. W r. 1753 dostaje się Kazimierzowi Iliń(4 w.), 86 dm., 693 mk., cerkiew murow. zr. skiemu, poezem syna Antoniego, następnie No1781, fund. przez właściciela Wojciecha Iwa- wowiejskiego, od którego r. 1806 nabywa Jaronowskiego, uposażona 32 dz, z nadania ks. Stan, szyński.
Paszyn Kut, ob. Basów Kut.
Lubomirskiego r. 1779, szkółka cerk, od r. 1885,
Paszyniki al. Dobrówkt, wś, pow. dryzień543 dz. włoścć. Cerkiew fil. we wsi Hrebieninka
(3 w.). W r. 1593 ks. Konst. Ostrogskiego, spu- ski, gm. Oświej.
Paszyny 1.) wś, pow. owrucki, gm.i stacya
stoszona przez Tatarów. Następnie dzieli losy
ordynacyi ostrogskiej. W r. 1753 darowama ks. poczt. Iskorość (3w.), 38 w. od Owrucza, 172
Aug. Aleks. Czartoryskiemu i ks, Stan. Lubomir- dm., 941 mk., cerkiew drewn. z r. 1870. Nadaskiemu, od r. 1778 wyłączna własność ostatnie- na przez króla Aleksandra, Marcinowi Paszynigo, od którego około 1780 r. nabywa Wojciech czowi i Andrzejowi Wołkowiezowi, z obowiązIwanowski. Z kolei: Dębskich, Wysadowskieh, kiem służby wojennej. W r. 1579 było tu 8 osad
od których r. 1890 nabywa inżynier Mikołaj bojarskich. 2.) P., chutor, tamże, gm. Łuhiny.
Lelawski.
Paterniki, wś, pow. dryzieński, par. Druja,
Paszkowiany, » pow. szawelski, gm. ŁuPatków, r. 1540 Padkowice Prussy, wś, pow.
kniki (7 w.).
Paszkówka, wś, pow. kijowski, gm. Byszów, konstantynowski. W r. 1540 siedzi tu Andrzej
st. poczt, Chwasowa (22 w.), 53 w. od Kijowa, Padkowski h. Prus, sędzia ziemski mielnicki, żo417 dm., 2413 mk., cerkiew, szkółka cerk., 11 naty z Zofią, córką Mikołaja Skirwina z Krupie
wiatraków, 2491 dz. włośc., 1548 dwor. należa- (Kapica, Herbarz, 314).
Patkuny, dwór, pow. wiłkomierski, gmina
cych do von Endena. Występuje r. 1604 jako
Traszkuny (8 w.).
należąca do Byszewa.
Paszkowo 1.) dobra, pow. orszański, od r.
Patoki, Potoki, wś nad Nurcem, pow. bielski
1870 Derożyńskich, z fol. Czuwatowo 1110 dz. gub. grodz., gm, Aleksin, 28 w. od Bielska, 31
(724 lasu). 2.) P., fol., pow. wiiebski, 470 dz., dm., 230 mk., 470 dz., szkoła. W r. 1560 wś
dawniej Łuskinów, obecnie Selezniewych.
należy do wójtowstwa hodyszewskiego, włości
Paszkowszczyzna 1.) wś, pow. bielski gub. dworu brańskiego, We wsi było 22 włók gruntu

grodz, gm. Orla, 341 dz.

2.) PP., os., tamże, średniego, z tego wolne: na cieślę dworuego 1
3.) P., wś, pow. dryzień- wł., na rybołowów 2 wł., na bednarzy 2 wł., na
koleśnika 1 wł., na piwowara 1 wł., na słodowPaszkucie, dwór, pow. nowoaleksandrowski, nika I wł. Dochód czynił 12 kóp 2 gr.
gm, Kwietki (9 w.).
Patory, pow. szezuczyński, ob. Danowo 3)
Paszłapiszki, dwór, pow. wiłkomierski, gm. (t. I)
Uciana (1 w.).
Patrukozy, ob. Jfieczki,
Paszuki, wśi dwa fol., pow. brzeski gub.
Patryki,
wś, cztery fol. i okolica, pow. kogrodz., gm. Dmitrowiezo, 47 w. od Brześcia. WŚ
bryński,
gm.
Pruska,
2—9 w. od Kobrynia. Wś
172 dz. włośc.„. 48 prywat. i 133 cerk.; jeden
gm. Pawły, 39 dz.
ski, par. Oświej.

fol. Starków, 372 dz., drugi do dóbr Kamieniec- ma 256 dz.; fol. należy do Sawiekich, 179 dz.,

Massalskich 251 dz., Niecieckich 72 dz. i RadoLitewski.
Paszuki 1.) wś, pow. ostrogski, gm. i par. mickich 600 dz. Okolica z okol, Uszkowice 122
praw. Dołżek, 39 w. od Ostroga, 61 dm., 3183 dz. W r. 1563 w wójtowstwie patrykowskiem,
mk. 2.) P., wś, pow. zasławski, gm.i par. praw. włości dworu czerewaczyckiego. We wsi było
Chorowiec, 44 w. od Zasławia, 172 dm., 835 21 włók gruntu średniego. Dochód czyni 15
mk., cerkiew cmentarna. W r. 1589 we włości kóp 45 gr. Wójtowstwo obejmowało wsi: P.,
zasławskiej, ks. Janusza Zasławskiego, spusto- Chidry, Litowiuki, Pirkowicze, Suchowieze.
Patumbas, dwór, pow. poniewieski, gmina
szona przez Tatarów. Obeenie ks. Sanguszków.
3.) P., wś, tamże, gm. Szepetówka, par. praw. Pniewo (10 w.).
ł
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435

Pawiliszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina

Owanta (20 w.).
gm. Popiel (9 w.).
Pawilno, wś, pow. dryzieński, par. Druja.
Paucki-Młynary, wś i fol. Paukż, pow. brzePawlanka, dwór, pow. kowieński, gm, Kroski gub. grodz., gm. Wołczyn.
Pauksztaki, wś, pow. telszewski, gm. Ber- ki (22 w.).
natów (1 w.), 9 dm., 129 mk., zarząd gm.
Pawlikowszczyzna al. Pawlukowszczyzna,
Paukszteliszki, zaśc. w dobrach Berenhof, wś, pow. prużański, gm. Białowieża, ze wsią Rogatki, 128 dz.
pow. nowoaleksandrowski.
Pauksztiale, zaśc., pow. poniewieski, gm.
Pawlinów, Paulinów, fol., pow, oszmiański,
gm. Wiszniów, par. Holszany, Kryczyńskich, poKrakinów (8 w.).
Pauksztupis, dwór, pow. kowieński, gmina przednio Osmelskich.
Pawlinówka, kol., pow. żytomierski, gmina
Eleonorów, Żakiewiczów 70 dz.
Paukupis, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina Uszomierz, 60 w. od Żytomierza, 39 dm., 252 mk.
Pawlinowo 1.) Paulinowo, wś, pow. wiłkoRogów (17 w.).
Paule (Pawle) Bardzie, wś, pow. kowieński, mierski, gm. Onikszty (6 w.). 2.) P., fol., pow.
gm. Eleonorów (12 w.). 2.) P., wś nad jez. dryzieński, Kopciów 80 dz. 3.) P., ob. Paulit. n., pow. lepelski, gm. Czerstwiaty, 12 dm., 88 nowo.
mk., cerkiew.

Paulinkowo, fol., pow. wiłkomierski, gmina
Wieprze (15 w.).
Paulinów-Peśle, dwór, pow. rossieński, gm.
Sartyniki (19 w.), Gimbutów 110 dz. Ob. Peśle.
Paulinówka, kol. niem., pow. kijowski, gm.
Byszów, 12 dm., 55 mk,
Paulinowo 1.) Pawlinowo, fol., pow. bielski
gub. grodz., gm. Dubiażyn, 15 w. od Bielska,

Pawluki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Towia-

ny (6 w.).

Pawlukiszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.

Wiżuny (2 w.).
Pawlukowszczyzna, ob. Pawlikowszczyzna.
Pawluszki, wś i chutor, pow. wołkowyski,
gm. Świsłocz, 30 w. od Wołkowyska. Wś 609

dz.; chutor Żywotowskich, 237 dz.
Pawłajcie, wś, pow. rossieński, gm. Szwek-

Szulców 336 dz. 2.) P., ob. Zabłocie Siemiso- sznie (8 w.).
sny. 3.) P., dobra, pow. kobryński, gm. Dywin,
Pawłów 1.) mstko, pow. chełmski. Na miej37 w. od Kobrynia, Jagminów 2192 dz. 4.) PP., seu starego drewnianego kościołka, stanąć ma
fol. dóbr Horki, tamże. 5.) P., fol., pow. pru- nowy murowany, odpowiedni do potrzeb parafii
żański, gm. Matwiejewicze, 47 w. od Prużany, liczącej do 7900 dusz. W r. 1564 płaci miasto
Borejszów 342 dz. 6.) P., fol., pow. kowieński, szosu gr. 24, od 10 rzem. po 2 gr., od koła
gm. Żejmy (3 w.). 7,) P., fol., pow. rossieński, młyn. gr. 12, bani gorzał. gr. 24, cerkiew fl. 2.
gm, Mańkuny (8 w.). 8.) P., dwór, tamże, gm. Istnieje tu już kościół parafialny. mina P,
w r. 1890 miała 6132 mk. Sród ludności stałej
Taurogi (22 w.).
było: 3982 praw., 2263 katol., 26 prot., 229
Pauluki, wś, pow. dryzieński, par. Druja.
Paunkienie, wś, pow. wiłkomierski, gmina żyd. 2.) P., wś, pow,iłżeeki. Kościół par. istnieje
Ołoty (11 w.).
tu już r. 1362 (Kod. mał., III, 155).
Pawłów, kol. niem., pow. łucki, gm. TorPaupery, wś, pow. poniewieski, gm. Podbirczyn (4 w.), dom modl. ewang.
że (6 w.).
Paupinie, dwór, pow. rossieński, gm. KołtyPawłowa al. Worożkowa, fol., pow. newelski, gm. Sokolniki (13 w.), gorzelnia, młyn.
niany (11 w.).
Paupis, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. RoPawłowice, wś, pow. sochaczewski. Kościół
par. istnieje już r. 1579.
gów (17 w.).
Pawłowicze 1.) wś, pow, bielski gub, grodz.,
Pausznie, wś, pow. telszewski, gm. Bernagm. Radziłówka (Aleksandrówka), 49 w. od Bieltów (10 w.).
Paużeliszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow- ska, 467 dz. 2.) P., wśifol., pow. prużański,
ski, gm. Smołwy (5 w.).
gm. Malecz, 17 w. od Prużany. Wś 370 dz.; fol.
Paużole, dwór, pow. nowoaleksandrowski, należy do dóbr Gabryjelin. W r. 15638 w wójtowstwie maleckim, włości dworu błudeńskiego,
gm. Kwietki (7 w.).
Pawełki, wś, pow. sokólski, gm. Kamionka, ekon. kobryńskiej. We wsi było 22 włók gruntu
podłego. Dochód czyni 30 kóp 43 gr. 3.) P.,
341 dz.
Pawełki, wś nad rzką Hujwą, pow. żyto- os., tamże, gm. Rewiatycze, 57 dz. 4.) P.,
mierski, gm. Andruszówka, par. praw. Harapow- wś, pow. słonimski, gm. Kostrowicze, 13 w. od
ka (1 w.), 51 w. od Żytomierza, 193 dm., 1042 Słonima, 335 dz. Pięć kurhanów, mających 15
mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1874. W akcie z r. do 20 saż. obwodu. 5.) P., dobra, pow. sokól1683 w liczbie opustoszałych wsi, należących ski, gm. Makowlany, 9 w. od Sokółki, Baboszynych, z fol. Godebsk 443 dz. 6.) P., wś, pow.
do Pawołoczy i Kotelni.
Pawilele, wś, pow. wiłkomierski, gm. Ueia- wołkowyski, gm. Pieniuga, 33 w. od Wołkowyska, 326 dz. 7.) PP., fol., pow. klimowicki, gm.
na (13 w.).
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Rodnia (10 w.). Mają tu od r. 1880 Bukiniezo- Nadto w gm. jest 274 dz. cerk. i 1805 większej
wie, Wasiliewowie, Waśkowscy i inni, 363 dz. posiadłości.
Pawołocz, mstko, pow. skwirski, gm. Pawo8.) P., dobra, pow. mohylewski, od r. 1860
łoez,
st. poczt, i dr. żel. Popielnia (12 w.), 22
fol.,
P.,
9.)
lasu).
(1506
dz.
2192
w,
Krantzó

976 dm., 7844 mk., 2 eerkwie,
szkółki cerk., szpital, 2 młyny,
2
katol.,
kościół
dzies.,
422
wskich
10.) P., fol., tamże, Gonipro
2 wiatraki, 10 jarmarków rocznie. (mina obejjezioro.
Pawłowicze 1.) urocz., pow. owrucki, gm. muje 10 miejscowości (1 mstko, 6 sioł, 3 wsi),
Hładkowicze. 2.) P., wś, tamże, gm. Pokalew, 15,454 mk. (210 katol., 18 rozkoln., 3 ewang,
pow.

sieński, Brzostowskich 996 dz., jezioro. w. od Skwiry,

par. praw. Kliniee (1 w.), 11 w. od Owrueza, 35 3686 żydów) i 19,216 dz., w tem 9551 większej

dm., 273 mk. W r. 1571 należy do dóbr mona- posiadłości, 8967 włośc., 698 eerk.
Pawołoczka, wś, pow. nowogradwołyński,
steru Pustyńskiego w Kijowie. 3.) PP., wś, pow.
radomyski, gm. Martynowicze, st. poczt. Rado- gm. Miropol, 61 w. od mta pow., 25 dm,,
myśl (110 w.), 54 dm., 492 mk., 2422 dzies. 443 mk,

włośc., cerkiew, szkółka. W r. 1600 Bobijedów,

w r. 1628 Jan Kamieński wnosi od 4 dym., w r.

Pawryszki, ob. Parwiszki.
Pąwszanka, wś nad rzką Kamionką, pow.

1691 Michała Jelea, obecnie Steckich, do dóbr żytomierski, gm. Czerniachów, 8 dm, 42 mk.
Martynowicze. 4.) P., wś, pow. włodzimierski, Nazwę otrzymała wieś od właściciela Pawszy.
Pazino, ob. Morozówka.
gm. Kisielin, 25 w. od Włodzimierza, 90 dm,,
Pazuki, dwór, pow. poniewieski, gm. Mołdo1545
Wr.
młyn.
szkoła,
cerkiew,
725 mk.,
czany
(8 w.).
Hryćka Janczyńskiego. W r. 1577 do Łokacz,
Pażemury,
wś, pow. wiłkomierski, gm. Ku6
łan.,
dym.
9
od
płaci
i,
kn. Romana Sanguszk
dym. półłan., 3 ogr., a w r. 1588 od 9 łan., 6 piszki (5 w.).
Pątki Pianowo, ob. Pijanowo.
dym., 1 ogr., 2 ogr., 1 popa. ,
Pątnów, r. 1301 Panthnowo, r. 1320 Panthwksandro
nowoale
pow.
zaśc.,
1.)
Pawłówka
ski, gm. Widze (4 w.). 2.) P., fol., pow. czau- nowice, pow. koniński. W r. 1301 w Gnieźnie,

ski, Szebeków 3153 dz. (1918 lasu), młyn. 3.) Stampota, syn „Ceszlay dicti Brodniea*, oddaje
P,, dobra, pow. mohylewski, Rakuzów 354 dz. trzecią część P, nań przypadającą, areyb. gnieź.
Jakóbowi, który go wykupił z niewoli w Koninie
Pawłówka 1.) Nowa i Stara, dwie kol., pow. sumą 45 grz. (K. W., n. 846). W r, 13820 arcyb.
dm., 294 mk.

rówieński, gm. Równo (16 w.), 47
Janisław, zamienia swą posiadłość P., z Wa2.)P., wś, pow. żytomierski, gm. Barasze, 72 wrzyńcem z Królikowa za włość jego Mięcierzyn
w. od Żytomierza, 35 dm., 225mk. 3.) P., wś, (Maczerzino circa Lubeze). W r. 1335 Mikołaj
tamże, gm. Puliny, par. praw. Strybież (5 w.l, wojewoda pozn., potwierdza ten układ (K. W.,
41 w.od Żytomierza, 13 dm., 148 mk.
n. 1022
i 1146).
Pawłowo 1) chutor, pow. brzeski gub.
Pechtyje, wś, pow. zasławski, gm.
Pechty,
grodz., Bogusławskich 23 dz. 2.) PP., fol., pow. Hryców, par. praw. Medwedówka Wielka (3 w.),
kobryński, gm. Zalesie, 100 dz. 3.) P., 0s., 36 w. od Zasławia, 75 dm., 432 mk.
tamże, gm. Horodec, 34 dz. 4.) P., przys.
Pecliszki, dwór, pow. kowieński, gm. Wili kol. żyd., pow. słonimski, gm. Różany, 40 w.
kija
(30 w.).
3738
dm.,
25
od Słonima. Przys. 58 dz.; kol.
dobra,
P.,
5.)
„
,
Pecnierynie,
dwór, pow. kowieński, gmina
żyd.
modl.
dom
dz.,
mk., 580
pow. mohylewski, od r. 1870 Romanowych, 600 Średniki (10 w.).
dz. 6.) P., fol., pow. dryzieński, gm. Klastyce
Peczanówka, wś, pow. nowogradwołyński,
(5 w.), browar piwny.
gm. Połonne, st. poczt. Cudnów (20 w.), 65 w.
Jaśgm.
od mta pow., 31 dm., 771 mk., cerkiew drewn.
i,
kowieńsk
pow.
dwór,
Pawłowsk,

wzniesiona 1771 r., przez właściciela Jąna Krawojnie (12 w.).
Pawłowszczyzna i.) os., pow. sokólski, gm. jewskiego, szkółka cerk. od r. 1859. Cerkiew

Kamionka, 46 dz. 2.) P., wś, pow. wołkowyski, fil. we wsi Hordyjówka.
Peczerno al. Peczerna, Pieczurna, wś u źró- gm. Izabelin, 15 w. od *"ołkowyska, 266 dzies.

3.) P., wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. Kra- deł rzki Samiee, pow. krzemieniecki, gm. Wyszsnogórka (6 w.). 4.) P., fol., pow. dzisieński, horodek (4 w.), st. poczt. Jampol (35 w.), 50 w.

gm. Prozoroki; w r. 1865 należał do Kozakie- od Krzemieńca,

100 dm.,

657 mk., cerkiew

5.) P. al. Osinowa Kład, wś, pow. po- drewn. fund. 1759 r., przez właściciela Wojciecha Rzyszczewskiego, szkółka cerk. od r. 1885.
łoeki.
Do par. praw. należą wsi: Korostowa i Kutyski.
bielski
pow.
Czarną,
rzką
Pawły, wś nad
gub. grodz., gm. Pawły, 22 w. od Bielska, 92 W r. 1583 kn. Aleks, Porycki wnosi od 6 dym.,
dm., 586 mk.. 1668 dz. Gmina obejmuje 31 5 ogr. W r. 1618 ks. Aleksandrowej ze Zbaraża
miejscowości, 991 dm. włośe. (46 innych), 6013 Poryckiej, zniszczona przez Tatarów. Obeenie
mk. włościan, uwłaszczonych na 10,966 dzies, hr. Rzyszczewskich.
wiczów.
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Peczeryn, dobra, pow. bychowski, odr. 1877 Birże (3 w.). 2.) P., wś, tamże, gm. ' Linków
(12 w.). 3.) P. Świrgieliszki, dwór, tamże, gm.
Kaptelewych, 1932 dz. (1477 lasu), młyn.
Peczyski, wś, gmina Kulczyny, st. poczt. Podbirże (14 w.).
Pelażyn 1.) fol., pow. grodzieński, gm. i doKrasiłów (14 w.), 28 w. od mta pow., 160 dm,,
bra
Brzostowica Wielka. 2.) P., dobra, pow.
uposażona
1700,
r.
z
drewn.
eerkiew
875 mk.,
38 dz. z nadania właściciela Poniatowskiego, słonimski, gm. i par. Dereczyn,

30 w. od Słoni-

szkółka cerk. od r. 1889. Cerkiew fil. we wsi ma, własność Laury Zeume, 716 dz. Dawniej ks.
Hrycyki. W r. 1593 własność ks. Konst. Ostrog- Sapiehów.
Pelczyce, fol., pow. brzeski gub. grodz., gm.
skiego, zniszezona przez Tatarów, Dzieliła losy
ordynacyi,

W r. 1753 dana ks, Antoniemu Lu- Kamienica Żyrowieka, Bielskich 124 dz.

bomirskiemu.

Około r. 1781 przechodzi do Po-

niatowskich.

Obecnie ks. Wołkońskiego.

Peddetz, Pedditz, Pedeść(t. VII, 933), w gór-

Peldyszki, wś, pow. telszewski, gm. Płun-

giany (14 w.), Kniażewiczów 121 dz.

Peldzie 1.) okolica, pow. szawelski, gm. Po-

nym biegu zwana Peltage, rzka, prawy dopływ dubis (13 w.), 21 w. od Szawel.

Mają tu Bo-

Ewikszty. Bierze początek z jez. Kirkuman, dziańscy 79 dz., Bortkiewieczowie 30 dz., Macbieg ma kręty, płynie w kierunku płd. Długa kiewiczowie 29 dz., Rodowiczowie 30 dz. 2.) PP.,
przeszło 125 w. Na przestrzeni 10 w. od ujścia wś, pow. telszewski, gm. Sałanty (15 w.).
Peleki 1.) foi , pow. telszewski, gm. Dorbiaodgranicza pow. dźwiński od pow. wendeńskiego
ny (6 w.). 2.)PP., urocz. na lew. brzegu Dzi(gub. kurlandzkiej).
Pedynki, wś, pow. żytomierski, gm. Motowi- twy, pow. lidzki, gm. Gonezary, należało do

dłówka, par. kat. i st. poczt. Lubar (10 w.), 105 dóbr ks. Wittgensteina. Na polach kurhan.
Pelenie 1.) wś, pow. szawelski, gm. Szawdrewn., kaplica katol., szkółka cerk. od r. 1852, kiany (3 w.). 2.) P., wś, pow. telszewski, gm.
piee wapienny, cegielnia. Własność Szaszkie- Olsiady (3 w.).
Peleszkaupie al. Poliszkaupie, dwór, pow.
wiczów. W r. 1585 nadane z kluczem eudnowskim przez ks. Konst. Ostrogskiego, synowej ks. szawelski, gm. Podubis (3 w.).
Peleszkie, fol., pow. szawelski, gm. BłagoZuzannie.
wieszczeńsk
(16 w.).
gmina
zki,
Pedynówka, wś, pow. zwinogród
Pelewiż Wielka, wś, i fol. nad jez. PojaswiPedynówka, st. poczt. Zwinogródka (20 w.),
388 dm., 2066 mk., cerkiew, szkółka cerk., 17 że, pow. lepelski, gm, Zabłocie, 4 w. od Lepla,

w. od Żytomierza, 206 dm., 1470 mk., cerkiew

wiatraków. Gmina obejmuje 8 siół, mających 34 dm., 344 mk., zarząd gm.
Pelikalnis, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
13,448 mk. (21 katol., 4 rozkoln., 98 żydów)
i 14,985 dz., w tem 7843 większej posiadłości, gm. Smołwy (4 w.).

6726 włośc. i 326 eerk.
Pejkswie, Pejkswy, okolica, pow. kowieński,
gm. Kiejdany (10 w.). Mają tu Bylińscy 27 dz.,
Jutkiewiczowie 288 dz., Leśnieeey 30 dz., Misiewiezowie 21 dz.
Pejliszki, dwór, pow. szawelski, gm. Wieksznie, Rymgajłów 58 dz.
Pejlutyszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski. gm. Smołwy (3 w.).
Pekałów, wś, pow. dubieński, gm. i parafia
praw, Młynów (3 w.), 12 w. od Dubna, 18 dm.,

Pelikańce, pow. wileński. Pod wsią nasyp
ziemny, zwany „Piliskalnis*<, mający 57 saż.
długości, 27 szer., 10 wysokości.

Na nasypie

tym miał stać zamek wzniesiony przez Giedrusa,

przodka ks, Giedrojeiów.

Pelipy, ob. Korżowy Kut.
|
Peliszcze, Poliszcze, wś i fol., pow. brzeski

gub. grodz., gm. Żytyń, 30 w. od Brześcia. WŚ,
70 dm., 718 mk,, szkoła, 1177 dz.; fol., Łysz-

czyńskich, 656 dz.
Pelisze 1.) dwór, pow. wiłkomierski, gm. An374 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1876. Do 1838 droniszki (7 w.), 49 w. od Wiłkomierza, własność
r. była parafialną. W r. 1545 wś należy z Mły- Kołyszków, 695 dz. (289 lasu). Nadto mają
nowem-'do Jakubowej Montowtowiczowej. W r. Złatkusowie 60 dz., Rukszowie 20 dz. Wr.
1583 Aleksander Siemaszko wnosi od 10 dym., 1794 w par. Onikszty, własność Pancerzyńskich,
w zastawie Tadeusza Pietkiewicza. 2.) P., wś,
3 ogr.

Peklinie, dwór, pow. kowieński, gm. Eleono- tamże, gm. Pupany (3 w.). 3.) P., cztery majątki, tamże, gm. Suboez (9—12 w.). Jeden Porów (9 w.).
powych, ma 92 dz. W r. 1794 zwany także
gmina
i,
Peksztejnie, dwór, pow. poniewiesk

Łaniewszczyzną, należał do Kontrymowiezów.
Pelagia, wś, pow. telszewski, gmina Szku- Jedne P. r. 1794 należały do Ign. Lachniekiego.
Inne P., położone w dawnym pow. upiekim, niedy (21 w.).
Pelakiszki, wś, pow. wiłkomierski, gmina gdyś Peliskich, później Staniszewskich, około
1677 r. Sołłohubów. 4.) P., tamże, ob. MasiuTraszkuny (20 w.).
lańce.
gmina
i,
wiłkomiersk
pow.
dwór,
Pelańce,

Podbirże (11 w.).

Peliszki, okolica, pow. wiłkomierski, gmina
(6 w.), 48 w. od Wiłkomierza Mają
Traszkuny
gm.
,
poniewieski
Pelaniszki 1.) zaść , pow.

Żmujdki (10 w.).
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tu: Wierzbiecy 32 dz., Żylińscy 80 dz., Pietkie- 3 ogr., 1 koła waln., 1 popa.

Część należy do
wiczowie 18 dz., Pietkiewiczowa i Witkiewiezo- kn. Hołowni Ostrożeckiego (7 dym.). W r. 1659

wa 65 dz., Tomkiewiczowie 30 dz., Urbanowi- Łukasza Olszanowskiego, w zastawie u Aleksan-

czowie 44 dz.
Pelkowo, fol., pow. iowoaleksandrowski, gm.
Opsa (1 w.).
Pelplin, miasto, Frydrychowicz R.: „Przewodnik illustrowany po P.* (Toruń, 1895 rok,
str, 184).
Peltage, rzeka, ob. Peddetz.
Pelukany, pow. trocki. Na polach horodyszcze czworoboczne.

dra Zakrzewskiego.
skiego.

W r. 1654 Michała Maliń-

Pempie, okolica, pow. poniewieski, gm. Kra-

kinów (9 w.). Mają tu Żagołowiczowie 57 dz.
Penagoła, wś
i zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Androniszki (6 w.).
Penaszowicze, fol., pow. witebski, Rykowskich, z fol. Julianowo 291 dz.
Penckiszki, wś, pow. telszewski, gm. Wor-

Peluszki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Oni- nie (9 w.). Mają tu: Rozwadowsey 60 dz., Taw-

rosiewiczowie 20 dz.
Penczyn, dobra, pow. homelski, PereświetPełcz, wś, pow. owrueki, gm. Tatarnowicze, Sołtanów 1691 dz. (796 lasu).
Pendziuchy, urocz., pow. włodzimierski, gm.
par. praw. Michajłówka (10 w.), 57 w. od Owrukszty (5 w.).
Pelza, ob. Pełza.

cza, 57% dm., 295 mk., smolarnia. Dawniej Zie- Luboml, 11 dm,, 68 mk.
Pepalce, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm,
lenieckich, od r. 1870 gen. Awryńskiego.

Pełcza, wś, pow. dubieński, gm. Werba, st. Rakiszki (5 w.)
Pepały, wś, pow. szawelski, gmina Skiepoczt. i dr. żel. Dubno (25 w.), 222 dm., 1306
mk., cerkiew murow. z r. 1827. WŚ należała mie (2 w.).
Peplestyszki, Poplesztyki, okolica, pow.
do ks. Janusza Sanguszki, następnie ks. Elźbiety Barjatyńskiej. W r. 1583 we włości mia- rossieński, gm. Skawdwile (6 w.). Mają tu
sta Dubieńskiego, płaci od 12 dym., 6 ogr., 2 Szymkiewiezowie 30 dz.
Pepole, wś, pow. kowieński, gm. Krasne
podsus.
Pełczyska, wś, pow. pińczowski. Na wiecu (16 w.), Bakiewiczowie mają 20 dz.
Perchanka, rzka w pow. połockim, pr. dopł.
r. 1224 przysądzono biskupowi krakow. część
w P. Wr. 1377 Katarzyna z P., żona Pakosza, Dźwiny. Bierze początek pod wsią Łużki, płyczęść swą (ojeowiznę)
w P., sprzedaje za 300 nie na zachód i ubiegłszy 5 w. uchodzi pod wsią
grzyw., Mikołajowi z Knyszyna kan. krakow. Ochotnicą.
Perchowicze, Pierzchowicze, wieś i dobra,
R. 1379 królowa Elźbieta potwierdza kupno to
przez Floryana bisk. krak, dokonane (Kod. kat. pow. słonimski, gm. Luszniewo, 32 w. od Słonikrak., II, 69, 76, 309). Według Długosza (L, B., ma. Wóś 868 dz. (ze wsią Iwankowicze) włośc.
t. II, 412) istniała przy tutejszym kościele pre- i 185 pryw.; dobra Michałowskich, 1068 dz.
benda św. Aleksego, otrzymująca dziesięcinę (540 lasu).

z Dębian (w par. Sokolina) i mająca łan ziemi

Perechody, chutor, pow. łucki, gm. Szezu-

do 5 grzyw. pobierał pleban w Pełezyskach
(L. B., I, 412).
Pełodzie, wś, pow. szawelski, gm. Poszwityń (4 w.).
Pełojnie, wś, pow. szawelski, gm. Błagowieszczeńsk (4 w.).
Pełtew, wś nad rzką t. n., dziś Pełtą zwaną,
uchodzącą do Narwi pod Pułtuskiem. Wspom.
w dokum. z XIII w. śród włości kościoła płockiego. W reg. pob. z XVI w. nie podana pod tą
nazwą. Dziś nie istnieje.
Pełucie, wś, pow. kowieński, gm. Wielona
(5 w.), Dubińskich 295 dz. Nadto mają tu Jonikasowie 21 dz.

Perechresty, dobra, pow. kobryński, gm.
Horodec, 39 w. od Kobrynia. Szterów, 6688 dz.

w Stawiszycach, z których dziesięcinę wartości ryn, 18 dm., 94 mk.

Pełza, Pelza al. Pieczałówka, kol., pow. ró-

wieński, gm. Berezne, 52 w. od Równego,

33

dm., 188 mk., dom modl. ewang., wiatrak.

Pełża, w dok. też Polsze, Połze, wś, pow. dubieński, gm. Malin, par. praw. Bakoryn (3 w.),

34 w. od Dubna, 39 dm., 280 mk., cerkiew fil.
z r. 1883. Wr. 1577 kn. Marcin Wielicki
wnosi od 7 dym., 3 ogr., a wr. 1583 od 6 dym.,

(3361 łąk, 3000 nieuż.).
Perechrystowice, ob. Kaplica

Perediełka, fol., pow. witebski, Zahorskich,
100 dz.

Peredieły, wś, pow. rówieński, gm. Diatkowicze, 20 w. od Równego, 31 dm., 303 mk.
W r. 1577 do Murawiey p. Wileńskiej, płaci od
6 dym. włośc., 2 ogr. po 5 gr., aw r. 1583 ks,
Andrz. Wiśniowiecki wnosi od 11 dym.
Peredmirka, Peremirka, wś, pow. krzemieniecki, gm. Borsuki, st. poczt. Krzemieniec
(28 w.), 141 dm., 945 mk., cerkiew drewn. z r.
1744, szkółka cerk. od r. 1880, dwa młyny.
Własność od r. 1863 hr. Rzewuskich. W roku
1583 do Wiśniowca (ks. Aleks. Wiśniowieckiej),
płaci od 7 dym., 4 ogr., kowala, 2 kół waln.,
1 stęp., 1 popa, 1 bojarzyna.
Perehon, wś nad rzką Perehonką, pow. bychowski, gm. Nowa Bycz, 70 dm.. 546 mk.
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Perehorszcz, Peryhorszćz, wieś nad Irszą, dzielnicowy książąt z rodu Włodzimierza, wspopow. radomyski, gm. i st. poezt. Malin, par.
praw. Czopowieze, 21 dm., 121 mk.
Perejasław, miasto. Storożenko: „Oczerki
Perejasławszczyzny* (Kij. Star. 1892, t. 35).
Perekale, Perekalje, wś, pow. dubieński, gm.
i par. praw. Kniahynin (1 w.), 31 w. od. Dubna,
25 dm., 300 mk., cerkiew fil. drewn., uposażona
25 dz. z nadania Piotra Drzewieckiego r. 1753.

W r. 1545 Bohdana Perekalskiego. W r. 1570
wnoszą ztąd Dachno Perekalski z 6 dym, 7 ogr.
po 2 gr., 4 kół mł., 2 kotłów gorz. i 1 karczmy;
Andrzej Dobrzyński z 4 dym., 3 ogr. po 4 gr.
i 1 karczmy.

minany w latopisach od r. 1098. Upadł prawdopodobnie w czasie najścia Tatarów, W roku
1545 w posiadaniu kn, Koszyrskiego (Sanguszki). Wr. 1570 wnosi pobór kn. Lew Koszyrski. W r. 15838 płaci od 18 łanów, 1 dym.,
19 ogr., 9 ogr., 3 rzem., 4 kół waln., 38 popów,
1 bojarzyna. Obecnie Pietruszewskich.

Peremyśl, Peremyszel, w dok. Przemyśl, wś,
pow. zasławski, gm. Żuków, par. praw. Januszowka (3 w.), 30 w. od Zasławia, 142 dm.,
900 mk., cerkiew cmentarna, szkółka,

W roku

1583 ks. Miehał Zasławski wnosi z 1 dym.,

W r. 1577 Dachno Perekalski 1 ogr., 1 ubog. W r. 1648 własność Pawła Gu-

płaci od 6 dym, po 10 gr., 5 ogr. po 2 gr.i Ła- cego, ma 22, w r. 1650 9, w r. 1651 1 dym.
Pereniatyn, wś, pow. krzemieniecki, gm.,
sko z 1dym. 10 gr., 2 ogr. po 4 gr., 1 ogr.
2gr. W r. 1583 Dachno Perekalski płaci od st. poczt, i dr. żel. Radziwiłłów (8 w.), 17 w. od
4 dym., 5 ogr., 3 kół waln., a Fiedor Lasko od Krzemieńca, 47 dm., 288 mk., cerkiew drewn.
W r. 1545 Wasila Batkowskiego. W r. 1570

2 dym., 3 ogr.
Perekładowicze, wś, pow. dubieński, gm.
Jarosławicze, par. praw. Stawrów (1 w.), 32 w.
od Dubna, 22 dm., 181 mk. Nadana przez Zygmunta Starego Wasilowi Jenkowiezowi.

w zastawie Jarofieja Hoskiego, W r. 1588 Jarofiejowa Hoska wnosi z 33 dym., 16 ogr.,
6 kom., 1 koła waln. W r. 1735 Michała Ledu-

W r. chowskiego.

Obecnie Garlickich.

Pereniza, fol., pow. siebieski, Szezyttów.
1570 wnosi Iwan Przekładowski z 2 dym., 2 ogr.
Perenosy, fol., pow. lepelski, Bielewiezów
po 2gr.i Bohdan Przekładowski z 5 dym., 2 ogr.
po 2gr. W r. 1577 płacą: Hrehory od 3 ogr. i Orzechowskich.
Perepiłki, urocz., pow. łucki, gm. Połonka.
po 4 gr. i Iwan od 1 ogr. 4 gr. W r. 1583 Lew,
Grzegorz i Kondrat Perekładowscy płacą od W r. 1577 Aleks. Siemaszko wnosi od 6 dym.,
3 ogr. po 4 gr., ar. 1583 od 5 dym.
4 ogr.
Pererośle, w dok, Pererola, wś, pow. dubieńPerekopy, kol., pow. włodzimierski, gmina
Werba, 11 dm., 72 mk.

ski, gm. Sudobieze, par. praw. Płoska, 16 w.vd

Perekszie, wś i dobra, pow. poniewieski. Dubna, 48 dm., 480 mk. W r. 1583 do włości
gm. Smilgi (6 w.), 17 w. od Poniewieża. Dobra zamku dubieńskiego (ks. Konst. Ostrogskiego),
Karpiów, z fol, Sujety, Utany, Kławany, Czelki, płaci od 5 dym., 4 ogr., Źypodsus.

Pererosłe, wś, pow. ostrogski, gm. PereroPodziszki i Smilgi 2392 dz. (483 lasu).
Perelesie, urocz. nad rzką Fontanką, pow. słe, st. poczt. Ostróg (30 w.), 116 dm., 698 mk.,
cerkiew drewn. z r. 1739, szkoła. Gmina obejżytomierski, gm. Chwasowa, 6 dm., 60 mk.
Pereliski Wielkie, urocz. przy wsi Łoba- muje 28 miejscowości, 1180 dm. włośc. (46 innych), 9420 mk. włościan, uwłaszczonych na„
czów, pow. taraszezański.
Pereładyn, fol., pow. uszycki, gm. Struga 8586 dz. W r. 1570i 1588 należy do KorWielka (10 w.), par. kat. i st. Wierzbowiee, niekich.
Pererost, wś, pow. homelski, gm. Korma,
554 dz., Komorowiczów.
Perełohy, fol.. pow. lepelski, Reuttów, 223 dm., 1944 mk., eerkiew, szkoła, 4 wiatraki.
101 dz,
Pereryszka, słoboda, pow. rówieński, gm.
Peremiłówka, wś, pow. dubieński, gm. Malin, par. praw. Kosarew, 19 w. od Dubna, Siedliszcze, 16 dm,, 85 mk.
Peresieka, wś, pow. siebieski, cerkiew drew37 dm., 381 mk., Dmochowskich i Kisielów.
Pereminka, wś, pow. rówieński, gm. Kosto- niana.
Peresielenie al. Vowosiółka, wś nad rzką
pol, par. praw. Piesków (7 w.), 40 w. od Równego, 34 dm., 107 mk., tartak, odlewnia żelaza. t. n., pow. kijowski, gm., par. praw. i st. poczt.
Peremorówka, mylnie Peremarówka (t. VII, Kahorłyk (5 w.), 85 w. od Kijowa, 278 dm.,
958), wś, pow. krzemieniecki, gm. Szumsk, 1490 mk.
Peresławicze, wś, pow. włodzimierski, gm,
par. praw. Zińki (12 w.), 48 w. od Krzemieńca,
25 dm., 162 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1758, Poryck, 34 w. od Włodzimierza, 44 dm., 349

smolarnia, cegielnia. Należała do Mogilniekich. mk. W r. 1588 wnosi pobór kn. Aleks, PoPeremyl, w dok. Przemil, Przemył, wś, pow. rycki.
Perespa, r. 1565 Przispa, wś, pow. toma*
dubieński, gm. Beresteczko, 62 w. od Dubna,
113 dm., 647 mk., cerkiew drewn. z r. 1880, szowski. W r. 1565 wś ta w ststwie tyszowiec-

kaplica kat., szkółka cerk. od r. 1883. Cerkiew kiem, miała 29 kmieci na półłankach. Dawali
fil. we wsi Humniszcze (2 w.). Niegdyś gród po 30 gr. i 4 kor. owsa, karczma zł. 12 gr. 24,
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zagr. 7 po gr. 6. Ogółem zł. 89 gr. 1. Do gumna było 16 włók gruntu podłego. Dochodu 9 kóp
folwarcz. zwieziono, po oddaniu dziesięciny: ży- 26 gr.
ta kóp 217, pszenicy 236, jęczmienia 20, owsa
Perkowicze 1.) wś i trzy fol., pow. brzeski
290, grochu 21/,.

gub. grodz., gm. Wojsko, 49 w. od Brześcia.

Perespa, wś, pow. kobryński gm. Chomsk. Wóś 343 dz.; jeden fol. należy do dóbr KamiePerespa 1.) słoboda, pow. łucki, gm. Horo- niec Lit., drugi Jurczenków, 592 dz., trzeci, kildziec, 11 dm., 55 mk. 2.) P., wś, tamże, gm. ku właścicieli, 50 dz, Pod wsią kurhan. 2.) P.,
Rożyszcze, 27 w. od Łucka, 56 dm., 367 mk., dobra, pow. kobryński, gm. Wołowiel, 48 w. od
„młyn parowy, folusz, Własność Hulewiczów.
Kobrynia, Wisłouchów 582 dz. i 41 dz, cerk.
Peresudowicze, wś, pow. słonimski, gm. W miejscowej eerkwi płyta grobowa Cyryla
„Piaski, 90 w. od Słonima, 596 dz.

Peresylanka 1.) kol., pow. rówieński, gm.

Terleckiego.

Perkowicze, wś, pow. kowelski, gm. Lubi-

Derażne, 42 w. od Równego, 24 dm,, 175 mk. tów, 15 w. od Kowla, 37 dm., 416 mk., cerkiew.
2.) P., słoboda, tamże, gm. Siedliszcze.
,W r. 1545 Fedora Serbina. .W r. 1570 Miehała

Pereszpo, wś, pow. włodzimierski, gm. Pul-' Serbina, a w r. 1583 Ostafieja Kołpytowskiego.

mo, 78 w. od Włodzimierza, 89 dm., 556 mk.

Perkowo 1.) w dok. Pircow, wś, pow. inoWedług dok. z r. 1262 biskup ku-

Perewały, r. 1564 Przewały, wś, pow. wło- wrocławski.

dzimierski, gm. Olesk, 29 w. od Włodzimierza, jawski nadał dziesięciny z tej wsi (i wieś samą)

58 dm., 419 mk.

Dwukrotnie opisana p. n. | przed r. 1262 szpitalowi św. Gotarda pod Włoe-

Peretódy, (t. VIII, 9)i Przewały (t. IX, 181). W r. |ławkiem. W r. 1288 Engelbert, opat byszewski
1564 „Przewały oppidulum* dają szosu od 3 zwraca biskupom kujaw. tę wieś i dziesięciny

łan. fi. 1, od 13 rzem. po gr. 4, pop ubogi i cer- (Ulanow. Dok. kuj., 201, 281228, 49). 2.) PP.,
kiew opuszczona f. 1 gr. 15, od 2 kół młyn. wś, pow. babimojski. „Wykopaliska zabytków
korzeez. po gr. 12, od 2 bań gorzałez. po gr. 24, przedhistor. w P. pod Przementem i w Lginiu*
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od 2 przekup. po gr. 6, od 9 żydów fl. 9. Dykce. (Przegl. Bibliogr. areheol., t. III, r. 1882).
Echarda wymienia jeszcze Przewały jako miaPerkule, zaśc., pow. telszewski, gm. Dorbiasteczko, W r. 1564 istniała tu parafia ła- ny (5 w.).
Perkunakemia, Perkunakele, pow. trocki,
cińska,
Pereweredów, Pryweredów (t. IX, 120), gm. Jewie. Na polach 6 kurhanów.
wś, pow. dubieński, gm. Młynów, par. praw. DoPerkuniszki 1.) zaśc., pow. poniewieski, gm.
bratyp (2 w.), 18 w. od Dubna, 32 dm., 404 Birże (7 w.). 2.) P., dwór, tamże, gm. Podmk., cerkiew fil. z r. 1879, kaplica. Wr. 1570 birże (8 w.). 3.) P., fol. dóbr Żyekiszki, pow.
wnoszą pobór Wasyli i Miehał Przewaradow- rossieński.
scy. Ostatni od 6 dym., 4 ogr. po 2 gr., 6
Perpina, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
bojar. putn., pół koła młyn. 12 gr. W r. 15883 Uciana (14 w.).
płacą: Michał Przeweradowski od 4 dym., 3 ogr.,
Perszki, wś, pow. owrucki, gm. Pokalew,
1/, koła waln. i Marein Kobylski od 3 dym., 4 par. praw. Owrucz, 27 dm., 180 mk,
ogr., '/ą koła waln.
Perwojnie, wś, pow. szawelski, gm. ŁukniPerewisie, Perewis (t. VIII, 9), wś, pow. ko- ki (10 w.).
welski, gm. Koszary Stare, 15 w. od Kowla, 36
Pescie, Pieście, wśi dwór, pow. telszewski,
dm., 265 mk.
gm. Sałanty (3 w.), hr. Tyszkiewiczów 123 dz.
Perewoz, dobra, pow. połocki, Kalininych,
Peśle, wś, pow. wiłkomierski, gm. Wojtkuszz fol. Horki 1774 dz.
ki, Pieltaszków 43 dz.
Pereżyry, wś, pow. ihumeński. W r. 1826
Pestowiany, pow. trocki, podane powtórnie
klucz Pereżyrski mający fundum zw. Tokarnia, p. n. Piesztowiany (t. VIII, 16 i 110).
z fol. Zalesie, liczył dymów roboczych 103, dusz
Peszeryndoły, zaśc., pow. nowoaleksandrow
męz. rewiz. 417, ziemi dobrej z zaroślami włók ski, gm. Oknista (2 w.).
240. Wysiewa oziminy beczek 50, sianożęć
Pesztynia, dwór, pow. kowieński, gm. Krowystarczająca na utrzymanie bydła sztuk 500. ki (2 w.).
Nad rz. Świsłoczą ogród owocowy, dwa młyny
Petelczyce, okolica, pow. grodzieński, gmina
wodne o dwóch kołach i wołowy na dwa kamie- Indura, 176 dz.
nie, gorzelnia.
M. R. Wit.
Petelewo, trzy fol. i 0s., pow. prużański,
Perga, wś, pow. owrucki, gm. Jurowa, par.
gm.
Rewiatycze, 31 w. od Prużany, Jeden fol.
praw. Choczyń (5 w.), 75 w. od Owrucza, 75
Kraszewskich 59 dz., drugi Fedorowiczów 59
dm., 442 mk.
Perki, w dokum. Pźrkowicze, wś i fol., pow.!, dz., trzeci do dóbr Siehniewicze.
kobryński, gm Pruska, 11 w. od Kobrynia. Wś, Petelicha, osada przy wsi Horki, pow. ko187 dz.; fol.Połubińskich, 380 dz. Wr. 1568 | bryński.
do wójtowstwa patrykowskiego, włości dworu
Petersburg, wś, pow. kowieński, gm. Rumczerewaczyckiego. ekon. kobryńskiej. We wsi szyszki (13 w.),
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Petrunela, urocz. dóbr Repla, pow. wołkoPeterwojnie, wś, pow. rossieński, gm. Kielwyski.
my (6 w.).
Petrusiowee 1.) wś, pow. dryzieński. Mają
Petesza, pow. wileński. Niegdyś Horajnów,
tu: Krzyczewsey 18 dz., Weryhowie 46 dzies.
r. 1794 Olędzkich.
Petiuki, wśi os., pow. słonimski, gm. Pa- 2.) P., wś, tamże, par. Zabiały, należała do Oeowszczyzna, 54 w. od Słonima.
os. Zelazowskich, 33 dz.

Wś 227 dz.; sipowiczów.

Petkuny, ob. Pietkuny.
Petrajcie 1.) dwór, pow. szawelski, gm. Ligumy (10 w.). 2)PP, dwie wsi, tamże, gmina
Łukniki (5 w.) i Żagory (5 w.).
Petraszajcie, wś, pow. szawelski, gm. Szawkiany (11 w.).
Petrejki, wś, pow. telszewski, gm. Kretynga (4 w.).
Petrele, Pietrele, okolica, pow. telszewski,
gm. Żydyki (15 w.).
Petrokowo al. /asionówka, fol., pow. sieński,
Zdrojewskich 258 dz.

Petrusiszki, ob. Petrosiszki.

Petry, dwórizaśc., pow. szawelski, gm. Skiemie (9 w.), Szulców 68 dz.

Petrykajcie 1) wś, pow. poniewieski, gmina

Linków (6 w.). 2.) P., wś, pow. rossieński, gm.

Kielmy

w.).

3.)]P., wś, pow. telszewski,

gm. Korciany (12 w.).

Petrykówka, wś, pow. zwinogródzki, gm.
Petrykowka, st. poczt. Kalihorka Mokra (15 w.),
33 w. od Zwinogródki, 344 dm., 1955 mk., cer-

kiew, szkółka cerk. Gmina obejmuje 16 miejseowości (7 siół, 6 wsi, 3 słobody), 13,733 mk.
(37 katol, 19 żydów) i 20010 dz. ziemi, w tem

Petrolanda, dobra, pow. mścisławski, ks. 4917 większej posiadłości, 14,596 włośe., 115
skarb., 382 eerk.
Oboleńskich 2009 dz. (1400 lasu).
Petrykozy 1.) r. 1380 Potrukossy, r. 1580
Petronelowo, chutor, pow. słonimski, gm.
Potrzikozy, wś, pow. grójecki. Mikołaj biskup
Miżewicze, Rozwadowskich 78 dz.
Petropol 1.) fol., pow. grodzieński, gmina pozn. potwierdza r. 1380 kościołowi w MszezonoWiercieliszki, Pokubiattów 152 dz. 2.) P., zaśc., wie dziesięciny z tej wsi i innych zdawna tamże
pow. witebski, Petroneli Rusieekiej i Feliksa oddawane (K. W., n. 1781). Wr. 1580 siedzą

Styrkowicza, 34 dz,

tu Potrzykowscey na 6 działkach. 2.) P., r. 1262

Petropole 1.) fol., pow. mścisławski, Wol- Petrocose, wś, pow. łaski. W r. 1262 Wilhelm
skich 134 dz. 2.) IP, fol., pow. orszański, Go- biskup lubuski zamienia P. i inne swe włości na

niprowskich 422 dz., młyn. 3.) P., fol., tamże, posiadłość areyb. gnieźn. Mominę w pow. opaod r. 1879 Halkiewiczów, 125 dz. 3.) P., do- towskim. W dok. z r. 1357 podano P, w liczbie

bra, pow. rohaczewski, Zieńkowiczów 704 dz. posiadłości areyb. gnieźn. (K. W.,n. 405i1354).
Od r. 1460 przeszła na własność kapituły kra(494 lasu), młyn.
Petropolin, chutor, pow. słonimski, gmina kowskiej.
Petryłów, wś, pow. chełmski. WŚ ta w staCzemery, Kozłowskich 69 dz.
Petrosiszki, Petrusiszki, wś i dwór, powiat rostwie chełmskiem wraz z Chodezem (Chutcze)
zostawała r. 11565 w dzierżawie Floryana Kraponiewieski, gm. Czypiany (16 w.).
Petrosze, dwór, pow. szawelski, gm, Szawla- jowskiego. Przy niej świeżo zasadzono Wolę
(dziś Wólka petryłowska). Wieś miała 15 kmieny (3 w.).
Petrówka, wś, pow. poniewieski, gm. Girsu- ci na półłankach, od nich, prócz czynszu, dani
miodowej ćwierci 4, wartości zł. 19 gr. 6. Za=
dy (5 w.).
Petrówka 1.) al. Stalnikowa, słoboda nad grodn. było 5 wolnych od czynszu do r. 1567.
Wysią, pow. zwinogródzki, gm. Petrykówka, Ogółem dochodu zł. 64 gr. 12. Wola miała 7
st. poczt. Kalihorka Mokra (8 w.), 33 w. od kmieci na półłankach, którzy mieli wolność do r.
Zwinogródki, 36 dm., 163 mk., szkółka. 2.) P., 1565. Istniała tu ruda, z której dawano czynszu
Piotrówka, wś, pow. włodzimierski, gm. Olesk, grzyw. 18 i kilka wozów żelaza, ale panowie
Hańscy i Uhrowieeey niedawno „gwałtem ją
15 dm., 54 mk.

Petrowo, dobra, pow. wieliski, Bohdanowi- skazili i niedopuszczają jej mieć ni budować
panu Krajowskiemu*. W borze było 24 dająPetrowskinia, wś, pow. poniewieski, gmina cych 5 ćwierci miodu wartości zł. 24.
Petryłów, wś, pow. tłumacki. Nadana pier- > Ę
Pniewo (3 w.).
Petrulewszczyzna, chutor, pow. wołkowy- wotnie przez Władysława ks. opolskiego, Buczackim, r. 1469 już nie należała do tej rodziny.
ski, gm. Izabelin, Kulikowskich 42 dz.
Petrulin 1.) dobra, pow. grodzieński, gmina W r. 1578 należy do Sieniawskich, płacą tu od
Brzostowiea Mała, 47 w. od Grodna, Wołkowie- 16 łan., 6 zagr., popa,
Petryszki 1.) wś, pow. poniewieski, gm. Girkich 609 dz. i Marugów 265 dz. 2.) PP., fol.,
pow. czerykowski, Brujewiczów 567 dz. (400 sudy (9 w.). 2.) P., wśi dwór, tamże, gmina
Krakinów (2 w.).
Ę
lasu).
Petulinia, zaśc., pow. poniewieski, gm. RePetruliszki, wś, pow. poniewieski, gm. Pommigoła (3 w.).
piany (4 w.)
czów 1470 dz,
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Pewinie, przys., pow. poniewieski, gm. Czy- lwowski przedstawił r. 1469 potwierdzenie Kazimierza Jagiellończyka nadania Władysława ks.
Peże 1.) fol., pow. szawelski, gm. Kursza- opolskiego na wsi: P. Łanowiee i inne. W r.
ny (8 w.). 2.) P., wśi dwór, pow. telszewski, 1508 Andrzej Herburt płaci z dóbr swoich: „Lugm. Gadonów (15 i 17 w.), Iłłakowiezowie mają nyovycze et Pyanovycze* grzyw. 2 gr. 6.
w P.i Niekraszyszkach 160 dz.
Pianowiec, Pionowiec, fol., pow. brzeski gub.
Pęcice, właściwie Pęczyce, wś, pow. warszaw- grodz., gm. Kamienica Żyrowieka, Oniehimowski. Kościół par. istnieje tu w r. 1580. Reg. skich 91 dz.
pob. wymieniają obok P. drugą wieś Solino-PęPiaseczna, wś, pow. kamieniecki. Michał
cice.
| Piasecki przedstawił r. 1469 list królewski nadaPęcławice, r. 1353 Pancslauicze, wś, pow. Jący tę wieś z obowiązkiem służby wojennej.
sandomierski, par. Szczeglice. W;q, 1353 sąd
Piasecznica, wś, pow. sochaczewski. Wsp.
piany (6 w.).

ziemski sandomierski, przysądza tę

wieś Dyrżce w dok. z r. 1435, ob. Polkowo.

z Wielowsi, wbrew roszczeniom Zandochy córki

Piaseczno 1.) mstko, pow. warszawski. Po-

nieżyjącego Pełki, kaszt. lubelskiego (Kod. mał., łączone obecnie z Warszawą dwoma liniami kot. III, 88),
lejek drugorzędnych (wilanowską
i górno-kalwa-

Pękowo, w dok. Pancowo, wś, pow. pułtu- ryjską), wzrasta pod wpływem powstających

ski. Wymienione w dok. z połowy XIII w. śród w okolicznych wsiach letnich willi i domków
włości kościoła płockiego. W r. 1576 ma 9 a nawet instytucyi (szkoła gospodarstwa w Chyłanów.
liczkach, zakład poprawczy dla kobiet w samem
Pępków, wś, pow. rówieński, gm. Kostopol, Piasecznie, wzorowe letnisko w Konstancinie,
par. praw. Kosmaczów (17 w.), 63 w. od Rów- liczna kolonia willi w Skolimowie). 2.) P., wś,
nego, 26 dm., 258 mk. Własność Grochol- pow. lipnowski. W dok. z r. 1391 występuje

skich.

Krystyn dziedzie P., marszałek dworu Ziemowi-

Pępowo, wś, pow. krobski.

Do kościoła tu- ta ks, mazow., który mu nadaje i całemu rodowi
tejszego odnoszą się epracowania: „Kościół Gozdawitów, pewne przywileje (Kod. maz., 110).
w P.* (Przyj. ludu, 1834 r., str. 241). „KaPiaseczno 1.) wś, pow. kowelski, gm. Po-

mień św. Jadwigi w P.* (Przyj. ludu, 1846 r., wórsk, 28 w. od Kowla, 171 dm., 1159 mk.
str. 22). „Kościół w P.* (W albumie do Edw. W r. 15771 1583 ks. Romana Sanguszki (przy

hr. Raczyńskiego „Wspom. Wiekop. *),
Pęskie, Głęboki stok, wś, pow. białostocki (?).
Istniała w XVI w. w pobliżu wsi Hermany Niewiarowo (Kapica, Herbarz, 316). W ziemi
brańskiej.

Pęsławice, niem. Prenzlawitz, wś, pow. grudziądzki. Conventz: „Ueber einen hervorragenden Bronzedepotfund aus der jungeren Hallstadtperiode bei dem Dorfe Prenzlavitz, am rechten
Ufer der Ossa (XVII amt. Bericht ueber d. Verwalt. d. Samml. d. westpreus. Museum in Danzig, 1897).
Pęsy al. Pęzy, wś, pow. łomżyński. W roku
1412 w Nowogrodzie Jan starszy, ks. mazow.
nadaje Niegosławowi 10 łan. nad rzką „Panza*

Niesuchojeży), płaci od 7 dym, łanow. po 20 gr.,
5 ogr., nadto w, r. 1583 drugie P. płaci od 3
dym., 5ogr. 2.)P., wś nad rzką Wyżewką,
tamże, gm. Siedliszcze, 30 w. od Kowla, 76 dm.,
382 mk., szkoła, wiatrak.

Piasek wielki, wś, pow. stopnicki.

Wł. Łuszezkiewicz (Spraw. kom. hist. sztuki,
t. VI).
Piasek, ob. Hlebkowa,
Piaski 1.) Duchowne, wś, pow. sochaczewski,
par. Głusk. Zapewne do tej wsi odnosi się akt
ks. Koprada z r. 1282 potwierdzający nadanie
wsi „Pyasky* przez Sarę, córkę Markusza, biskupowi i kościołowi płockiemu (Ulanow. Dok.

pod Nowogrodem. W akcie z r. 1466 występuje kujaw, i mazow., 163, 18).

Paweł i jego 9 synów „de Pansche* h. Buyny.
Ci Bujnowie zapewne osiadłszy w ziemi bielskiej
założyli tam wsi: Bujny i Pęsy... (Kapica, Herbarz, 318).
Piaczkowicze, fol., pow. czerykowski, Konopków 125 dz.
Piadzie, okolica szlach., pow. kowieński, gm.
Bobty (11 w.), 37 w. od Kowna, 1349 dz., po-

dzielonych na 21 części, z których największe

posiadają: Norejkowie 175 dz., Obakiewiezowie
157, Pawłowiezowie 106, Rymowiczowie 130,
Jurewiezowie 104 dz.

Piakliszki, wś, pow. poniewieski, gm. Pnie-

wo (10 w.).

Pianowice, wś, pow. samborski.

Kasztelan

Kościół

tutejszy z XIV w. z zakrystyą z r. 1521 opisał

Własność kapituły

płockiej, w dokum, z r. 1420 (Kapica, Herbarz,
str. 125). 2.) P., r. 1250 Pasci, wś, pow. noworadomski, par. Kłomnice. W dok. z r. 1250
(Ulanow. Dok. kujaw. i mazow., 187, 13), poda-

ne w liczbie włości bisk. kujawskich.
Piaski, mstko, pow. lubelski. W r. 1429
właścicielem wsi Pogorzały Staw, na której obszarze powstało to miasteczko był Jakób Dłuto,
fundator kościoła w Częstoborowicach, W r. 1531
właścicielami P. byli: Paweł Troszczyński i Mikołaj Starorzecki. Oni to prawdopodobnie założyli parafię i zbudowali kościołek drewniany.
W tymże roku miasto daje szosu f. 1, -gr. 10.
Następnie przeszły P. w ręce Orzechowskich
z ziemi chełmskiej. Paweł Bogusław Orzechow-
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ski, podkom. chełmski, żarliwy kalwin. Syn jego
Stanisław, podkom. lubelski wzniósł nowy murowany zbór i założył przy nim ementarz. Po
nich przeszły P. do Suchodolskich h. Janina.
Andrzej Sachodolski kalwin, został następnie
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pocztowa Równo (48 w.), 97 dm., 600 mk., cerkiew drewn. z r. 1758. W całej parafii było
129 dm., 1014 mk. prawosł., 145 katol., 790

ewang. i 145 żydów. Wś należy do apanaży
(udiełów). Obok wsi kolonia niemiecka t. n.,
zamku Stesocynianinem i przyjąwszy wygnanych z Lubli- 32 dm., 243 mk. W r. 1577 sioło
płaci od 4
go),
Ostrogskie
Konst.
(ks.
pańskiego
dworu,
niedaleko
na współwyznawców wystawił
5 dym,,
nowy zbór aryański, którego ruiny dotąd się dym. półdworz., 4 ogr., a w r. 1583 od
przechowały. Gdy tutejsi socynianinie przenie- 4 ogr.
Piaskowce-Łatysze, chutor
śli się do Siedlisk, Adam Suchodolski przyjał
kalwinizm i na miejsce starego zboru wystawił rowszczyzna, pow. słonimski.

w dobrach Mi-

Piaskówka, słoboda, pow. rówieński, gmina
nowy. Zbór ten obrócili następnie katolicy na
e.
ł
Siedliszcz
pogłówpłacą
P.
1676
r.
W
kościół parafialny.
Piatak, wś, pow. sokólski, gm. Trofimówka,
ne od 240 mieszezan z komornikami i 61 żydów.
Płaci tu Suchodolski „concionator aulieus* od 28 w. od Sokółki, 274 dz.

5 osób z rodziny i 4 dwor., w Woli od 60 poddanych, Kębłowie od 53 a w Giełezwi od 14
dwor. i 35 poddanych. Do końca XVIII w. P.
należą do Suchodolskich, potem z kolei: Bobrowskiego, Tenenwurzla, Drojeckich.
Piaski 1.) wś, pow. białostocki, gm. Krypno,
65 dz. 2.)P. Wierzby, wś, pow. brzeski gub.
grodz., gm. Wysokie Lit., 121 dz. 3.) P., wś,
pow. grodzieński, gm. Bohorodzieka (Massalany), 218 dz. 4.) P., fol., tamże, należy do dóbr
Gorny. 5.) P., wś, pow. kobryński, gm. Pruska, 5 w. od Kobrynia, 755 dz. 6.) P., wś,
pow. prużański, gm. Białowieża, 101 dz. 7.) P.,
chutor, tamże, gm. i dobra Horodeczna.

8.) P.,

wś, tamże, gm. Kotra, 97 dz. 9.) P „os. i chutor, pow. słonimski, gm. Kozłowszczyzna. 10.) PP,
wś, tamże, gm. Piaski, 77 w. od Słonima, 1023
dz. włoścć, i 87 cerk. 11.) P., dobra, tamże,
81w. od Słonima, Pusłowskich 11,774 dzies.
12.) P. Nowe-Kosteniewo, wś, tamże, 77 w. od

Słonima, 387 dz. Gmina obejmuje 52 miejseowości, 710 dm. włośe. (18 innych), 9270 mk.
włościan, uwłaszczonych na 18,035 dz.

|

Piataki, wś, pow. wołkowyski, gm. Biskupice,

184 dz.

:

Piatczyce, wś, pow. wołkowyski, gm. Szy-

dłowicze, 167 dz.
Piatka, mstko, pow. żytomierski, gm. Piatka,

st. poczt. Cudnów (18 w.), st, dr. żel. Demczyn

(8 w.), 37 w. ód Żytomierza, 268 dm., 1652

mk., cerkiew drewn. z r. 1881, szkółka, 5 jarmarków. Gmina obejmuje 36 miejscowości, 954
dm. włośc. (791 innych), 11,118 mk. włościan,
uwłaszczonych na 11,200 dz.

Piatnick, fol., pow. połocki, Bielikowiezów,

118 dz.
Piatnickie, wś, pow. wiłkomierski, gm. Ołoty (9 w.).
Piatniczyszki, wś, pow. szawelski, gmina
Szawkiany (6 w.).
Piatydni, wś, pow. włodzimierski, gm. Werba, 6 w. od Włodzimierza, 80 dm., 275 mk. Należała do dóbr władyctwa włodzimierskiego. W r.
1577 płaci od 4 dym., 7 ogr., 3 kół po 24 gr.,
aw r. 1583 od 3 dym., 5 ogr., 3 ogr., 1 rzem.,

Nadto 2 kół waln., 4 rybitwów.

Piatydub, Piatyduby, słoboda, pow. owrucki,
w gm. jest 259 dz. cerk. i 27,558 większej posiadłości. Zarząd gminny we wsi P. Nowe. gm. Bazar (8 w.), 58 w.od Owrucza, 47 dm.,
13.) P., mstko, pow. wołkowyski, gm. Piaski, 267 mk., dom modl. żyd.
Piatyhory 1.) mstko, pow. taraszczański, gm.
950 dz. włośc., 103 eerk., 14 kośc. i 122 dwor.
(hr. Krasiekieh). Gmina obejmuje 55 miejseowo- Piatyhory, st. poczt, Tetyjów (18 w.), 50 w. od

Ści, 891 dm, włośc. (282 innych), 6641 mk. Taraszezy, 702 dm., 4138 mk., cerkiew, kościół

włościan, uwłaszezonych na 8410 dz. Nadto kat., synagoga, dom modl. żyd., ambulatoryum,
w gm. jest 233 dz. cerk. i kośe. i 15,304 dz. szkoła i szkółka cerk. Gmina obejmuje 9 miejwiększej posiadłości. 14.) P., dwa zaśe., pow. seowości (1 mstko, 7 siół, 1 wś), 14,714 mk.
nowoaleksandrowski, gm. Antolepty (3) i Rym-|( 77'kat., 1 ewang., 1422 żydów) i 19,657 dz.,
szany (8 w.). 15.) P., wś, pow. wiłkomierski, w tem 10,048 większej posiadł., 9022 włośc.,
gm. Traszkuny (3 w.) 16) PP., zaśc., tamże, 466 cerk. 2.) P., mylnie Piatyhorce (t. VIII,
gm. Wieprze (8 w.). 17.) P., urocz., tamże, str. 61), wś i fol., pow. ostrogski, gm. Zdołbiea,
gm. Wojtkuszki, należy do dóbr Rybaciszki. par. praw. Illińsk (pow. rówieński), 32 w. od
18.) P , wś, pow. lepelski, należała do dóbr Wo- Ostroga, razem 37 dm., 438 mk. (10 katol.),
cerkiew fil. drewn. zr. 1881. W r. 15838 do
ronia.
Piaski 1.) Zzeczyckie, wś, pow. kowelski, Ostroga (ks. Konst. Ostrogskiego), płaci od 4
gm. Chocieszów, 62 w. od Kowla, 51 dm., 242 dym., 2 podsus. Część należy do Iwana i Bohdana Pokotyłowiczów Pietyhorskich.
mk. 2.) PP, ob. Boblówka.
Piatykorowy, wś, pow. włodzimierski, gm.
Piaski, pow. brzeski (Galicya), ob. Drużkow.
27 w. od Włodzimierza, 32 dm., 186
Chorów,
Piasków al. Piesków, wś, pow. rówieński,
gm. Kostopol, st. dr. żel. Wołcza (6 w.), stacya mk. Należała do dóbr władyctwa włodzimierskie-
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go. W r. 1577 płaci od 8 dym., 5 ogr., awr. Kurdwanowską, był piękny obraz św. Kajetana.
1583 od 9 dworz., 1 dym., 5 ogr.

2.) P., tamże, ob. Pełza.

Piatywołoki, wś, pow. sokólski, gm. Bagny,
Pieczanicha, wś, pow. siebieski, należała do
180 dz.
Rychterów.
Piątek 1.) mstko, pow. łęczycki. Ztąd datoPieczary 1.) fol., pow. klimowieki, gm. Rodwany jest („in villa Piantek*), akt, którym Bo- nia, Halinowskich
i Chludzińskich 427 dz., młyn.
lesław ks. mazow., nadaje r. 1241 pewne swo- 2.) P., fol., tamże, Patkowskich 420 dz.

body kościołowi płockiemu. Razem z księciem
bawił tam jego ojciec Konrad z żoną i dwaj bracia: Ziemowit i Ziemomysł (Kod. maz., 13).
W dok. z r. 1302 czytamy:
„hereditatem militalem sitam prope Pantek, que Pekary nuneupatur". W dok. zr. 1357 wyliczającym posiadłości i dochody arcyb. gnieźn. podano: „Pantek
civitatem cum foro*. Przy akcie zr. 1374 jest

Pieczeniegi, dziś Biskupice, wś, pow. miechowski, par. Iwanowice, Własność biskupów
krakowskich nadana r. 1322 przez bisk. Nankera, kaplicy św. Małgorzaty w katedrze krakowskiej (Kod. kat. krak., I, 163). Ob. Biskupice

(t. I.).
Pieczew, pow. łęczycki.

Dawna posiadłość

klasztoru sulejowskiego, który r. 1255 zrzeka
świadkiem „Albertus rector eclesie de Pantek* się wraz z Dobrowem i P. na rzecz klasztoru
(K. W., n. 859, 1354 i 1698). Zapewne założy- w Byszewie. Potwierdza to akt z r. 1285. Klacielami kościoła i miasta byli arcybiskupi. 2.) P., sztor byszewski oddaje P. drogą zamiany arcyb.
wś, pow. kaliski. Świadkiem przy akeie r. 1308

gnieźn. r. 1299. W r. 1300 ugodę tę stwierdzono

wydanym w Kaliszu jest „Jatorius de Punthee*. obustronnymi aktami (K. W., n. 328, 2034, 805,
W r. 1330 pojawia się „comes Wszeborius de 829, 830 i 1354). W r. 1576 arcyb. gnieźn.
Pantek, venator Kalissiensis* (K. W., n. 924 płaei tu od 11 łan., 1 zagr., 2 kom., 2 łan. wójt.,
i1112).
szynkarza wódki, 6 karezmarzy po gr. 12i 15

Piątkowisko, w dok. z r. 1286 Putcovisce, osadn,
r. 1297 Pantkovisch, wś, pow. łaski. W r. 1286
Pieczersk, wś, pow. mohylewski, cerkiew,
Leszek czarny ks. krak., wynagradzając bisk.
Pieczewka, fol. pow. lepelski, Bogusławkrak, różne szkody nadaje: „Castellanie de put- skich 200 dz. Nadto mają tu: Paszkiewiczowie
eovisce ipsiusque omnibus villis et universis 10 dz. i Smolakowie 35 dz,
eorum incolis* te same swobody, jakich używaPieczkówka, fol., pow. mścisławski, Chlu-

ją włości kapituły krakowskiej i wsi kasztelanii dzińskich 260 dz.
sławkowskiej. W r. 1297 Władysław Łokietek
Pieczonki, wś, pow. łucki, gm. Włodzimie
pozwala na obszarze P. lub w jego okręgu zało- rzec, 108 w. od Łucka, 65 dm., 435 mk. Włażyć wieś na prawie niemieckiem (Kod. kat. krak,, sność hr. Krasiekich.
t. I. 121, 138).
Pieczule 1.) wś, pow. rossieński, gm. KołtyPiątnica, wś, przedmieście Łomży. Wr. 1436, niany (10 w.). 2.) P., wś, pow. telszewski, gm.
bawi tu Władysław ks. mazow. (Kapiea, Her- Koreiany (7 w.).

3.) P., os, pow. wiłkomier-

barz, 270). „Sdzanta haeres de Guty* daje ski, gm. Onikszty (7 w.).
w zastaw r. 1464 wójtowstwo w P., Raciborowi
Pieczuliszki, dobra, pow. wiłkomierski, gm.
ze Zbyszyna.

Ob. Pijanowo.

Piciszki, dwór, pow. poniewieski, gm. Bir-

że (3 w.).
Piczkury, chutor, pow.
Cudnów, 6 dm., 39 mk.

żytomierski, gm.

Piczuki, wś, pow. wołkowyski, gm. Pieniugi,
34 w. od Wołkowyska, 428 dz.
Piczuranda, ob. Janówka.
Piczyski, dwór, pow. szawelski, gm, Skiemie (7 w.).
j
Pidegle, wś, pow. szawelski, gmina Podubis (1 w.).
Piechockich, chutor, pow. owrucki, gmina
Hładkowieze (30 w.), par. praw. Owrucz, 28
dm, 164 mk,
Piecki 1.) wś, pow. białostocki, gm. Juchnowiec.

Onikszty (18 w.).
Pieczurki, wś i urocz., pow. białostocki, gm.
Dojlidy, 2 w. od Białegostoku, 290 dz.

Pieczurna, pow. krzemieniecki, ob, Peczerno.
Pieczury, pow. połocki, ob. Kasury.
Pieczychwosty, wś, pow. włodzimierski,
gm. Podberezie, 46 w. od Włodzimierza, 140

dm , 1097 mk,, cerkiew, wiatrak, Nadana Bokiejowi. W r. 1545 Hawryła i Fiedora Bokijewiezów. W r. 1570 wnosi pobór Fiedorowa Bokiejowa, która r. 1577 płaci od 6 dym., 12 ogr.,

zaś Filip Bokiej od 5 dym., 12 ogr. W r. 1588
wnoszą Jan Bokiej Pieczychwostski od 29 dym.,
5 ogr., l popa, Filip Bokiej od 10 dym., 5 ogr,

Pieczywody, wś, pow. nowogradwołyński,

2.) P,, wś, pow. brzeski gub. grodz., gm. gm. Berezdów, par. praw. Krasnostaw (2 w.),

38 w. od mta pow., 126 dm., 742 mk,, cerkiew
Motykały, 15 w. od Brześcia, 246 dz,
Pieczałówka 1.) wś, pow. rówieński, gmina fil. drewn. z r. 1762, szkółka eerk. od r. 1860.
Kostopol, par. praw. Jabłonne (5 w.), 50 w. od W r. 1586 ks, Joachima Koreckiego.
Równego, 168 dm., 1209 mk., młyn parowy.
Piekarszczyzna, wś i kol., pow. żytomierW kaplicy kat., fandowanej przez gen. Antoninę ski, gm. Czerniachów, par. praw. Sławów (4 w.),
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Uroez. należy do
dóbr
Popielewo;
os.
ma
302
dz.
należących do
52 dm., 356 mk.
Piekart, r. 1293 Pikardovo, r. 1579 Py- kilku właścicieli.
Pienice, wś, pow. makowski, ob. Biernaty
karth, wś, pow. kaliski, par. Dobrzee. Arcyb.
gnieźn. Jakób oddaje tę wieś r. 1293 drogą za- i Stedlec,

29 w. od Żytomierza. WŚ 98 dm., 589 mk.; kol. ios., tamże, gm. Suchopol.

miany za Złotkowy, Mikołajowi milesowi ks.

Pienieczka, chutor, pow. brzeski gub. grodz.,

Przemysława (K. W., n. 697 i 1249). Wr.1346 gm. i dobra Wysokie Lit.
Kazimierz król, zatwierdza zamianę włości arcyb.

Pikartowo na Godziesze.
Piekary, wś, pow. łęczycki.

„Alexius de

Pieniny, pasmo górskie, na wschodniej gra-

niey Tatr. Odnoszą się do nich prace: Alth A.:
„Opis geognostyczny Szczawnicy i P.* (Rozpr.
iSpraw. Akad. Umiej., t. XIII). Kreutz F.:
„Skały trachitowe w pienińskim pasie wapieni
rafowych* (tamże), Uhlig Vietor: „Ergebnisse

Lekensteyn* ststa łęczycki daje r. 1302 arcyb.
gnieźn. wzamian za zabrane kościołowi włoŚci „hereditatem militalem... Pekary* (K. W.,
geologischer Aufnahmen in den Westgalizischen
n. 859).

Piekary, r. 1277 Pecare, wś, pow. bytomski, Karpathen. II. Der pieninische Klippenzug* (Jb.
—824i osok. k. Geol. R. A., 1890, t. 40 559
bna
odbitka:
Wien,
1891).
BiPiekary 1.) wś, pow. wołkowyski, gm.
Pieniuga, wś i dobra, pow. wołkowyski, gm,
skupice, 3 w. od Wołkowyska, 387 dz. 2.) P.,
dz.;
pow. wilejski. Pomiędzy wsiami P. i Łużany Pieniuga, 33 w. od Wołkowyska. Wś 302
Gmilasu).
(566
dz.
1745
Dawydowych,
dobra
pięć kurhanów.
na obejmuje 28 miejscowości, 549 dm. włośc.
Piekarze, ob. Piekary (t. VIII, 78).
Piekieliszki, dwór, pow. kowieński, gm. Ale- (39 innych), 3587 mk. włościan, uwłaszezonych
ksandrowska Słoboda (10 w.), Wnorowskich na 4410 dz. Nadto w gm. jest 170 dz. cerk.
i 5120 większej posiadłości. Zarząd gm, we wsi
29 dz,

ob. Kamień.

Piekiełka 1.) dwa dwory, pow. kowieński, Sławatycze.

Pieńki, Grodzisko, wś, pow. kolneński. W dok,
gm. Krasnesioło (15 w.) i Wilkija (4 w.). 2.) P,
z r. 1453 wspomnieni są Pieńkowie „de elenodio
zaśc., pow, wiłkomierski, gm. Rogów (20 w.).
W r. 1488 „Joannes de Pienki GranOkunie*.
gmina
i,
Piekliszki, wś, pow. poniewiesk
ska*, t. j. Grodzisko (Kapica, Herbarz, 320).
Pniewo.
Pieńki 1.) wś, pow. białostocki, gm. Gródek,
Piekło, nazwa dawna wsi Jelna w pow. są31 w. od Białegostoku, z urocz. Łupicz Bór, 123
deckim (Ob. Kod. mał,, I, 367).
Piekło, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Owan- dz. włośc. i 20 dz. pryw. 2.) P., urocz., pow.

bielski gub. grodz., gm. Dubiażyp.

ta (3 w.).

3.) P. al.

Piekuty, r. 1533 Zopienie dicta Piekuty, Łazy, 0s., pow. prużański, gm. Czerniakowo.

wś, pow, mazowiecki.

Kościół par. istnieć mu-

siał już co najpóźniej na początku XVI w., bo

w dok. z r. 1533 Zygmunt I potwierdza w Krakowie posiadanie części wsi Łopienie zw. Piekuty, Piotrowi Swięchowi i Mateuszowi, tudzież

Pieńki 1.) chutor, pow. nowogradwołyński,
gm. Serby, 10 dm., 63 mk. 2.) P., kol., pow.
włodzimierski, gm. Werba, 10 dm., 40 mk.
3.) P., wś, pow. zasławski, gm. Butowce, par.
praw. Dracze (4 w.), 30 w. od Zasławia, 95 dm.,

zatwierdza i zwalnia od ciężarów nadania ich dla 778 mk., cerkiew ementarna z r. 1887, szkółka
od r. 1876, dwa stawy młyn, wiatrak. Własność
kościoła w tejże wsi (Kapica, Herbarz, 321).
;
Pielaszów, wś, pow. sandomierski. Własność Franciszka Kraszewskiego.
starokonstantynowski,
pow.
wś,
Pieńkowce,
klasztoru koprzywniekiego, w dok. z r. 1346.
W r. 1827 wieś duchowna, ma 23 dm., 205 mk, gm. Kupiel, par, praw. Łyczówka (1 w.), 51 w.
Pieledyszki, wś, pow. kowieński, gm. Ejra- od mta pow., 49 dm., 285 mk,, cerkiew filialna
drewn. z r. 1883, szkółka od r. 1892. Własność
goła (10 w.).
Jassiewiczów.
Pieleki, pow. słonimski, ob. ZVowosady.
Pieńkowicze, wś nad rzką Hornowicz, pow.
Pielsze, wś, pow. dryzieński, par, Druja.
gm. Kuryno, 9 dm., 88 mk., cerkiew.
witebski,
Wielogm.
Piełotele, wś, pow. kowieński,
Pieńkówka, fol. dóbr Chotowiż, pow. klimona (6 w.).
Piełutowo, wś, pow. kowieński, gm. Ejra- wieki.
Pieńkowszczyzna, ob. Peńkowszczyzna (tom
goła (14 w.).
Pieńciukiszki, Pinciukiszki, wś, pow. Sza- VII, 943).
Pieńskie, ZPeńskie, wś i dobra, pow. białowelski, gm. Kiryanów (9 w ).
stocki, gm. Krypno, 32 i 28 w. od mta pow. WŚ
Pienianki, ob. Ejdrygańcie.
Pieniany, fol., pow. dźwiński, gm. i par. 409 dz.; dobra, Miehałowskich, z fol. Kruszyn

Prele (8 w.), kaplica katol., wiatrak, Aleks. No- i Pieszezanka 1414 dz.
Piepielówka, fol. nad rz. Wiechrą, pow.
wokszczewa 1045 dz.

Pieniażki 1.) w spisie Pienialiki, 0s., pow. mścisławski, Tołpyhów 637 dz. (404 dz, lasu),
prużański, gm. Masiewo, 46 dz. 2.)PP., urocz. młyn,
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Piepieryszki, fol., pow. trocki, gm. Jewie. maz., 81). P. należy do dóbr stołowych nadanych r. 1497 przez biskupa Piotra kapitule.
Pierebrody 1.) chutor, pow. kowelski, gm. W r. 1579 ma 17 łan., 1 zagr.
Kamień Koszyrski, 8 dm., 48 mk. 2.) P, os.,
Pierzchały i ?. Górskie, dwie okolice, pow.
pow. owrueki, gm. Słoweczna (25 w.), 50 w. od bielski gub. grodz., gm. Malesze. Okolica P.
Owrucza, 27 dm., 191 mk., huta żelazna.
92 dz., P. Górskie z Kożuszkami 81 dz. 2.) P.,
Pierekurka, wś, pow. włodzimierski, gmina ob. Perchajły (t. VII, 950).
Huszcza, 75 w. od Włodzimierza, 54 dm.,
Pierzchnica, mstko, pow. stopnieki. W r.
313 mk.
1359 Bodzanta bisk. krak. oddaje dziesięciny
Pierelejówka, Pierelówka, wś, pow. roha- z tej wsi prebendzie kieleckiej w zamian za doczewski, gm. Stołbuń, 133 dm., 884 mk., cer- chody tejże ostatniej z karczem kieleckich (Kod.
kiew, młyn, 2 wiatraki.
kat. krak,, I, 272).
Pieremieże, Pieremiże, wś nad rz. BystryPierzyszki, wś, pow. telszewski, gm. Żorajówką, pow. radomyski, gm. i st. poczt. Koro- ny (5 w.), należała do dóbr Reszkietany-Medynstyszów (19 w.), 15 w. od Radomyśla, 33 dm., giany.
199 mk., wyłącznie szlachty.
Pieście, pow. telszewski, ob. Peście.
Pierepieki, wś, pow. brzeski gub. grodz.,
Piesią Wola, wś, pow. włodawski. W r.
gm. Motykały, 158 dz.
1564 są tu drobne działy: Andrzejowskich, DiePieresadycze, wś, pow. słonimski, gm. Ró- tiaków, Chojeńskich. Siedzą oni też w przyżany, 82 dz.
i
ległych wsiach: Andrzejów, Bruss, Witwiezno,
Pieresieki, kol., pow. włodzimierski, gmina Wołosza.
Nowodwór, 40 w. od Włodzimierza, 42 dm.,
Pieska, ob. Cydzikowszczyżna.
296 mk.
Pieski, r. 1303 Pezych, wś, pow. międzyPieresiołki, wś nad Niemnem, pow. gro- rzecki. Pleban tutejszy występuje w dok.z r.
Nasyp, zw. „Czarna góra*.

dzieński, gm. Hoża, 2 w. od Grodna, 163 dz.

1303 (K. W., n. 875).

Parafia istnieje jeszcze

Pieretoki, fol., pow. dubieński, gm. Ołyka, r. 1580. Dziedzie Jan Herstopski płaci wtedy
7 dm., 79 mk.
od 17 łan., 9 zagr., 2 kom., 3 osad., tkacza, koPierewołocznia, mylnie Pierewołoczka (tom wala, 80 owiec z trzema pasterzami. Mała paraVIII, 96), wś i dobra nad rzką Odrówką, pow. fia znikła z czasem.
orszański, gm. Kochanowo. Wś 32 dm., 182
Pieski 1.) fol., pow. wiłkomierski, gm. Pogimk,, cerkiew; dobra Hrebnickich, 1061 dzies. ry (2w.). 2.) PP., wś przy ujściu rzki Skob(550 lasu), młyn, folusz.
rianki do Połoty, pow. połocki.
Pierewołoka, Przewłoka, wś, pow. słonimPieski 1.) chutor pod wsią Białką, powiat
ski, gm. Miżewieze, 27 w. od Słonima, 109 dm., skwirski, 14 dm., 98 mk. 2.) P., wś, pow. du893 mk., 2281 dz. włośe. i 196 cerk. Wś skła- bieński, gm. Beresteeczko, 56 w. od Dubna, 100

da się z części: Zabłocie, Smożwa, Wielkie Sioło dm., 455 mk. 2.) P., Piski (t. VIII, 106
i 228),

i Zosimowicze.

wś, pow. żytomierski, gm, Lewków, st. poczt.

Pierewoz, wś nad Irpeniem, pow. wasylkow- Zytomierz (10 w.), 185 dm., 1549 mk., cerkiew
ski, gm. Chwastów, par. praw. Plesieckie, st. drewn., szkółka eerk, od r. 1885. Cerkiew fil.
poczt. Wasylków (20 w.), 58 dm., 269 mk., we wsi Skomorochy. W r. 1587 należy do Gamłyn. Należy do dóbr państwa.
|
bryela Hornostaja,
Pierlawka, wś, pow. żytomierski, gm. TroPieskiszki, wś, pow. wiłkomierski, gmina
janów, 18 w. od Żytomierza, 19 dm., 122 mk, Owanta (6 w.).
Pierściec, ob. Piestrzec.
Piesków, pow. rówieński, ob. Piasków.
Pierszaje, pow. oszmiański. Należały do
Pieskowa skała, r. 1392 Pyeskow skala
dóbr stołowych biskupa wileńskiego. Darowane i Pyeschkowa skala, zamek i fol., pow. olkuski.
w r. 1790 przez ees. Katarzynę, nadwornemu R. 1392 w Krakowie sąd ziemski rozgranicza
lekarzowi Rozersonowi, który je sprzedał Józe- Pieskową skałę i Wolę, własność Piotra Szafrańfowi hr. Tyszkiewiczowi.
ca z obrębem miasta Skały należącego do klaszPieryszew, r. 1258 Zźrisevo, wś, pow. go- toru św. Andrzeja w Krakowie. Powiedziano tu,

styński.

W r. 1258 zapisany przez Boguszę, że potok Prądnik płynie od młyna należącego

syna Mieczława altaryi św. Katarzyny w ko- zdawna „ad castrum pyeschkowa skale .. ad ca-

ściele płockim (Ulanow. Dok. kujaw. i mazow., strum dietum Oczecz* (Kod. kat. krak., II, 173).

198, 20). W r. 1302 włączony do nowo utwo- W r. 1903 utworzyło się w Warszawie, Towarzonej parafii w Trębkach. Wr. 1372 Stani- rzystwo udziałowe, w celu nabycia zamku
i folsław biak. płocki nadaje Tomaszowi Susza, soł- warku w P. dla urządzenia tam stacyi klimatystwo we wsi „Piriszewo*, dla przeniesienia tycznej i pobudowania willi.
jej z prawa polskiego na chełmińskie. Wieś nalePieskowatka, urocz. pod wsią Nowosiołki,
żała do kapituły. Po 4 latach wolnych osadni- pow. dzisieński. Kurhany, zw. Stare mogiłki.
cy płacić będą po 15 gr. czynszu z łanu (Kod.
Pieskowicze 1.) fol., pow. czerykowski, Wi-
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skowskich 100 dz.
skich 120 dz.

2.) P., fol., tamże, Strepiń- szkoła. 6.) P., wś, tamże, gm. Malecz, 22 w.
od Prużany, 422 dz. W r. 1563 należy do wójPieślakowszczyzna 1.) fol., pow. mścisław- towstwa kabakowskiego, we włości dworu błuski, Kułaków 332 dz. 2.) P., pow. oszmiański, deńskiego, ekon. kobryńskiej. We wsi było 10
włók gruntu przepodłego. Dochód 11 kóp. 7.)
ob. Peślakowszczyzna (t. VIII, 16).

Pieśle, wś, pow. grodzieński, gm. Łasza,

Pieśliszki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Onikszty (8 w.).
Piesoczanka, dobra, pow. orszański, od r.
1862 Boguszewskich, 2627 dz (1244 lasu), 2
młyny, folusz.
Piesoczna 1.) chutor w dobrach Ołtusz,
pow. brzeski gub. grodz. 2.) PP., chutor dóbr
Kustowiee, pow. kobryński.
Piesocznia, dobra, pow. mścisławski, Mośkiewieczów 948 dz. (596 lasu).

P., wś, pow. słonimski, gm. Kuryłowieze, 258

dz. 8:) P., dobra, pow. mohylewski, od r. 1875
Bończów Osmołowskich, 250 dz.

9.) P.; dobra,

tamże, od r. 1871 Szkulteckich, 1240 dz. (930
lasu).

10.) P., wś nad Wabiczem, tamże, gm.

Nieżków, 14 dm., 61 mk., cerkiew.

11.) P. al.

Emelianowa, wś, pow. newelski, gm. Rykszyno,

cerkiew, szkoła.

Pieszczanka 1.) chutor, pow. ostrogski, gm.
Kuniów. 2.) P., kol., pow. żytomierski, gmina
Puliny, par. praw. Zoroków (6 w.), 9 dm., 106

Piesteńki, w dok. Piestenicze, wś i chutor, mk. 3.) P., kol., tamże, gm. Trojanów, 14 dm.,

pow. prużański, gm. Murawjewska, 35 w. od 149 mk.
Pieszczanki, wś, pow. białostocki, gm. GróPrużany. Wóś 459 dz.; chutor należy do dóbr
Glinianka. W r. 15638 wś należy do wójtowstwa dek, 28 w. od Białegostoku, 381 dz.
terebieszowskiego, włości dworu wieżeckiego,

Pieszczatka 1.)Piszczatka, wś, pow. brze-

ekon. kobryńskiej. We wsi było 15 włók grun- ski gub. grodz., gm. Rohacze. Ob. Zymianka.
2.) IP., wś, tamże, gm. Połowce, 49 w. od Brzetu średniego. Dochód 28 kóp 12 gr.
ścia, 38 dm., 339 mk., 684 dz., szkoła.
Piestnia, w dok, z r. 1416, ob. Pistyń.
Piestówka 1.) dwór, pow. poniewieski, gm. wsią wał sypany i 8 kurhanów.

Pod

Pieszki, wś, pow. prużański, gm, CzerniakoPoniewież (14 w.). 2.) P., fol., pow. dźwiński,
wo, 314 dz.
Olechnowiczów 78 dz.
Piesztowiany, pow. trocki. W lesie dworPiestrzec, r. 1381 Persczecz, r. 1579 Pyestrzecz, wś, pow. stopnieki. Bisk. krak. Zawisza, skim około 10 kurhanów.
Piesztynie, wś, pow. wiłkomierski, gmina
otrzymuje tę wieś r. 1381 od Ludwika króla wę-

gierskiego i polskiego wraz z fol. (allodium) Dobejki (3 w.).
Pietkajcie 1.) dwór, pow. rossieński, gmina
Kruszyce. W r. 1402 Piotr bisk. krak, dokupuje w tej wsi dział za 70 grz. (Kod. kat. krak., Jurborg (9 w.). 2.) P., wś, tamże, gm, Skawt. II, 265). R. 1579 płaci tu bisk. krak. od 24 dwile (8 w.).
Pietki, wś, pow. kobryński, gm. Wierzcholeos., 12 łan., 4 zagr., 5 kom., 5 ubog., 1 rzem.,
1 chał.; Fryd. Bonar ze swego działu od 3 os., sie, 6 w. od Kobrynia, 447 dz.
Pietkowo, fol., pow. bielski gub. grodz.,
3 łan., 1 zagr., 1 ubog., 1 rzem. i Marcin Piegm. Rajsk, 18 w. od Bielska, hr. Starzyńskich,
strzecki od 2 os., 1 łan., 2 zagr., 3 ubog.

Piestwiany, wś, pow. kowieński, gm. Sre- 660 dz.
Pietkuniszki 1.) dwie wsi, pow. nowoaledniki (1 w.).
Pieszczane al. Staszyn, dobra, pow. mohy- ksandrowski, gm. Krasnogórka (8 w.) i Opsa
Jewski, od r. 1874 Andrennikowych, 1047 dz., (5 w.). 2.) P., tamże, ob. Pietkuszki, 3.) P.,
wś, pow. rossieński, gm. Szydłów (12 w.), Płumłyn.
Pieszczanica 1.) kol., pow. łucki, gm. Horo- szczewskich 161 dz.
2.) P,, wś, pow. owrucki,

Pietkuny 1.) al. Petkuny, okolica, pow. ko-

gm. Pokalew, par. praw. Kliniee (3 w.), 8 w. od
Owrucza, 45 dm., 371 mk. Była tu dawniej
cerkiew paraf. 3.) P., słoboda, pow, rówieński,
gm. Siedliszcze.
Pieszczanik, Pieszczaniki (t. VIII, 110), fol.
dóbr Waliły, pow. białostocki.
Pieszczanka 1.) wś, fol. i okolica, pow. grodzieński, gm. Skidel, 33 w. od Grodna. WŚ ma
295 dz.; okolica 62 dz.; fol. Niekrasowych,
115 dz. 2.)PP,, urocz. dóbr Pieńskie, pow.
białostocki. 3.) P., fol.. pow. kobryński, gm.

wieński, gm. Kiejdany (22 w.), 68 w. od Kowna.
Mają tu Browerowie 58 dz., Bielawscy 48, Len-

dziec, 9 dm., 71 mk.

kiewiczowie 91, Paszkiewiczowie 91, Raczyso-

wie 48, Rymkiewiczowie 58, Szyrmulewiczowie
58 dz. 2.) P., dwie wsi, pow. nowoaleksandrowski, gm. Antuzów (12 w.) i Słobódka (13 w.).
3.) P., dwór, pow. poniewieski, gm. Remigoła,
Bielawskich 64 dz.
Pietkuszki 1.) mylnie Pietkuniszki (t. VIII,
str. 111), wś, pow. nowoaleksandrowski, gm,
Antuzów (16 w.), Drozdowskich 200 dz. 2.) P,,
Jłosk, 27 w. od Kobrynia, Sewlanów (dawniej zaśc., tamże, gm. Rakiszki (13 w.).
Pietnice, r. 1469 Swyanthą Pyanthnicza, r.
Zaleskich), 1212 dz. 4.) P., uroez. dóbr Kiersnówek. 5.) P., wś, pow. prużański, gm. Bere- 1589 Piątnice, wś, pow. dobromilski, W r. 1469
za, 42 w. od Prużany, 24 dm., 233 mk., 438 dz., Waszko Krechowski przedstawił nadanie króla
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Wład. Jagiełły na wsi: Krechowice w Halickiem

i drugą tej nazwy w Żydaczowskiem.

Pietraszówka, wś, pow. grodzieński,

Do wsi Hudziewicze, 42 w. od Grodna, 286 dz.

gm.

Pietraszulewicze, wś, pow. słonimski, gm.
W r. 1515 należą do Herburtów. R. 1589 płacą Kozłowszczyzna, 119 dz.
Pietraszuny 1.) Górne i Dolne, dwie wsi,
od 11/4 łan., 1 łan, sołt., młyn, 12 komorn.
pow. kowieński, gm. Rumszyszki (15 w.). 2.) P.,
ubogich.
Pietniczany 1.) r. 1565 P/atkniczani al. Ma- wś, pow. poniewieski, gm. Pokroje (8 w.). 3.) P.,
naster, wś, pow. stryjski. W r. 1565 wieś ta okolica, tamże, gm. Skrobatyszki (4 w.), 45 w.

tych dołączył monaster zw. Święta Piatniea.

w ststwie stryjskiem miała 18 kmieci na 6 dwo- od mta pow.

Mają tu Misiewiezowie 103 dz.

Płacą po 1'/, grz. i 16 mae owsa 4.) P., pow. wiłkomierski, ob. Pietrańce.
Pietraszyszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowz każdego dworzyszeza. Pop z półdworzyszcza

rzyszczach.

ku Manasterowi 1 grz. Były też dwa nowo osa- ski, gm. Ponedel, Dobrzyńskich 28 dz,
Pietrele, ob. Petrele.
ć
dzone dworzyszcza, jeszcze wolne od czynszu.
Pietrków, Petrykowo (t. VIII, 29), pow. dziPrzez wieś szedł gościniec ze Stryja do Lwowa,
lecz droga była „barzo kalienistha* dla nizkiego sieński, attyn. Hołomyśla, 3000 dz.

położenia, przeto każdego roku budują mosty
i gacie, których jest ćwierć mili.

Pietrokiany, wś, pow. nowoaleksandrowski,

Pobór mosto- gm. Dukszty (20 w.).

wego był w Lisiatyczach. 2.) P., wś, pow. bobrecki, ob. Skała.

Pietrowa 1.) Góra, fol., pow. lepelski, Stołyhwów 31 dz. 2.) P. Świecza (t. VIII, 115),

.|fol., pow. homelski, od 1843 r. Harasimowiczów,
Pietrajcie 1.) trzy wsi, pow. telszewski,
Gadonów (7), Sałanty (13) i Żydyki (4 w.
. 1222 dz.
Pietrowicze 1.) dobra, pow. czauski, gmina
2.) P., zaśc. i dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm.
Szaty (1 w.).
Pietralewicze, Poduchownei Rządowe, dwie
wsi, pow. słonimski, gm. Czemery, 3 w. od Słonima, 381 i 312 dz.

Holenie (1 w.), Puzanowych, z fol. Podgórze
i Horbowicze 6972 dz. (4721 lasu), gorzelnia,
3 młyny. 2.) PP, fol., pow. czerykowski, Sto-

szów 212 dz. 3.) P., dobra, pow. klimowieki,
Pietraliszki, fol., pow. wiłkomierski, gmina Wołłowiezów 806 dz. (460 lasu), młyn. 4.) P.,
fol., pow. rohaczewski, Gajslerów 326 dz. 5.)P.,
Rogów (15 w.), własność Godszelków, 72 dz.
Pietramyśł, fol., pow. wiłkomierski, gm. Po- fol., tamże, Sidoreńków 288 dz.
Pietrówka, dwór, pow. rossieński, gm. Taugiry (1 w.).
Pietraszki, wś, pow. sejneński, gm. i par. rogi (14 w.).
Pietrowo, fol., pow. horecki, od r. 1875 SteWiejsieje, odl. 21 w. od Sejn, ma 43 dm., 267
mk., 699 morg. Wchodziła w skład dóbr "Wiej: fanowiezów, z fol. Maciejowszczyzna 508 dz.
Pietrowsk, wś, pow. wiłkomierski, gmina
siejć. W r. 1827 było 17 dm., 129 mk.
Pietrańce 1.) dwór, pow. wiłkomierski, gm. Owanta (3 w.).
Siesiki (6 w.). 2.) P. al. Pietraszuny, okolica,, Pietrowskie, dwór, pow. wiłkomierski, gm.
tamże, gm. Szaty (10 w.). Mieli tu Miekiewi- Żmujdki (14 w.).
czowie 110 dz., Poczepowiezowie 40 dz.

Pietrowskie, dobra, pow. wieliski, Aleksan-

c wś, pow. wiłkomierski, gmina dra Aleksiano 802 dz. i Nadziei Drohopałowej
1634 dz.
Żmujdki (14 w.)
Pietrowszczyzna, wś, pow. lepelski. Mają
Pietrany, trzy wsi, pow. poniewieski, gmina
tu: Jacynowie 36 dz., Szejkowie 100 dz., GraCzypiany (13)iNaciuny (51 10 w.).
Pietrasze 1.) fol, pow. białostocki, gmina bowscy 5 dz., Porczyńscy 12 dz.
Pietruki, wś, pow. słonimski, gm. Rohotua,
i dobra Dojlidy. 2.) P., urocz. przy wsi Góry,

tamże, gm. Krypno. 3.) P., wś, pow. słonimski, 38 w. od Słonima, 220 dz.
Pietruszyny, wś, pow. witkomierski, gmina
gm. i par. Dworzec.

Pietrasze, wś, pow. owrucki, gm. Sławeczna (5 w.), st. poczt. Owrucz (35 w.) 65 dm,
409 mk., cerkiew drewn. z r. 1869, uposażona
140 dz. przez ks. Jakóba Massalskiego, biskupa
wileńsk. r. 1776 i Stanisława Nozdrycz Płotnie-

Wojtkuszki (6 w.).

Pietryki, wś i okolica, pow. szawelski, gm.

Łukniki (4 w.), 48 w. od Szawel.

Mają tu: Bi-

towtowie 20 dz., Giedwiłłowie 43, Kozłowscy 20,
Narkiewiezowie 22, Pawłowscy 18, Piotrowiczowie 30, Pikielowie 32, Szornikowie 48, Jasielkiego r. 1797,
Pietraszewicze, wś, pow. grodzieński, gm. sey 20 dz.
Pietryszki 1.) dwór, pow. kowieński, gm.
Krynki, 137 dz.

Pietraszki, okolica, pow. bielski gub. grodz., Rumszyszki (9 w.), Jacuńskich 134 dz.

2 .) P.;

dwa zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Wi-

gm. Aleksin, 150 dz.

Pietraszowee, dobra, pow. wołkowyski, gm. dze (5i 16 w.).
Pietrzejowa, r. 1421 Pyetrzeyowa wolya,

Biskupice, 4 w. od Wołkowyska, własność Sieheniów, z fol. Janowo 1342 dz.

wodny.

Browar, młyn wś, pow, ropczycki.

Wspom. w dok. z r. 1421

(Kod. kat. krak., II, 478).
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Pietrzyków, r. 1306 Petricovycz, wś, pow. powstała wieś Piatniea, przedmieście Łomży
słupecki. Henryk, dziedzie król. polskiego, po- (Kapica, Herbarz, 315).
Pijary, wś, pow. wiłkomierski, gm. Towiatwierdza przywileje nadane miastu Pyzdrom
i pozwala osadzić wsi: Rataje, Tuleje i P. na ny (10 w.).
Pikacze, wś, pow. kobryński, gm. Drohiczyn;
prawie niemieckim. Władysław, dziedzie król.
polskiego r. 1314 w Pyzdrach, nadaje miastu 190 dz,
Pikany, wś, pow. dźwiński, par. Krasław.
wsi powyższe i młyn w Tulei (K, W., n. 904
Pikcewicze, wś, pow. poniewieski, gm. Nai 971).
Pietrzykowo 1.) urocz., pow. bielski, gm. ciuny (19 w.).
Pikciuny 1.) wś, pow. kowieński, gm. BetyDubiażyn. 2.) P. Wielkie, fol., tamże, Pietrzykowskich 92 dz. 3.) P. Gołąbki i P. Wyszki, goła (9 w.). 2.) P., wśifol, tamże, gm. Sredwie okolice szlach., tamże, gm. Malesze, 50 dniki (5 w.).

3.) P., wś, pow. nowoaleksan-

drowski, gm. Tyltyszki (19 w.).
i 90 dz.
Pikciuwiecze, dwór, pow. szawelski, gmina
Pietuchówka 1.) wś, pow. telszewski, gm.
Masiady (6 w.). 2.) PP., zaśc., tamże, gm. Sia- Kruki (5 w.).
Pikcze, fol.. pow. poniewieski, gm. Stumdy (16 w.).
:
Pietuchowszczyzna, wś, pow. nowoale- bryszki (7 w.).
Pikczuny, wś, pow. poniewieski, gm. Naksandrowski, gm. Brasław (3 w.).
_ Pietuchy, wś, pow. lepelski, należy do dóbr ciuny (12 w ).
Pikiele, wś, pow. szawelski, gm. BłagowieszZary.
Pietuszków, wś, pow. dubieński, gm. Malin, czeńsk (13 w.).
Pikieliszki, dwór, pow. szawelski, gm. Popar. praw. Dołhoszyje (2 w.), 32 w. od Dubna,
48 dm., 370 mk. W r. 1577 we włości zamku dubis (4 w.), Hurczynów 54 dz,
ołyekiego (ks. Michała Czartoryskiego), płaci

|

Pikietka 1.) wśi dwór, pow. wiłkomierski,

gm. Kowarsk (2i 7 w.). 2.)PP., zaśc., tamże,
od 11 dym. na włók., 4 dym. na półwł.
Piewikalnis, wś, pow. wiłkomierski, gmina gm. Wojtkuszki (4 w.).
Pikowicze, fol. dóbr Szkłów, pow. mohyKowarsk (15 w.).
Piewna, wś, pow. żytomierski, gm. i par. lewski,
Pikowiec, wś iferma nad Humańką, pow.
praw. Krasnopol (3 w.), 72 w. od Żytomierza,
humański, gm. i st. poczt, Humań (5 w.), 119
50 dm., 342 mk.
Piewniki, zaśc., pow. poniewieski, gm. Bir- dm., 678 mk., cerkiew, szkółka cerk, Ferma ma
3 dm., 15 mk.
że (20 w.), Borowskich 42 dz.
Pikówka, dwór, pow. poniewieski, gm. PoPiętki, wś, pow. mazowiecki, w dawnej ziemi drohiekiej. W dok. zr. 1465 i nast. spoty- niewież (14 w.).
kamy dziedziców „de Piantki* (Kapiea, Her-

Pikstern, rzka, w okr. zelburskim (Kurlan-

dya), lewy dopływ Dźwiny. Wypływa z jez.
barz, 321).
Pigajnie, wś, pow. kowieński, gm. Ejrago- t. n., płynie na płn. na przestrzeni 15 w. i ma
ujście pod wsią Muiz.
|
ła (10 w.).
Piktagoła 1.) al. Piktagole, dwa dwory, pow.
Pihanowicze, wś, pow. kobryński, gm. Woponiewieski, gm. Poniewież (8)i Remigoła (9 w.).
łowiel, 48 w. od Kobrynia, 504 dz.
Pihasy, wś, pow. kobryński, gmina Drohi-| 2.)|]P, dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm. Ko| warsk (6) i Onikszty (6 w.).
czyn.
Piktajcie, wś, pow. szawelski, gm. KruPihynki, wś, pow. kowelski, gm. Hołoby, 19
pie (15 w.).
:
w. od Kowla, 39 dm., 266 mk.
Piktejki, wś, pow. telszewski, gmina GorzPijanie, Pianie, wś, pow. dubieński, gm. Malin, st. poczt, Młynów (15 w.), 30 w. od Dubna, dy (14 w.).
72 dm., 601 mk., cerkiew drewn. z r. 1874,

Piktonie, wś, pow. szawelski, gm. Szawla-

szkółka cerk, od r. 1887, dwa młyny. Własność ny (6 w.).
Piktowiże, Piktowirze, dobra, pow. kowieńhr. Leduchowskich. Pierwotnie Borowików. W r.
1481 Łukierya Ignacowa Borowikowa zastawia ski, gm. Rumszyszki (7 w.), własność Litwińsioło Pijan za 30 kóp, ks. Michałowi i Konstan- skich 150 dz. i Monkiewiczów 48 dz.
Piktusza Wielka al. Zarojście al. Masłowtemu Ostrogskim. W r. 1583 przy Berezdowie, płaci od 30 łanów, 8 ogr., 1 koła waln., szczyzna, fol., pow. oszmiański. Wraz z P. Małą
al. Ożurojście należała niegdyś do Rychliekich.
1 popa.
Pijanowo, właściwie Pianowo, wś, pow. puł- W r. 1634 posiadają ja Sabińscy, następnie

tuski. Stanowi część wsi zw. Pątki. W r. 1576
podano Pątki Pianowo w par. Nasielsk, tudzież
Pątki w par. Winnica, W r. 1421, Jan ks. maz.
nadaje 10 łan. pod Łomżą, Damianowi i Mroczkowi „de Pantki*. Zapewne na tym obszarze
Słownik Geograficzny. T. XV. — Zeszyt 182.

Słońscy, wreszcie Masłowie.

W r. 1716 dzie-

dzicem jest Karol Pancerzyński, bisk. wileński,

poczem Jasiewieczowie, od których w r. 1752
kupuja Wojciech i Anna z Zahorskieh Jankowscy. Synowie ich Franciszek i Mikołaj w r.
29

-
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Pile, wś i dobra, pow. telszewski, gm. Gado1786 sprzedają P. W. i M. za 68,000 złp., Ign.
Ważyńskiemu. Z eksdywizyi dóbr Marcina Wa- nów (18 w.), 9 w. od Telsz. Dobra, Górskich,
żyńskiego r. 1831 wziął P. Wielką (około 20 z fol. Sukinie, Laukściany i Nierymdajcie, 1664
włók) Chmielewski, P. Mała (10 włók) jest dziś dz. (955 lasu).

Pilewsie, wś, pow. grodzieński, gm. Kamionwłasnością Lisieckich.
Piktyszki, wś, pow. rossieński, gm. Andrze- ka, 140 dz.
Pilica, wśi dobra, pow. grójecki. Istnieje
jów (2 w.).
Pikule, wś, pow. janowski, gm. Kawenczyn, tu kościół par. ewangelicki. Ks. Wirtemberski
par. Janów (7 w.). Leży śród lasów Ordynacji, podobno oddał istniejący tu kościołek katolieki
w której skład wchodziła, ma 12 dm., 85 mk., dla użytku ewangelików. Obszar dworski uległ
parcelacyi, a piękny park traci stopniowo swe
183 morg.

-_

Pikulice, r. 1565 Piekulicze, wś, pow. prze- stare drzewa.

W r. 1576 Andrzej i Franciszek

myski. W r. 1565 „prawem miejskiem spra- Ciołkowie, płaca tu od 2 łan., a Hieronim też od
wują się*., Było 36 kmieci na 22 łan., młynarz, 2 łan.

Pilichowo, r. 1395 Pilchowo, wś, pow. płoekarczmarzów 2, pop. Dochód zł. 67 gr. 15.
ki. Jan. ks. mazow. nadaje r. 1395 Rogali „haePikulino, ob. Białochwostowo.
Pikuny, pow. oszmiański, na płn, od Bier- redi de Pilehowo*, za usługi oddane księciu od
wieńciszek, Przez długi czas we władaniu Ga- wielu lat 60 łan. chełm. lasu (nemoris) w Milabryałowiczów, obeenie Kowzanów i Dmochow- nie, w części zw. Siedlisko (Kapica, Herbarz,
str. 325). Kościół parafialny istnieje tu już
skich.
j
Pikutkowo, r. 1145 Pilchuthcovo, wś, pow. w r. 1576.

Pilikalnia, zaśc., pow. nowoaleksandryjski,
włocławski. W dokum. z r. 1145 dla klasztoru
w Trzemesznie powiedziano: „comes Trojanus gm. Antuzów (7 w.).
Pilikańce, Piłkańce, wś nad rzką Niemenczą,
eontulit Pilehutheovo et Grabonowó cum elausura super Wizlam*. Wymienia tę wieś bulla pow. wileński, gm. Niemenczyn. Pod wsią góra
Eugeniusza III z r. 1147 wydana dla klasztoru sypana (Pilikalnis).
Piliki, wś i fol., pow. bielski gub. grodz.,
(EW. ms '11, 15).

Pikuże, okolica, pow. szawelski, gm. Podu- gm. Malesze, 4 w. od Bielska.

Wś 854 dz.; fol.

bis (6 w.). Mają tu: Butminowie 18 dz., Hry- Ostaszewiezów, 42 dz.
Pilikolnie, wś, pow. trocki, gm. Mereez; honiewiczowie 45 dz.
Pilaje, wś nad Ponorą, pow. zasławski, gm. rodyszcze.
Pilipenkowa, ferma, pow. bracławski, gm.
Sulżyn, st. poczt. Zasław (15 w.), 125 dm., 735
mk., cerkiew drewn. Pokrowska z r. 1806, upo- Rubań (11 w.), 4 dm., 625 dz., ks. Szezerba
sażona 35 dz. z nadania ks. Janusza Sanguszki towych.
Pilipki, wś, pow. bielski gub. grodz., gmina
r. 1777, szkółka od r. 1840. Cerkiew fil, we
wsi Tyszewicze, W r. 1589 ks. Janusza Za- Pasynki, 13 w. od bielska, 481 dz.
Pilipki, wś nad rzką Moczachwostow, pow.
sławskiego, spustoszona przez Tatarów. Obecnie
żytomierski, gm. Ozadów, par. praw. Raczki, 60
hr. Potoekich.

Piląkolnie (t. VIII, 129 Pilakojnie), wś, w. od Żytomierza, 45 dm., 543 mk., cerkiew fil.

zaśc. i okolica, pow. wiłkomierski, gm. Wieprze murowana wzniesiona r. 1813 przez właściciela

wsi Raczki Józ. Kajet. Kamińskiego i uposażona
(719 w.).
Pilamont, dobra, pow. kowieński, gm. Kro- 36 dz., przez dziedzica Rożniatowskiego.
Piliponie, Pźlipony (t. VIII, 140), pow. 0szki, 80 w. od Kowna, Grużewskich 1616 dz.
Pilany, wś, pow. kowieński, gmina Kro- miański. Wchodziły w skład ststwa jakuńskiego. W r. 1604 sprzedane przez Pawła Sapiehę
ki (8 w.).
Pilaszków, wś, pow. łowicki. Wymieniona ststę oszmiańskiego, Zofii Goreckiej.
Pilipowicze 1.) Filzpowicze, wś, pow. radow dok. z r. 1359 w liczbie włości arcyb. gnieźn.
(K. W., n. 1404). Wr. 1579 w ziemi socha- myski, gm. Potyjówka, st. poezt. Radomyśl
czewskiej, należy do Łowicza, płaci od 8 łan., (14 w.), 146 dm., 892 mk., młyn, 897 dz. włośc.,
3 zagr., 1 rzeźnika.

Pilaszkowice, wś, pow. krasnostawski, ma
227 dm. Jan Tenczyński, wojew. sandomierski
nabywszy P. drogą zamiany za Tyśmienicę
i Ostrów; pozostawił je w dzierżeniu Sebastyana

1724 dwor. (886 lasu), z której 785 dz, należało do Awrynskich i 926 do Duszyńskich, Gniaz-

do (1545 r.) Filipowskich,

W r. 1569 wnoszą

ztąd Strybylowie od 10 dym., 18 podsus. w sie-

liszczach i 1 sługi putnego.

W r. 1581 płacą

Sobieskiego, który jeszcze r. 1564 trzymał tę Strybylowie od 3 osiadł., 4 zagr. po 6 gr. i Stewieś w sumie zastawnej 1656 fi. Syn jego Jan fan Filipowski od 2 osiadł., 2 zagrodn. po 6 gr.

trzymał dalej tę wieś w zastawie 1035 grzyw. 2.)|P. Koreckie, wś, pow. nowogradwołyński,

Po długich sporach ostatecznie P. zostały wła- gm. Piszezów, par. praw. P. Zwiahelskie (3 w.),

snością Sobieskich, którzy wznieśli tu dwór mu- 9 w. od mta pow., 62 dm., 342 mk. W r. 1577
rowany z kaplicą, zniszczony przez pożar r. 1794. do Międzyrzecza (ks. Koreckiego), płaci od 5

Pil

Pim

451

dym., 3 ogr. 3.) P. Zwiakelskie, wś, tamże, 8 grzyw. 67, targowego od koni, bydła, wozów
w. od mta pow. (st. poczt.), 63 dm., 411 mk,, około 30 grz. rocznie. Do miasta należały dwa
cerkiew drewn., szkółka od r. 1886. Do par. przedmieścia: większe mające 30 kmieci na 12
praw. należą wsi P. Koreckie i Horodyszcze. łan. (czynsz 1 grz. z łanu) i mniejsze mające 8
W r. 1577 sioło zamku zwiahelskiego, płaci od łanów i osadników na prawie miejskiem. Płacą
4 dym. półdworz., 8 dym. na ćwierciach, 6 ogr., po 1 grz. z łanu. Wójt ma folwark obszerny,
a wr. 1583 od 6 dym., 3 ogr. W połowie XVII z łaźni i jatek 80 grz., z młynów 120 grzyw.
Wójtowstwo oceniono
w. własność Anny Alojzy Chodkiewiezowej, pła- i szóstą część czynszów.
ci w r. 1648 od 90, wr. 1650 od50, awr.1653 na 2600 grz., miasto zaś z wsiami przyległymi
na 4000 grzyw. W r. 1581 miasto daje szosu
od 2 dym. W r. 1658 puste.

Pilipy 1.) pow. humański, ob. Korżowy Kut. f. 179 gr. 6.

Od 4 łan. miej., 6 bań gorzałez.,

2.) |P. Koszary, wś nad rzka Chwostówką, pow. 24 kom., 3 kupeów, 4 przekup., 60 rzem., 6
nowogradwołyński, gm, Miropol, par. praw. Buł- rzeźn., | warzący piwo, aptekarz, golarz ubogi,

przekupień, słudzy żydowscy siedzący na przed3.) P. al. Halijówka, mieściu (w liczbie 4), należeli do wójtowstwa,
wś, pow. ostrogski, gm. Chorów, par. praw, które posiadał wojewoda lubelski. Ogółem płaBiałaszów, 15 w.od Ostroga, 21 dm., 122 mk. cono f. 235 gr. 9.
Piła, niem. Schneidemuehli, miasto, pow. cho4.) P., wś, pow. starokonstantynowski, gm.
i par.
praw. Czerniełówka (4 w.), 33 w. od mta pow., dzieski, Ob. „Ulica Staszicowa* (Album Nap.
70 dm., 471 mk. Własność Rota. 5.) P., wś, Ordy). „Programy król. gimn. od r. 1864*.
pow. żytomierski, gm. Piatki (2 w.), 36 w. od „Programy miejskiej szkoły wyższej dla paŻytomierza, 20 w. od Cudnowa (st. poczt.), 10 nien*. Gruetzmacher: „Festschrift zur Feier
w. od Demczyna (st, dr. żel.), 156 dm., 1064 des 100 jahr. Bestehens der evang. Gemeinde
mk. (30 katol., 345 starow.), cerkiew drewn. zu Schneidemuehl im Oktober, 1887*.
Piłajcie, wś, pow. rossieński, gm. Wewirwzniesiona r. 1855 przez właścicielkę wsi Zaleską (na miejsce dawniejszej z r. 1781), dom że (10 w.).
Piłatka, wś, pow. janowski, gm. Chrzanów,
modl. starow., 2 młyny, smolarnia, gorzelnia,
par.
Batorz, odl, 18 w. od Janowa. Do r. 1864
Należy do Tereszczenki.
Piliszki 1.) ob. Paliszki. 2.) P., wś, pow. wchodziła w skład dóbr ordynacyi Zamojskich.
W r. 1880 miała 36 os., 311 mk. rz.-kat. Leży
poniewieski, gm, Podbirże (9 w.).
Pilkańce 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, na wyżynie bezwodnej, z glebą gliniastą, poprzerywanej parowami.
gm. Jużynty (5 w.). 2.) P, ob. Pilikańce,
Piłatkowce, r. 1469 Pylathowcze, wś, pow.
Pilki, dwór, pow. rossieński, gm. Rossieborszczowski, ob. Skała.
nie (23 w.).
|
Piłaty, pow. dzisieński. Pod wsią horodyPilkiany, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
szcze otoczone rowem, długim do 30 saż.
Tauroginie (2 w.).
Piłki, wś, pow. grodzieński, gm. HudziewiPilkiszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowdyczew,

58 w. od mta pow., 25 dm., 319 mk.,

dom modl. starowierów.

ski, gm. Antuzów. Por. Pliskższkż. 2.) P., zaśc., cze, 314 dz.

pow. wiłkomierski, gm. Uciana (12 w.).
Pilnia, ob. Moszczun.

Piłki, wś, pow. zasławski, gm. Michnów,
par. praw. Czyżowka (2 w.), 15 w. od Zasławia,

Piluga, wś, pow. włodzimierski, gm. Olesk, 99 dm., 453 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1759,

szkółka.
17 dm., 82 mk.
Piłownia, wś, pow. grodzieński, gm. BerszPiluki, wś, pow. grodzieński, gm. Wierciety, 54 w. od Grodna, 444 dz.
liszki, 161 dz,
Piłsudy 1.) wśi trzy dwory, pow. rossieńPilwiele 1.) wś, pow. szawelski, gm. Szawkiany (10 w.). 2.) P., wś, pow. wiłkomierski, ski, gm. Skawdwile (3—8 w.). Jeden z dworów
należy do Butkiewiczów, ma 268 dz. drugi do
gm. Wiżuny (6 w.).
Pilwiny, mylnie Polwiny (t. VIII, 704), pow. Wojtkiewiczów 40 dz. 2.) P.-Szaszajcie, wś,
pow. telszewski, gm. Gadonów (15 w.), należała
święciański. Około 20 kurhanów.
Pilwiszki 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, do dóbr Degajcie.
Piłsupie, wś, pow. kowieński, gm. Jaswojgm. Ponedel (15 w.), 85 w. od mta pow. Mają
tu: Wojtkiewiczowie 50 dz., Petranisowie i Gie- nie (12 w.).
Pimparyszki, wś, pow. telszewski, gm. Sa-nadysowie 48 dz., Strutyńscy 25 dz., Szynkuna:
sowie 25 dz, 2.) P., dwór, pow. rossieński, gm. łanty (15 w.).
Pimpie 1.) dwór, pow. nowoaleksandrowski,
Rossienie (9 w.). 3.) P., wś, pow. wiłkomierski, gm. Kurkle (5 w.). 4.) P., fol. dóbr Rogal- gm. Antolepty (6 w.), Kiełpszów 220 dz. 2.) P.,
wś, tamże, gm. Dusiaty (5 w.). 3.) P., wś, pow.
szczyzna, tamże.
Pilzno, miasto. W r. 1536 miasto królew- wiłkomierski, gm. Wojtkuszki (4 w.).
Pimpiszki, wś, pow. poniewieski, gm. Girsuskie w dzierżawie Beaty Tęczyńskiej, kasztel.
sądeckiej. Stacya królewska i czynsz z domów dy (10 w.).
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Pinciszki, wś, pow. kowieński, gm, Rumszyszki (7 w.).
Pińczów, miasto. W r. 1890 miasto miało
6839 mk. Śród stałej ludności było 26 praw.,
11 prot., 4482 żydów, katolicy stanowili 35.7"/,.
W r. 1579 miasto płaciło szosu fi. 19 gr. 6, od
8 łan. miej., 11 bań gorzałez., 50 rzem., 4 kół
młyn., stępne i folusz, 40 kom., 12 przekup., 2
hultajów, duda ubogi, pan Zagojowski od 1 łanu.
Suma f. 81 gr. 21. Powiat pińczowski miał w r.

i Mierzawie) od 2!/, łan. km. W spisie z r. 1827
podana jako wieś prywatna, miała 19 dm,,
119 mk.

Piomont-Ozierce, dobra, pow. orszański,
Goździeckich 2838 dz. (2200 dz. lasu), młyn,
folusz.

Pionowiec, ob. Pianowiec.
Pióromont, dobra, pow. orszański, gm. Do-

bromyśl (4, w.). Piórów, z fol. Dobromyśl, 4029
dz. (1670 lasu), młyn, folusz.
1880 lasów prywatnych nieurządzonych 8465
Piórowa Wola, wś, pow. kutnowski. W r.
morg., urządzonych 13,337, młodych zasianych 1557 posiada kościół par., jest własnością Łu2167, sadów dworskich 363 morg., włośc. 753 kasza Lubieńskiego, dziedziea Lubienia. Uboga
morg.

W r. 1890 powiat miał 105,011 mk. parafia przestała następnie istnieć i weieloną zo-

Śród ludności stałej było 86 praw., 18 prot., stała do Lubienia.
Piotrawin al. Piotrowin, w dok. Pyotrawin,
14,362 żydów. Katolicy stanowili 86.5%/,, Do
P.i okolicy odnoszą się opracowania: Ks. Wł. wś, pow. nowoaleksandryjski (Puławy). W dok.
Siarkowski: „Materyały do etnografii ludu pol- z r. 1252 śród włości i dochodów klasztoru sieciechowskiego wymieniono: „theloneum in Pyotrawin a Jacza qui eognominatus erat dux*.

skiego z okolie Pińczowa*, Kraków, 1885 rok
(Zbiór wiadom. do antropol. krajowej). Ziemba
K.: „P., jego dzieje i budowle (Wędrowiec, 1897
r., n. 32).
Pińczuki, wś nad Rotoką, pow. wasylkowski,
gm. i st, poczt. Hrebienki (6 w.), 23 w. od Wasylkowa, 235 dm., 2352 mk., cerkiew. Należała
do Białocerkiewszczyzny.
Pińczyce, wś, pow. słonimski, gm. Zdzięcioł,

W r. 1310 Władysław Łokietek nadaje książęca
wieś P. w kasztelanii zawichojskiej, katedrze
krakowskiej (Kod. kat. krak., I, 42, 151). Wr.

1674 podano w par. P., w pow. radomskim, wś

Komorę eelną dającą pogłówne od 179 dusz.
We wsi P. w pow. lubelskim płacił pogłówne
Szymański, pisarz solny od 2 osób z rodziny

i2 dwor. Zapewne pierwotnie włość ta obejmoPiniakowo, wś, pow. kobryński, gm. Osowce. wała oba brzegi Wisły i dlatego w reg. pob. z r.
Piniany 1.) wś, pow. prużański, gm. Nóski, 1674 podano jedną część p. b. Komora celna
13 w. od Prużany, 591 dz. 2.) P., dobra, pow. w pow. radomskim, a drugą w pow. lubelskim.
wiłkomierski, gm. Kowarsk (5 w.).
Piotrkosiee, właściwie Skaszyce Piotrkowe,
Pińkowciszki, wś, pow. wiłkomierski, gm. niem. Peterkaschuetz, wś, pow. mielieki. W roku
Kowarsk (3 w.).
1885 wś miała 766 ha (516 roli, 180 łąk), 50
Pinkutyszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow- dm., 326 mk, (9 katol.); dobra 427 ha (346 roli),
ski, gm. Abele (5 w.).
2 dm., 78 mk. (19 katol.).
Pińsk, miasto. Choroszewski Wine.: „Wyniki
Piotrków, miasto gubernialne. W r. 1901
z doświadczeń meteorol. dokonanych w ciągu miał 899 posesyi prywatnych i 35 rządowych.
ostatnich pięciu lat w P.* i „Wyniki z r. 1881 Dochód z nich podano na rb. 584,000. Zakłai 1882 obserwatoryum urządzonego r. 1875* dów handlowych i przemysłowych opłacających
(Pam. Fizyogr., t. Ii III). Moszyński A.: „Piń- patenty było 680 z tych 456 należało do żydów,
49 w. od Słonima, 320 dz.

szczyzna i Pińsk* (Echo, n. 66, 72, 78, War- a 224 do chrześcian. Ludność wynosiła 34,614
szawa, r. 1882), Bykowski P: „Pieśni obrzę- mk. W r. 1890 było 23,518 mk. Sród zapidowe ludu zokolicP.* (Zbiór wiadom. do antrop. sanych do ksiąg stałych w ilości 19,930 było
328 praw., 432 prot. i 8850 żydów. Katolicy
krajow., t. II, r. 1878). Ob. Polesie,

Piński Most, chutor, pow. włodzimierski,
gm. Werba, 6 dm., 65 mk.
Pińskiewicze, wś, pow. słonimski, gm. Stara Wieś, z os. Supruny 139 dz.
Piodenis, Pojudenźs (t. VIII, 537), pow. świę-

stanowili 51,8%.

W obrębie miasta i pod mia-

stem powstało w ostatnich czasach kilka większych zakładów fabrycznych. Kolej drugorzędna połączyła odr. 1903 miasto z poblizkim Su-

lejowem.

Miasto zabudowywa się i rozszerza

ciański, Na brzegu jeziora Piodenis, horody- na wszystkie strony. W r. 1800 istniał jeszcze
szcze, zw. „Karachenia Kałnas*, zajmujące mur obronny otaczający miasto. W obrębie mu„około 450 saż. kw. Znajdowano tu kule żelazne, rów stały domy murowane, ale w części w ruinie po niedawnym pożarze. Budowle publiezwewnątrz puste.
Piołunka, r. 1174 Pelkinice, r. 1581 Polin- ne istniejące wtedy były: ratusz murowany,
ka, r. 1827 Piełonka, wś,pow. jędrzejowski. śród rynku, osobno stojący, miejsee posiedzeń
Prawdopodobnie są to pierwotne „Pełkinice*, dawnego trybunału; kościół i kolegium pojezuie-

nadane przed r. 1174 klasztorowi w Jędrzejowie kie złożone z dwu pięknych gmachów (jeden
przez Jana arecyb. gnieźn. W r. 1581 płaci tu trzy piętrowy); kościół po pijarski z klasztorem,
Niemsta (mający swe działy też w Krzcięcicach oddany protestantom, którzy jakiś czas mieli tu
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swe kolegium i szkołę lecz przenieśli takowe do 1888 rob.) 2,754,000 rb., cementu i wapna
Kalisza; stary murowany klasztor dominikanów (19 fabr. 1107 rob.) 1,867,000 rb. Bogaty
i stary niewielki klasztor dominikanek; pod mia- zbiór różnorodnych danych i opracowań odnostem leżący klasztor kapucynów; probostwo mu- szących się do teraźniejszości i przeszłości zarowane zajęte przez biuro kamery piotrkowskiej. równo miasta P. jak okolicy i obszaru gubernii
Po przeniesieniu umieszczonych tu pierwotnie mieszczą roczniki czasopisma „Tydzień* wychowładz rządowych pruskich do Kalisza, miasto dzącego od lat 25 pod staranną redakeyą Miro
podupadło. Pozostały tylko urzędy miejskie sława Dobrzańskiego. Do P. odnosi się po częi powiatowe. Żydzi którym nie wolno było ści praca: Ulanowski B.* „Zjazdy piotrkowskie
mieszkać w obrębie miasta tworzyli liczną osa- z r. 1406—1407 iieh uchwały*. Kraków 1887.
dę na dawnych gruntach starościńskich i tam * Piotrków 1.) wś, pow. lubelski, ma 350 dz.
zajmowali się handlem. Miasto miało z przed- W r. 1676 we wsi tej (w par. Chrzezonow) płamieściami 272 domów (81 murow.), 97 pustych ci Jan Potocki pogłówne od 5 osób z rodziny,
placów i 1406 mk., prócz żydów zajmujących 11 dwor., 265 poddanych, 5 żydów. 2.) P.,
przedmieście i wojska (821 ludzi). W r. 1890 ob. Piotrkowo.
Piotrkowice, XIII w. Potrovo, wś, pow, koziepowiat piotrkowski miał 148,653 mk. Śród stałej ludności było 397 praw. (328 w Piotrkowie), nieki. Jakób arcyb. gnieźn. zamienia w końcu
18,142 prot. (głównie w gminach: Bełchatówek, XIII w. swą wieś „Potrovo* jako zbyt oddaloną
Bujny, Kleszczew, Łęczno, Rozprza, Szydłów) i położoną za Wisłą, na wieś klasztoru czerwińskiego (Kod. W. mylnie podaje: „Cyrnensis*)
Brochowo. Zamiana ta dogodną była dla klasz-

i 17,673 żydów (8850 w Piotrkowie). Katolicy
stanowili 76%. Gubernia piotrkowska miała
1,091,217 mk. Śród ludności zapisanej do ksiąg
stałych było 1582 praw. (1033 w miastach),

toru posiadającego w sąsiedztwie Piotrkowie,
targowisko i wieś Kochów. Dziś wprawdzie P.

125,685 prot. głównie w powiatach: brzeziń- leżą na lewym brzegu Wisły, ale pierwotnie mo-

skim (18,393), łaskim (19,630), łódzkim (60,153) gły obejmować i obszar pewien prawego, jak to
i piotrkowskim (18,142); żydów było 122,731, często bywało w posiadłościach nadrzecznych.
katolicy stanowili 75,19. W r. 1897 gubernia Zapewne drogą zamiany przeszły P. na własność
miała 1,409,044 mk., z tego na miasta przypa- królewską i weszły w skład ststwa kozieniedało: 510,195 mk., żydzi stanowili 15,83% lud- kiego.
Piotrkowice, wś, pow. stopnicki, Wroku
ności ogólnej (razem z niestałą), a protestanci
9,58%. W dniu 1 stycznia 1903 roku było 1581 wieś kościelna. Płaci tu kasztelan kra1,794,713 mk. W r. 1872 było w gubernii kowski od 19 półłan., 2 czynsz., 8 zagr.,

769,640 mk., a z tego na miasta przypadało
136,795 mk. Obszar gubernii w r. 1894 obejmował 1,108,323 dz, z tego przypadało na
ogrody i budowle 36,453 dz., ziemie orne
653,645 dz., łąki 71,911 dz., pastwiska 70,035

11 kom. bez bydła, 4 rzem., '/, karezmy. Opis
wsi i kościoła skreślił I. Jepifanów (Istoriez.

Wiestnik r. 1901, zesz. 10).
|
Piotrkowo, r. 1354 Potukow, mstko i wś,

pow. nieszawski.

W dok. z r. 1250 wymienio-

dz., lasy 229,860 dz. i nieużytki 46,419 dz. ny w liczbie włości biskupów kruszwiekich
Produkcya przemysłowa gubernii doszła w roku (Ulanow. Dok. Kujaw. 187, 13). W roku 1354
1897 do olbrzymiej cyfry 300 milionów rubli król Kazimierz zatwierdza działy, mocą których
(całe Królestwo doszło 505 milionów). Ogniska- Mieczsław i Włodzimierz, synowie Włodzimiemi przemysłu na obszarze gubernii były: Łódź, rza otrzymują połowę Lubzina i połowę wsi Po-

Sosnowiec, Dąbrowa, Zawiercie, Częstochowa, kulowo* (Potółowek) i połowę jezior, tudzież poRadomsk i Tomaszów. Najważniejszą gałęz łowę prawa patronatu we wsi „Potukow* do
przemysłu stanowiło przerabianie wełny, zajmu- której należy wieś Palcze (Palezewo). (Kod.
jące 490 fabryk, zatrudniających 38,012 robotników z prod. roczną 108,549,900 rubli. Przerabianie bawełny zatrudniało 97 fabryk, 36,531
rob. z prod. 77,738,000 rb., jedwab przerabia-

mał. III, 91). Istniał widocznie już w P. kościół

par., a uposażenie proboszcza stanowiła wieś
Palczewo, mająca w r. 1557 3 łany km. Wr.
1557 płaci ze wsi Szymon Piotrkowski od 8 łan.

ło 21 fabryk, 956 rob.z prod. na 2,134,000 rb., Pleban miał 3 łany, 6 zagr., 1 rzem.
farbiarnie,

blacharnie, drukarnie w liczbie 70

Piotrów, w dok. Piotrowo, wś, pow. kaliski.

zajmowały 5370 rob. z prod. 11,808,000 rb., Wymienione w dok. Mieszka starego w liczbie
przerabianie juty (6 fabr. 2619 rob.) 4,208,000 wsi nadanych klasztorowi św. Wawrzyńca pod
rb. Produkcya stali w 3 zakładach przy 1211 Kaliszem. W r. 1326 Jan prepozyt kościoła św.
rob. wyniosła 13,339,000 rb., odlewów z żelaza Wawrzyńca, sprzedaje sołtystwo we wsi P.,

(35 zakładów 2438 rob.) 13,066,000 rb., surow- Adałbertowi i jego braciom Czesławowii Pawłoca i żelaza kutego (8 zakł. 945 rob.) 13,747,000 wi, dla osadzenia wsi na prawie nowotarskiem,
rb., węgla kamiennego (20 kopalni, 13,283 rob.) Osadzić mają 22 łany a 3 łany wolne na sołty-

12,970,000 rb., wyroby chemiczne (35 fabr. stwo z dwoma ogrodami, karczmą, jatką rzeźni495 rob.) 2,909,000 rb., wyrób szkła (14 fabr. czą, piekarską i szeweką. Prepozyt zostawia

,
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dla siebie 2 łany. Osadnicy wolni będą na lat
Piotrowo 1.) Krzywokoły i P. Trojany, dwie
12 od opłat książęcych, a przez 8 lat od czyn- okolice szlach., pow. bielski gub. grodz., gmina
szów na rzecz prepozyta. Poczem dawać mu Grodzisk, 28 w. od Bielska, 7 w. od Bociek. P.
będą z łanu fertona i pv 4 korce owsa, żyta Krzywokoły 115 dz. ziemi drobnoszlach. i 14
i jęczmienia. W r. 1348 Henryk opat tyniecki włośe.; P. Trojany 133 dz. Gniazdo Piotrow(Tyniee pod Kaliszem), potwierdza Mikołajowi skich. 2.) P., fol. i os., pow. kobryński, gm.
Seyteler, mieszczan. kaliskiemu powyższy przy- Zalesie, 13 w. od Kobrynia. Fol., Mitraszewwilej prepozyta św. Wawrzyńca na sołtystwo skich 83 dz.; os. 120 dz.

w P. (K. W., n. 35, 1070, 1281).
Żakrośnica.
Piotrowce, wś, pow. grodzieński, gm. Brzo- Owanta.
stowieca Mała, 171 dz.

,

3.)PP., tamże, ob.

4.) P., 0s., pow. wiłkomierski, gm.

Piotrowszczyzna 1.) fol. i dwa zaśc., pow.

Piotrowee 1.) Petrowce (t. VIII, 26), ZVowe, nowoaleksandrowski, gm. Antuzów (6 w.), 24 w.
wś, pow. kijowski, gm. Piotrowce Stare, stacya od mta pow. Mają tu: Honestiowie 61 dz.,
poczt. Borszczahówka (30 w.). 20 w. od Kijowa, Pietraszkiewiczowie 149 dz., Szejkowie 95 dz.
494 dm., 2450 mk., 2724 dz, włośe., cerkiew, 2)P. wś i zaśc., tamże, gm. Dryświaty (3
szkółka cerk., 2 cegielnie, 3 wiatraki. 2.) P. i12w.). 3.)PP., os., pow. poniewieski, gmina
Stare, wś, tamże, gm. Piotrowce Stare, 23 w. od Poniewież. 4.) P., 0s., pow. wiłkomierski, gm.
Kijowa, 286 dm., 1524 mk., 1657 dz. włośc., Owanta, Naryszkiewiczów 20 dz.

cerkiew, szkółka cerk., młyn, deptak. Gmina
Pipenberg, fol. dóbr Bujnicze, pow. mohyobejmuje 7 miejscowości (5 siół, 2 wsi), 8744 lewski, Moraczewskich 86 dz.
mk. (187 żydów), 26,481 dz., w tem 287 właPipiry, wś, pow. szawelski, gmina Okmiasności prywat., 13,241 włośc., 12,393 skarb., na (14 w.).

460 cerk. W r. 1570 wś należy do zamku kijowskiego, daje 11/, kadzi dani miodowej. W r.

1571 we wsi było 5 dym. po 20 gr., 4 paśników,

Piple, wś, pow. kowieński, gm. Kroki (16 w.).
Pipliszki, wś, pow. rossieński, gm. Aleksandrów (7 w.),
Pipory, dwór, pow. telszewski, gm. Kretynga (7 w.).
Pipowary, fol., pow. dźwiński, Mikulinych

którzy nie mają bartnego drzewa, po 10 gr.
z paśnie i 5 ogr. po 4gr. Wr. 1579 było tu
12 ludzi podym. osiadł. Wr. 1622 we wsiach
P. Stare i Nowe było 26 poddanych osiadłych. 141 dz.
Dochód ze wsi czyni 94 fi. 21 gr., nadto dają daPiratyn, wś, pow. dubieński, gm. Werba,
ni miodowej 4 kadzie bez 3 wiader.
par. praw. Mileza Mała (2 w.), 15 w. od Dubna,
Piotrowczyszki, wś, pow.
drowski, gm. Antazów (8 w.).

nowoaleksan- 68 dm., 451 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1800.

Piotrówek 1.) przyległ. dóbr Grzybów, pow.
opatowski. 2.) P., os., pow. opoczyński, gmina
Topolice, par. Żarnów, odl. 16 w. od Opoczna,
ma 101 morg. obszaru.
Piotrowicze 1.) dobra, pow. kobryński (mylnie podano brzeski), gm. Rogoźna, 22 w. od Ko-

W r. 1583 Antoniego Jałowiekiego. W r. 1607
należy do* Aleksandry z Czartoryska Jełowie-

kiej.
Pirewicze, wś i dobra, pow. rohaczewski,
gm. Rudnia Stara. Wś 93 dm., 570 mk.; dobra,
Pereświet-Sołtanów, 8102 dz. (6204 lasu), gorzelnia, dwa młyny wodne, deptak, folusz, ce

brynia, Dziekońskich, z fol. Połuboczki 634 dz. gielnia.

2.) P., wś i fol., pow. wołkowyski, gm. Pieniuga, 88 w. od Wołkowyska.

WŚ z chut. Sieczy-

o

Pirktynie, dwór, pow. kowieński, gm. Betygoła (6 w.), własność Raubów, 95 dz. i Tejszerskich 23 dz.
Pirogi, wś, pow. wiłkomierski, gm. Kupiszki (3 w.).
Pirogiszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,

szcze 334 dz.; fol. należy do dóbr Pieniuga.
8.) P., dobra, pow. bobrujski, gm. Nowe-Dorohi,
65 w. od Bobrujska. Rozpareelowane w ostatnich czasach pomiędzy włościan. 4.) P., tamże,
gm. Holszany. Należały do Giejstun (dawniej gm. Poniemuniek
(14 w.).
Wolanów), od r. 1759 Maryanny MitkiewiczoPirohowo, wś
i fol., pow. mścisławski, gm.
wej, która darowała je w r. 1768 Piotrowi Gie- Kazimirowa Słoboda. Wś 38 dm., 216 mk.,
rałdowi Januszewiczowi, podstol. derpskiemu. cerkiew; fol., Chojnowskich 101 dz.
W ostatnich czasach od Januszewiczów nabył

Pironim 1.) wś, pow. słonimski, gm. Derew-

sędzia śledczy Łazarewicz.
na, 17 w. od Słonima, ze wsią Isajewicze 780
Piotrówka 1.) fol., pow. grodzieński, gm. dz. O 11/4 w. na zchd. od wsi wał, długi około

Górnica, 93 dz. Westbergów. 2.) PP., dwór, pow. 1 w., wysoki od 5—7 arsz. iszeroki u podstawy
kowieński, gm. Jaswojnie (13 w.). 3.) P., dwa około 20 saż. 2.)P., fol., tamże, ob. Zsajefol., pow. wiłkomierski, gm. Dobejki (16) i Ro- wicze,
gów (7 w.). 4.)PP., dwór, tamże, gm. Ołoty
Piroszki, wś, pow. sokólski, gm. Ostrów, 18
(5w.). 5.) P., zaśc., tamże, gm. Konstanty- w. od Sokółki, 629 dz. włośc. i 32 dz. Bysynów (6 w.). 6.) P., wś i dobra, tamże, gmina montów.

Uciana (4i 9 w.).

7.) P., ob. Petrówka.

Piroszyce 1.) Średnie, fol., pow. sieński,

Pir
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Pistacze, ob. Białodiedowo.
Pistyń, w dokum. z r. 1416 Piestnia, mstko,
Leży nad rzką t. n., wypływaPirtynie, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. pow. kossowski.
„Panthyn*, nadany r. 1416
góry
pod
z
jącą
Krasnogórka (4 w.).
(Kod, dypl. pol., I, 243).
Jagiełłę
Wład.
przez
gmina
Pisanki, os. i fol., pow. białostocki,
Piszcza, Piszcze (t. VIII, 233), wś nad jez. (
Przytulanka, 45 w. od Białegostoku. Os. 15 dz.
m, pow. włodzimierski, gm. Pulmo, 116
Sielskie
włośc. i 69 prywat.; fol. Milewskich, 116 dz.
ierza, 205 dm., 1675 mk., eerWłodzim
od
w.
zr.
dok.
W
Pisarowce, wś, pow. sanocki.
kiew,
kaplica,
szkoła, wiatrak.
1386 występuje w Sanoku jako asesor sądu
Pyszacz, mstko, w dawnym pow.
al.
ac
Piszcz
mazow.
Flotko z P. (Ulanow. Dokum. kujaw. i
witebskiem, obeenie pow.
wojew.
kiem,
orszańs
str. 380, 8).
Podług metryki
skiej.
mohylew
gub.
Pisarówka 1.) Pisarzówka (t. VIII, 227), horecki,
obejmowałow r.
kie
piszczac
ststwo
ej,
litewski
Czerniewś, pow. starokonstantynowski, gm.
Piszczac, Zamiastem
z
lówka, par. praw. Markowce (3 w.), 28 w. od 1629 ziemię piszezacką
Posiadali
Ladę.
Wielką
wieś
i
1530
r.
łożonem
mta pow., 99 dm., 678 mk., cerkiew murowana
witebwójt
nowicz,
Szczepa
Cimoch
1629
r.
w
je
ks.
1583
Wr.
z r. 1874, szkółka od r. 1891.
opłaztąd
którzy
wiez,
Bielliko
1771
r.
Konst. Ostrogskiego, płaci od 3 dym., 4 ogr.; ski, a w
hyberny
a
227/,,
gr.
523
złp.
kwarty
cali
Dzieliła
w r. 1593 spustoszona przez Tatarów.
losy ordynacyi ostrogskiej. W r. 1753 dostała złp. 330.
Piszczałowo, ob. Horodnia Wierzchnia.
się ks. Fran. Lubomirskiemu, obecnie Litowych.
Piszczatyńce, wś, pow. krzemieniecki, gm.
stacya
2.) P., wś, tamże, gm. Manaczyn (7 w.),
praw. Matwiejowce (3 w.), 21 w.
poczt. Kupiel (10 w.), st. dr. żel. Wójtowee Borsuki, par.
119 dm., 975 mk., cerkiew fil.
ńca,
Krzemie
od
(3 w.), 70 w. od mta pow., 197 dm., 1107 mk.,
W r. 1545 z Matwiejowcami,
1761.
r.
z
drewn.
należy
par.
Do
cerkiew z r. 1756, szkółka cerk.
W r. 1570 Nastazya
wicza.
wieś Wójtowce. WŚ należała do Stan. Sobie- Piotra Denisko
od 9 dym., 2 ogr.
płaci
owska
Kliczan
Lwowna
szezańskiego, następnie Jacentego i syna jego
po 2gr. 1
rzem.
3
gr.,
po 2
Tadeusza Czosnowskieh, obecnie Marcina Czo- po 4 gr., 3 ogr.
a AndruApanas
e
zastawi
w
Część
młyń.
snowskiego. 3.) P., wś, tamże, gm. Reszniówka, koła
owMatwiej
Denisko
Siemion
1583
r.
W
skiego.
pow.,
par. praw. Kisiele (3 w.), 12 w. od mta
waln.,
kół
2
ogr.,
2
ogr.,
4
dym.,
ski płaci od 14
68 dm., 467 mk.
ć Michała HumnicPisary, wś. Własność klasztoru tynieckiego, 1 stępn. W r. 1713 własnoś a Wodarackiego.
wie Gabryel
weszła w skład obszaru miasta Skawiny r. 1364 kiego, w dzierża
Obecnie hr. Ledóchowskich.
(Dług. L. B, II, 121).
Piszczów, wś. pow. nowogradwołyński, gm.
Pisarzowce, fol., pow. sokólski, gm. Zubry-

Zdrojewskich 526 dz. 2.) P. Wielkie, fol., tamże, Kisterów 319 dz.

ca, Jaroszewiczów 150 dz.

Piszezów, st. poczt. Didowicze (4 w.), 20 w. od

939 mk., cerkiew drewn.
Pisarzówka (t. VIII, 227) al. Pisarowska mta pow., 130 dm.,
obejmuje 34 miej
Gmina
szkółka.
1776,
zr.
praw.
par.
i
gm.
Huta, wś, pow. żytomierski,
9254
innych),
(84
włośc.
dm.
1221
Horoszki (12 w.), 48 w. od Żytomierza, 25 dm., scowości,
, uwłaszczonych na 8632 dz. W r.
246 mk., huta szklana i wyrób naczyń glinia- mk. włościan
1577 sioło ziemiańskie przy Korcu (kn. Korecnych.
kiego),
płaci od 7 dym.
Piski, Pieski (t. VILI, 106), chutor, powiat
fol., pow. klimowieki, Piekarskich,
Piter,
23
owrucki, gm. Iskorość, 63 w. od Owrucza,
213 dz.
dm., 159 mk.
Pitery, fol, pow. wieliski, Woropińskich, .
Piskinie, wś, pow. szawelski, gm. Podu200 dz.
bis (4 w.).
Pitrany, wś, pow. dźwiński, par. Krasław.
koło
Wisły,
dolinie
w
jezioro
Piskorów,

* Brzeska nowego, wspom. w dok. z r. 1279 (Kod.
kat. krak., I, 111).

Piskorowice, wś, pow. jarosławski. W r.
1515 płaci od 12'/, łan., karezmy, pop gr. 15.
Wchodziła r. 1589 w wskład ststwa krzeszowskiego. Piotr Malieki płacił tu od 12 łan., 2
łan. wójt., */, łam. popa, karczmy, młyna, 2
zagr. wolnych, 12 zagr. z rolą, 10 kom. z bydłem, 13 kom, ubogich, 2 rzem.
Piskunowo, wś, pow. dryzieński.
Piskany, dwie wsi, pow. dryzieński, parafia
Oświej i Zabiały.

Pituszki, fol, pow. mścisławski, Stachow-

skich, 120 dz.
Piwcze, wś, pow. dubieński, gm. i par. praw.

Buderaż (3 w.), 32 w. od Dubna, 89 dm., 484
mk., cerkiew fil. drewniana z r. 1777. Wr.1322

nadana z Buderażem, przez w. ks. łuckiego
i włodzimierskiego Lubart-Giedyminowicza, cer-

kwi sobornej św. Jana Bohosłowa w Kucku. Wr.
1583 do Ostroga (ks. Konst. Ostrogskiego), płaci

od 10 dym., 2 ogr., 3 podsus., 1 popa.

Piwiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,

gm. Bachmaty (3 w.).
Piwniczna, r. 1375 Pywniczna schya, mstko,
klimopow.
Johałów,
dóbr
fol.
Piślatyn,
sądecki. W r. 1375 Elżbieta królowa, ze
pow.
wieki.
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względu na wielkie ubóstwo kościoła w P., wyznacza mu z dochodów żup w Boch
iWieliczce
ni
po 5 grz. groszy polskich i po 10 łokci sukna
(pamni de Corthris), tudzież dziesięciny z wsi
królewskich Gostwica i Dąbrowa (Kod. mał., III,
287). W r. 1581 miasto P. płaci szosu fi, 3
gr. 6, od 17/, łan. miej., 2 pił tracznych, 1 rzeźnika, 1 kowala, 1 piekarza. Suma fi. 7 gr. 2.

Wś ob. Podolesie.

3

Jeden z fol., własność Cho-

wenów, z fol. Stryje 2772 dz.; drugi należy do

Eysymontów, ma 104 dz.; trzeci należy do dóbr

Kulinowszczyzna. 7.) P. Kulinowska, fol., tamże, własność Hryniewiekich, 56 dz. 8.) P. Win-

centowo, fol., tamże, spadkobierców Łęczyckiego,

148 dz.

wieża.

9.) P., wś, pow. prużański, gm. Biało-

10.) P., dobra i os., tamże, gm. Horo-

Z wójtowstwa płacił Stan. Biały od i łan., 1 ko- deczna, 12 w. od Prużany, Dobra, Zdańskich,
ła zakup., 1 piły tracz, Suma f. 2 gr. 9.
z fol. Zaraj 834 dz. Nadto mają tu Konarscy
Piwniewa Góra 1.) wś, pow. ostrogski, gm. i Kozłowscy po 160 dz. i Przyłucey 138 dz.;
Chorów, 18 dm., 91 mk. 2.)P. G., chutor, os. 249 dz. 11.) P., chutor, pow.
słonimski,
tamże, gm. Płużne.
gm.i dobra Byteń. 12.) PP., wś, pow. sokólski,

Piwnik, chutor, pow. włodzimierski, gmina gm. Kamionka, 154 dz. 13.) P., pow, wołkoWerba,
wyski, ob. Grodzisk.
Piwonia, wś, pow. wiłkomierski, 2 w. od
Plantopol, pow. dzisieński, 170 dz. Należał
Wiłkomierza,
| do Wiktora Korkozewicza, dziś Krupków.
Piwonice, r. 1282 Pywniz, wś, pow. kaliPlaszewo, kol. i urocz., pow. łucki, gmina
ski. Przemysław ks. polski, oddając nową loka- Trościaniec, 19 w. od Łucka, Kol. 24 dm.,
178
cyę Kalisza wójtowi Henrykowi, pozwala mu mk.; urocz. 4 dm., 31 mk.

w promieniu dwu staj (dua miliaria) od Kalisza,
Plaszowa 1.) Plaszewo (t. VIII, 240), wś,
osadzać wsi na prawie nowotarskiem i urządzić pow. dubieński, gm. Tesłuhów, par. praw.
Soło-

na swą wyłączną własność młyn w P.

Jakób niew, 45 w. od Dubna, 79 dm., 512 mk., cerkiew fil. drewniana z r. 1887. W r. 1545 Daniela Rohozińskiego, 2.) P. Kozińska, wś, tam-

sołtys „de Piyonicz* w dok. z r. 1299 (K. W.,
n. 511, 799, 2062).
Piworajcie, wś, pow. rossieński, gm. Szydłów (2 w.).

że, gm. Krupiee, par. praw. Iwanie Puste (5 w.),

32 w. od Dubna, 99 dm., 600 mk. Była tu
Piworyszki, wś, pow. nowoaleksandrowski, cerkiew drewniana św. Michała, wzniesiona w r.
gm. Dryświaty (6 w.).
1718, rozebrana r. 1838.

Piwowarce, wś, pow. oszmiański, gm. TraPlaszówka, wś, pow. dubieński, gm. 'Tesłuby. R. 1647 wchodziła w skład dóbr holszań- hów, 45 w. od Dubna, 72.dm., 438 mk.
skich, później należała do dóbr Łyczkowce.
Platenicze, wś i fol., pow. słonimski, gmina

Piwowary 1.) wś, pow. białostocki, gmina

Stara Wieś,

22 w. od Słonima.

Przytulanka, 42 w. od Białegostoku, 490 dzies. fol. Kozakinych, 314 dz.

Wś 540 dz.;

2.) P., wś, pow. rossieński, gm. Łabardzie
Platerowszczyzna, fol., pow, wołkowyski,
(17 w.), Kiełpszów 75 dz. 3.) P., okolica, tam- gm. Podorosk, hr. Broel-Plater, 410 dz.
że, gm, Wewirże (17 w.).
Plateryszki, dwa zaśc., pow. nowoaleksanPizany 1.) wś, pow. dryzieński, par. Druja. drowski, gm. Smołwy (2 w.).
2.) PP , wś, pow. dźwiński, par. Krasław.
Plaunie, zaśc., pow. szawelski, gm. ŻagoPlacencya, wś, pow. łowicki, Dawna wła- ry (5 w.).
sność arcyb. gnieźn. Nazywała się pierwotnie
Plauszkieta, wś, pow. nowoaleksandrowski,
„Placzow* (Płaezów). Arcybiskup Leszczyński gm. Brasław (14 w.).
(r 1658) założył tu dla siebie rezydencyę, którą
Plawginele, dwór, pow. rossieński, gm. Ros-

„wykończył dopiero Prażmowski i wtedy zmienio- sienie (10 w.).

no nazwę wsi na „Placencya*, W r. 1579 PlaPlebańce 1.) wś i ferma, pow. prużański,
czow daje pobór od 2 łan., 4 zagr. Szczegóły gm. Michajłowska, 1 w. od Prużany. Wś 667
tyczące się ks. Radziwiłłowej (ob. t. VIII, 238), dz.; ferma 33 dz., należy do kościoła prużańskiemylnie tu odniesiono.
go. 2.) P., wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Placencya, os., pow. prużański, gm. Rewia- Brasław (5 w.). 3.) P., cztery osady, pow.

tycze, 49 dz.

poniewieski, gm. Remigoła (7 w.).

Plachowszczyzna, wś, pow. prużański, gm.
Płebaniszki 1.) os., pow. grodzieński, gm.
Sielec, 27 w. od Prużany, 728 dz:
Hoża, 38 dz. 2.) P., wś, pow. poniewieski, gm.
Planta 1.) al. Planty, wś, pow. białostocki, Śmilgi (11 w.).

3.) P., dwór, pow. wiłkomier-

gm. Gródek, 190 dz. 2.) P., fol. dóbr Świtycze, ski, gm Rogów (9 w.), Strumiłłów
245 dz.
pow. brzeski gub. grodz. 3.) P., chutor, tamże,
Piebanka, os., pow. słonimski, gm. Żyrowigm. i dobra Wołezyn. 4.)P., Tomaszewo, fol., ce, 139 dz.
tamże, gm. Kamienica Żyrowicka, 11 w. od
Plebanowee 1.) wś, pow. grodzieński, gm.

Brześcia, Aleks. Dame, 1031 dz.

5.) P., urocz. Indura, 31 w. od Grodna, 480 dz. 2.) P.

dóbr Strzelna, pow. kobryński. 6.) P., wśi 3 wś, tamże, gm. Wołpa, 56 w. od Grodna, Aosskie,
10 dm.,
fel., tamże, gm. Podolesie, 12 w, od Kobrynia. 95 mk., 378 dz. 3.) P. Strubnickie, wś,
tamże,
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149 dz.

4.) P., wś, pow. słonimski, gm. Zdzię-
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Plesno, dobra, pow. bychowski, Komorskich

cioł, 47 w. od Słonima, 256 dz. 5.)P.,, wś, 684 dz.
Plesy 1.) urocz. przy wsi Rudnia, pow. wołpow. sokólski, gm. Grzebienie, 31 w. od Sokółki,
253 dz. 6.) P., wś, tamże. gm. Nowawola, 10 kowyski. 2.) P., urocz., pow. homelski, Mielnikowyen 117 dz.
w. od Sokółki, 343 dz.

Plebanowo, wś, pow. dryzieński, parafia
eświej.
Plebańszczyzna, urocz. przy wsi Wólka
Peduchowna, pow. sokólski, gm. Czarna Wieś.
Plechów, kol., pow. żytomierski, gm. Czerniachów, 23 w. od Żytomierza, 37 dm., 241 mk,
Plechowo, wśi dwa fol., pow. słonimski,

Pleszczkowo, fol., pow. witebski, Zapolskich, z fol. Suszczewo 234 dz.

Pleszczówka 1.) wś, pow. owrueki, gm. Tatarnowicze, par. praw. Michajłówka (2 w.), 30 w.
od Owrucza, 29 dm.,

181 mk, kaplica katol.

2.) PP. wś, pow. żytomierski, gm. Czerniachów,

8 w. od Żytomierza, 57 dm., 318 mk,

gm. Luszniewo, 32 w. od Słonima. Wś 99 dz.;
Pleszczupie, dwór, pow. poniewieski, gmina
fol. jeden Rahozów, 154 dz.; drugi do dóbr Bia- Nowemiasto (4 w.).
łogórna.
Pleszczyce 1.) Pliszczyce, wś, pow. kobryń-

Plejki 1.) wś, pow. szawelski, gm. Krupie ski, gm. Braszewieze, 123 dz. 2.) P., fol., pow.
(5w.). 2.)P., trzy wsi, pow. dryzieński, par. mścisławski, Stachowskich 656 dz., młyn, foRosica.

;

Plejnie, dwór, pow. telszewski, gm. Żorany

lusz.

Pleszczyn, wś, pow. zasławski, gm. i st, dr.

(21 w.), Przyjałgowskich 98 dz. i Tomkiewiczów żel. Szepetówka (6 w.), 12 w. od Zasławia, 184
24 dz.
|
dm., 1056 mk., cerkiew drewn. z r. 1789, szkoła
Plejryszki, Pleryszki, dwór, pow. poniewie- eerk. odr. 1855. Własność hr. Potockich. W r.
ski, gm. Podbirże (5 w.), Trejbergów 257 dz.
1648 ks. Władysława Dominika Zasławskiego.

Pleki, dwór, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Popiel (6 w.).
Plekiszki, ob. Plikiszki.
Plenaki, wś, pow. telszewski, gm. Tyrkszle (6 w.).
Plenasiszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Uszpole (8 w.).
Pleniszki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Onikszty (17 w.).
Pleny, fol., pow. telszewski, gmina Gadonów (13 w.).
Plesa, os. przy wsi Horki, pow. kobryński.
Plesiszcze, pow. brzeski gub. grodz., ob.
Abramowa.
Pieskaczówka, wś nad rzką Kilman, pow.
czerkaski, gm. Prusy, st, poczt. Smiła (21 w.),

Pleszew, miasto. Odnoszą się do P. opracowania: Erzepki B.: „Korespondencya w sprawie
wykopalisk archeol. z pow. pleszewskiego i sza-

motulskiego* (Przegl. Bibliogr. areheol., t. II,

r. 1881).

„Karte des Kreises*, 1834, lithogr.

v. Delius. „Uebersicht der statist. und sonstigen Verhaeltnisse des Pleschener Kreises*, 1860.
Gregorovius:

„Statist.

Darstellung des Kreises

Pleschen*, Pleschen, 1863 (dopełnienia tej pracy w latach 1867 i 1869).
Pleszki 1.) wś. pow. słonimski, gm. Maryjska, 22 w. od Słonima, 297 dz,

2.) P., fol., |

pow. lepelski, Szezypezyńskich 182 dz.
Pleszów, wś, pow. krakowski,
ob. Deszczków.
Pletianka, przedm. Nowograduwołyńskiego,
38 dm., 208 mk.

46 w. od Czerkas, 286 dm., 1483 mk., cerkiew,
Plewaki, Pliwaki (t. VIII, 267), wś nad Dnieszkółka eerk,, 11 wiatraków. Istniał tu dawniej prem, pow. czerkaski, gm. Szelepuchy, st. poczt.

monaster p. w. św. Eliasza. Wieś położona mię- Moszny (9 w.), 39 w. od Czerkas, 144 dm., 758
dzy górami, otoczona była czarnym lasem, sta- mk., szkółka cerk., 3 wiatraki, przystań dla
nowiącym przedłużenie lasu motronińskiego. Da- spławu drzewa.
wniej hr. Samojława, następnie Krasowskich.
Plewanie, wś, pow. szawelski, gm. GrużPleski, wś nad Narwią, pow. bielski gub. dzie (18 w.).
grodz., gm. Rajsk, 14 w. od Bielska, 86 dm.,
Plewiszki, zaśc., pow. dzisieński, gm. i do585 mk., 1865 dz.
i
bra Leonpol. |
Pleskunowo, fol., w pobliżu źródeł rzki MaPlihawki
1.)
wś,
pow.
dryzieński,
parafia
sulenki (dopł. Krywiny Niżniej), pow. lepelski,
Oświej. 2.) P., wś, pow. lepelski, w dobrach
Krukowiczów 503 dz.
Plesna, w dok. Plesnów, wś, pow. zasławski, Woroń.
Plihowki, wś, pow. dryzieński, par. Rosiea,
gm., st. poczt. i dr. żel. Szepetówka (5 w.), 20
w. od Zasławia, 163 dm., 862 mk., cerkiew z r. należała do dóbr Sarya.
1798, uposażona 39 dz., z nadania ks. Hieronima
Pliki 1.) zaśc., pow. kowieński, gm. AleksanSanguszki r. 1794, szkółka cerk. od r. 1868. drowska Słoboda (10 w.). 2.) P., wś, tamże,
Własność hr. Potockich. W r. 1583 ks, Michał gm. Wilkija (19 w.). 3.) P., wś, pow. ponieZasławski wnosi od 2 ogr., Ż ogr. W r. 1648 wieski, gm. Czypiany (4 w.). 4.) P., dwór, pow,
należy do ks. Władysława Dominika Zasław- szawelski, gm. Skiemie (8 w.).
skiego.
Plikie. okolica, pow. telszewski, gm. Żorany
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Plity, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina Su(7 w.), 21 w.od Telsz. Mają tu: Kosiłowscy
boez (1 w.).
423 dz., Rodowiczowie 58 dz.
Pluma, dwór, pow. szawelski, gm. LiguPlikiele, wś, pow. poniewieski, gmina Lin-

ny (12 w.).

ków (4 w.).

Plumpiszki, chutor, pow. kowieński, gmina
Plikiszki 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
i
gm. Ponedel (3 w.). 2.) P. al. Plekiszki, zaśc., Betygoła (12 w.).

tamże, gm. Opsa (11 w.).

3.) P., dwór, pow.

Pluny, wś, pow. wiłkomierski, gmina Uecia-

poniewieski, gm. Kibury (8 w.), Swiechowskich na (13 w.).

Plupie, wś, pow. kowieński, gm. Kiejda100 dz. 4.) P., wś, pow. szawelski, gm. Janiszki (10 w.). 5.) P. al. Plekiszki, fol. dóbr Jude- ny (12 w.).
jek Wielkich, pow. telszewski. 6.) P., wś, pow.
Pluskałowce, wś, pow. grodzieński, gmina
wiłkomierski, gm. Ołoty (14 w.), par. katolicka Brzostowiea Wielka, 58 w. od Grodna, 464 dz.
Pluskie, Płuskie, dwór, pow. rossieński, gm.
Swiadoście.
Plinki, fol., pow. wiłkomierski, gm. Pogi- Kielmy (10 w.), należy do dóbr Janowo.
Pluskówo al. Rykowo, fol., pow. rzeżycki,
ry (6 w.).
Plinksze, dobra, pow. telszewski, gm, Sia- Szostakowskich 160 dz.
Plusy, wś, pow. nowoaleksandrowski, gmina
dy (6 w.).
Plintagoła, wś, pow. kowieński, gm. Kro- Krasnogórka (4 w.). Zwały się dawniej Przeświecicą al Przeświętnicą.
ki (6 w.).
Pluszkajcie, dwór, pow. szawelski, gm. BłaPinty, wś, pow. dźwiński, par. Krasław.
Pliraki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Su- gowieszczeńsk, Janczewskich 291 dz.
Pluszki, wś, pow. szawelski, gmina Kiryabocz (9 w.).
Plisa, wś nad rzką t. n., pow. sieński, gmina pów (10 w.).
Pluty-Rogowo, wś, pow. kolneński. R. 1439
Bóbr, 35 dm., 262 mk., cerkiew.
Pliska, wś nad rzką Swinorojką, pow. krze- w Wiznie, Władysław ks. mazow. potwierdza
mieniecki, gm. Białozórka, st. poczt. Jampol granice posiadłości rodu Plutów h. Kuezaba (Ka(25 w.), 60 w. od Krzemieńca, 126 dm., 798 pica, Herbarz, 327). W r. 1577 płaci tu Marcin
mk., cerkiew drewn. z r. 1750 uposażona 60 dz. ze współuczestnikami od 15 łan., € morg.
Plutycze, wś, pow. bielski gub. grodz., gm.
z nadania Kajetana Ostrowskiego r. 1781, szkółka cerk. od r. 1859. W r. 1583 wnosi pobór kn. Rajsk, 10 w. od Bielska, z urocz. Korpacz, 1574
Aleksander Porycki. W r. 1618 spustoszona dzies.
Płabra, wś, pow. wiłkomierski, gmina Ołoprzez Tatarów. Obeenie hr. Wodziekich.
Pliski, wś, pow. wilejski, gm. Parafianowo. ty (14 w.).
Płachtynie, wś, pow. kowieński, gm. JaswojMiała 40 dusz rewiz., w części należącej do
dóbr Dawydówka (Rudominów) i 9 dusz w czę- nie (3 w.).
ści skarbowej.

Płaczeniszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.

Pliskiszki, wś, powiat nowoaleksandrowski, Subocz (14 w.).
Płaczkowice, wś, pow. sandomierski. W dok.
gm. Antuzów (7 w.). Por. Pilkiszki.

Pliskowola, r. 1415 Wola dicta Pliska, r. zr. 1339 Stefan z P. (Kod. kat. krak., I, 214).

1578 Wola Plyska, wś, powiat sandomierski.
Wspom. w dok. z r. 1415 (Kod, dypl. pol, III,

Płaczów, ob. Placencya.
Płaczówka, dwór, pow. wiłkomierski, gmina

374), W r. 1578 wś królewska. Ob. Wola Kowarsk (6 w.).
Płaczuwa, wś, pow. rossieński, gm. RossiePliska (t. XIII).
Pliss, os., pow. newelski, gm. Płoskie (12 w.), nie (15 w.).
Pładyszki, dwór, pow. poniewieski, gm. Bircerkiew.
Plissa, pow. dzisieński. Dobra mają 1574 że (8 w.).
Pładzbardzie, dwór, pow. poniewieski, gm.
dz. dwor.
Pliszcza, fol. pow. wołkowyski, gm. Roś, Podbirże (7 w.).
Płakiszki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Trasz- :
10 w. od Wołkowyska, Komajewskich 449 dz.
Plitnica 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowski, kuny (20 w.).
Płanki, dwór, pow. wiłkomierski, gm. Pogigm. Dusiaty (7 w.). 2.) P., wś, tamże, gmina
Opsa (2 w.). 3.) P., fol., pow. wiłkomierski, ry (7 w.), Iwanowskich 18 dz.
„Płantówka, dwór, pow. wiłkomierski, gm.
gm. i dobra Siesiki (2 w.).
Plitniki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. Kowarsk (5 w.).
Płasowiczki, mylnie Płasowniki (t. VIII,
Słobódka (8 w ).
Plitowiszcze, Płytowiszcze, wś nad Prypecią, str. 275), pow. trocki. Własność Rajzewiczów.
Płastakiszki, fol., pow. nowoaleksandrowski,
pow. radomyski, gm. i stacya poczt. Czarnobyl
(6 w.), 134 w. od Radomyśla, 27 dm., 93 mk., gm. Antolepty (9 w.), Worotyńskich 81 dz.
Płataki, wś, pow. telszewski, gmina Olsiaprzystań, 134 dz, włośćc., 1472 dwor. (1059
dy (6 w.).
nieuż.), należących do Hulaniekich.
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Płatkiepury, dwór, pow. rossieński, gmina 40 dz., Pacewiezowie 27 dz., Jatowtowie 27 dz.
Taurogi (7 w.).
Płatławki, wś, pow. rossieński, gmina Kroże (7 w.).
Płatonie, wś, pow. szawelski, gm. Janiszki (12 w.).

2.) P., wś, pow. telszewski, gm. Szkudy (8 w.).
3.) P., dwór, pow. wiłkomierski, gm. Wieprze,
Karpińskich 55 dz.

Pławy, wś i fol., pow. grodzieński, gm. Ży-

domla, 22 w. od Grodna, Wś 375 dz.; fol. należy
Płatonowo, fol.. pow. telszewski, gm. Kre- do dóbr Skidel.
Płochanówka, wś, pow. taraszczański, gm.
tynga (5 w.).
Płatucze, wś, pow.fdźwiński, par. Krasław. ist poczt. Tetyjów, 68 w. od Taraszczy, 262
Płatuny, dwór, pow. nowoaleksandrowski, dm., 1503 mk., szkółka cerk., 2 młyny.
Płocieny, wś, pow. dryzieński, par. Druja.
gm. Dukszty (6 w.), własność Orzeszkowskich,
Płocinie, wś, pow. dźwiński, parafia Kra151 dz.
Płaty, fol., pow. wiłkomierski, gm. Konstan- sław,
tynów (10 w.).

Płock, miasto.

W r. 1890 liczył 23,568

Płauczgale, dwór, pow. poniewieski, gmina mk. Śród zapisanych do ksiąg stałej ludności
w ilości 21,088, było 254 praw., 588 prot.
Nowemiasto (7 w.).
Zoragm.
9577 żydów. Katolicy stanowili 50%. Wr.
i
telszewski,
pow.
wś,
Płauskinie,
1897 ludność miasta wynosiła 29,600. Rozpopy (7 w.).
i
Płauszyszki, Pławszyszki, wś, pow. ponie- ezęto obecnie restauracyę starożytnej katedry
wieski, gm. Rozalin (6 w.). Mają tu Kalinowsey w celu przywrócenia jej o ile można pierwot40 dz., Łażyńscy 62 dz., Miekiewiezowie 230 nych kształtów i zharmonizowania stylowego
dz, Montwiłłowie 50 dz., Petronajtysowie 84 przez usunięcie późniejszych szpecących dodatdz., Rajławie 30 dz., Tomaszajtysowie 148 dz., ków i przekształceń, Z całego szeregu grodów
rozłożonych wzdłuż prawego brzegu Wisły, któSzylejkowie 65 dz.
Pławginajtis, dwór, pow. rossieński, gm. ry w ezasach przedhistorycznych górował nad
lewym, wskutek wyższego stopnia kultury rozRossienie (8 w.).
Pławiec, dziś Plawec, Pałocsa, miasteczko winiętej na obszarze między Wisłą, Narwią
w hrab. szaryskiem (Węgry). W r. 1301 Wła- a Baltykiem, Płock, dzięki centralnemu położedysław król węgierski, nadaje Janowi bisk. krak. niu nad wielką drogą handlową wodną i stosun- „Ploche castrum nostrum de metis terre Sandy- kowemu bezpieczeństwu, zdobył sobie wcześnie
censis*, z prawem zakładania w okręgu tego znaczenie polityczne, którego stwierdzeniem jest
grodu wsi na prawie niemieckiem, galliekiem wybór tego grodu za rezydencyą książęcą przez
(Kod. kat. krak., I, 140). Por. Pławec (t. VIII, Władysława Hermana, Też same warunki spowodowały skoncentrowanie tu różnych instytustr. 241).
Pławino, wś, pow. inowrocławski. Kazimierz cyi kościelnych, ruchu handlowego i przemysłoks. kujawski, zwraca r. 1261 Ludmile wdowie wego, z którym wiąże się wezesne osiedlenie
po komesie Boguszy wojew. łęczyckim wieś P., żydów ,niemeów i urządzenia prawa niemieckiego.
którą książę ten z różnych przyczyn odebrał Napływ ludności pobudził biskupa Piotra do zaBoguszy (Ulanow. Dok. kujaw. i maz., 197, 24). łożenia w r. 1237 na obszarze między kościołem
Wydawca dokumentu odnosi go do Pławna Wisława, a kościołem „beati Dominici* podarow pow. noworadomskim, ze względu jednak na wanym biskupom, nowego miasta z częściowym
to, że akt wydaje ks. kujawski a Bogusza był wprowadzeniem urządzeń prawa niemieckiego.
wojewodą kujawskim i fundatorem szpitala św. Sołtys ma sądzić mieszkańców zarówno niemców
Gotarda pod Włoeławkiem, więc i posiadłość je- (Thewtonieos) jak i polaków (Polonos), z wyłągo raczej leżała na Kujawach jak pod Radom- czeniem spraw kryminalnych. Według tych samych praw ma być sądzony i karany „hospes ©
skiem,
Pławki, wś, pow. kowieński, gmina Kro- quot miles*, Ktokolwiek przybędzie na to nowe targowisko „sive miles, vel elerieus liber vel
ki (6 w.).
Pławno, r. 1262 Plłavanou, mstko, pow. no- aseripticius* może swobodnie sprzedawać. Miaworadomski. Było przez krótki czas zapewne sto płacić będzie po 5 latach wolności 15 grzyw.
włością klasztoru w Zawichoście nadane wraz księciu, a karczma każda po grzywnie z wyłąz Rybnem i Mykanowem r. 1262 (K. W., n. 394, czeniem 12 karezem kościelnych. Akt wspomina tu studnię żydowską, wskazując na osiadłą
410i Kod. mał.).
Pławskie 1.) okolica, pow. słonimski, gmina już poprzednio kolonię (Kod. maz. 8). Miasto
Miżewicze, 20 w. od Słonima, 412 dz. 2.) P. al. biskupie odciągnęło zapewne staremu książęce
Kryształowszczyzna, 0s., tamże, gm. Stara Wieś. mu targowisku ludność i dochody. Kazimierz
Pławszunie, wś, pow. telszewski, gm. Ma- W. w r. 1361 nabywa od biskupa 60 łan. i na
nich zakłada nowe miasto. 0 znaczeniu kultusiady (7 w.). Mają tu Adamowscy 42 dz.
Pławszynie 1.) wśi okolica, pow. rossień- ralnem P. świadczy obok przechowanych dotąd
ski, gm, Mańkuny (2 w.). Mają tu Kolesińscy licznych i ciekawych zabytków rękopiśmiennych
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i dzieł sztuki w bibliotece i skarbeu katedralnym, Teleżyński W.: „Tractatus historieus de eoenonagromadzenie instytucyi kościelnych, którymi bio Ploeensi S$. P. Dominici*. Kraków, 1790.
były: kaplica św. Michała i przy niej kolegiata; Sokołowski M.: „Stosunek Andrz. Krzyckiego do
kościół p. w. N. P. Maryi i św. Zygmunta „in sztuki* (Spraw. hist, szt. VI i odbitka. Kraków,
suburbio*, a przy nim katędra; klasztor premon- 1896). „P. ognisko sztuki* „Spraw. kom. hist.
stratensów (braci i sióstr) przy kościele Wisła- szt. IV—VI). FŁuszczkiewiez Wł.: „Dwa zaguwa, siostry miały kościołek p. w. św. Maryi bione pomniki romańszczyzny w P. i Jędrzejowie

Magdaleny; klasztor benedyktynów z kościołem (Spraw. hist. szt. t. V i odbitka. Kraków, 1895).
św.Wojciecha na zamku (spłonął w czasie napa- Krzyżanowski W.: „Katedra płocka i jej biskudu litwinów przed r. 1339); klasztor dominika- pi*. Płock, 1877. Bersohn M.: „Księgozbiór
nów p. w. św. Trójcy i św. Dominika, istniejący katedry płockiej*, Warszawa, 1899, str. 23,
„Raporty szkoły podwydziałowej
tłomieja (1356), przy nim kolegiata skasowana płockiej, składane szkole głównej koronnej w lar. 1829; kościół św. Marcina (Kod. maz. 114) tach 1778 — 1789*, wydał Teod. Wierzbowski.
o ćwierć mili od Płocka; kościół św. Filipa i Ja- Warszawa, 1908, str. 192. Powiat płoeki w r.
kóba na przedmieściu dobrzyńskiem. Podany 1890 miał 97,347 mk. Śród stałej ludności
pod r. 1323 (ob. Płock, t. VIII, 290) spis rze- było 272 praw., 6572 prot. (głównie w gm.
mieślników odnosi się do r. 1823, W r. 1578 Brwilno, Rogozino, Mąkolin) i 16,402 żydów.

już r. 1237; kościół par. miejski p. w. św. Bar- tabl. 17.

„civitas plocensis* płaci od 47 łan. i 3 działków
fi. 47 gr. 221/,, w Grabówee Jakob organista,
z działa Mdzewskich 1/, łan. gr. 15, z ogrodu
gr. 4, szosu fi. 192, rzemieślnicy f. 219, prze-

Gubernia płocka r. 1890 miała 614,383 mk.

(z tego w miastach 87,058). Sród zapisanych
do ksiąg stałej ludności w liczbie 626,892
(z nieobeenymi) było 1563 praw., 46,160 prot.
ż kupnie fl. 9, kanonicy fl. 6 gr. 24, rybacy miej- (głównie w pow. lipnowskim, rypińskim, płoescy (7) fl. 1 gr. 26; rybacy grodu płockiego (4) kim) i 68,964 żydów, Katolicy stanowili 81,40/,.
fi. 1 gr. 2, opacey (1) gr. 8, kapitulni (2) gr. 16, W r. 1894 gubernia miała 859,192 dz. obszaru,
miodu naczyń 42!/, fl. 5 gr. 20, od śledzi fi. 6. z tego ogrody i budowle zajmowały 26,382 dz.,
Ryby solone. Ryb lwowskich (4 vasa) ff. 1 role orne 520,044, łąki 72,633, pastwiska gr. 18, ryb pruskich (1 vasa) fi, 1 gr. 12, wino 17,964, lasy 116,425 i nieużytki 49,260 dz.
f. 22, wino małmazyjskie fi. 8, piwo gdańskie Fabryk było 164 z prod. na 3,055,200 rb. Zaj-

f. 3 gr. 15, 28 bań gorzał. fi. 22 gr. 12, od 32 mowały 2346 rob. Najwyższe eyfry produkcji
szynków wódki f. 12 gr. 24, czopowe miejskie miały: eukrownie (1,017,000 rb.), tartaki
f. 417 gr. 28, żydzi fi. 124, Suma f. 1104 gr. (688,000), młyny (639,000), browary (180,000).
27!/, den. 6. Cło wodne od towarów, śledzi, Dwa powiaty płoński i pułtuski włączone
win prowadzonych Wisłą do Płocka f. 119 gr.5. zostały do gubernii warszawskiej, W dniu
Do pierwotnych dziejów miasta i biskupstwa 1 stycznia r. 1901, gubernia miała 704,182
płockiego odoszą się opracowania i wydawniet- mk., w tem 587,000 katolików., 2858 praw.,
wa: „Kodeks dyplomatyczny Księztwa mazowiee- 53,000 prot. i 72,000 żydów; w dniu 1 stycznia
kiego”, Warszawa, 1863 (wydany przez ks. r. 1903 było 712,988 mk. Szkół było 455, uczTadeusza Lubomirskiego),
Kętrzyński W.: niów 19,229. Zakładów przemysłowych 1182.
„30 dokumentów katedry płoekiej*, Lwów 1888. Najwyższę sumę produkcyi miały cukrownie
Tenże: „Założenie i wyposażenie bisk. płockie- (4 mil.) i gorzelnie (713,000 rs.). Lekarzy było
go* (Przew. nauk. i liter. 1886). Tenże: „Do- 41, aptek 23. Płoeka dyecezya obejmowała z po-

kument ks. Konrada z r. 1203* (Przew. nauk.
i liter. t. XV). Tenże: „Castellaniae eclesiae
Plocensis-telonea episeopi plocensis-villae capituli plocensis*. Monum Poloniae historica t. V,
419. Ulanowski Bol.: „0 uposażeniu biskupstwa płockiego* (Rozpr. wydz. histor. filoz.
t. XXIi odbitka, Kraków, 1887).
Wzbiorze
Monum. Pol. hist.* mieszczą się „Spominki płoe-

czątkiem r. 1903 dekanatów 12, a w nich ko-

ściół katedralny, kolegiatę, 236 parafialnych,

32 filialnych, klasztor męzki 1 i żeński 1. Księży świeckich 370, zakonnych 7, alumnów seminarym 61, zakonnie 7, sióstr miłosierdzia 10.
Wiernych w dyecezyi 796,614. Do obszaru

gubernii odnoszą się prace: „Wiad. archeol.* wydane w Warszawie. Leon Rutkowski: „Szkiekie* z lat 1055—1357 i dwa dawne kalendarze lety i czaszki z ementarzysk rzędowych powiakościelne płockie. Długosza „Catalogus episeop. tów: płońskiego, płockiego i sierpskiego* („Swia-

plocensium w I tomie zbioru dzieł Długosza. towit*, t. III, 1901).

Fr. Tarczyński: „Groby

Łubieński: „Series, vitae, res gestae epise. Plo- rzędowe kamienne w pow płockim („Światowit*,
censium*, Crac., 1642. Poniatowski Michał: t. II iHI). «Materyały do mapy archeol. gub.

„Rozporządzenia i pisma pasterskie ,ks. Mich. płockiej („Światowit*, 1901, str. 130—142).
Poniat. (obejmujące wykaz parafii z cyframi Leppert W.: „Zakłady żelazne w dawnem woje-

wiernych), Warszawa, 1785, t. 4. Gawarecki wództwie płockiem* (Przegląd Techn. r. 1878,
W.: „Wiadom. histor. o Benedyktynach zgrom. t. VII). „Spisok nasielonnym miestnostiam płocpłocko-pułtuskiego* (Pam. rel. moral., 1844). koj gubernii* (z mapą). Płock, 1881, str. 196
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Płonowo, okolica, pow. bielski gub. grodz.,
in. 4. Do P. i różnych miejscowości obszaru
gubernii bogate źródła informacyi i drobnych gm. Grodzisk, 137 dz.
Płońsk, miasto powiatowe gub warszawskiej,
opracowań znależć można w wychodzącym obecnie czasopiśmie: „Echo płoekie i łomżyńskie*, Paproeki opowiada, iż widział akt erekcyjny kotudzież dawniejszym: „Korespondencie płoc- ścioła „in villa Plonsk* datowany r. 1106, którym „eomites Wsseborius, Suantoslaus, Christikim*.
Płocochowo, w dok. z r. 1203 Plocaucho- nus haeredes de Brodi, fratres germani* nadają
wo, r. 1578 Plocząchowo, wś,

pow. pułtuski. za zgodą biskupa dziesięciny ze swych wsi na

W dok. z połowy w. XIII podane jako należące rzecz tegoż kościoła (Herby, 347). Istnieje wś
W r. Brody pod Płońskiem, za ścisłość jednak relacyi
„ad eeelesiam sanete Marie Magdalene".
1578 część biskupia ma 14łan., 1 łan. wójt., Paprockiego i autentyczność aktu trudno ręczyć.
W akcie ks. Ziemowita z r. 1355 wymieniony P.
część dziekana ma 8 łan.
Płodyszki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Oło- jako gród obok Płocka i Wyszogrodu (Ulanow.
Dok. maz, 328, 38). W r. 1578 miasto płaci
ty (13 w.).
Płokście 1) dwór, pow. rossieński, gm. Szy- od 233/, łan. fi. 23 gr. 22%, szosu fi, 20, od
dłów (14 w.). 2.) P., wś, pow. telszewski, gm. rzem., bań gorzałcz. fl, 87 gr. 24, żydzi fl. 24,
ezopowe f. 50 gr. 4. Suma f. 205 gr. 20!
Ginteliszki (8 w.).
Płompie, dwór, pow. szawelski, gm. Błago- Wójtowstwo dziedziezne od 3*/, łan., młyny dziewieszczeńsk (18 w.), 307 dz., własność Wil- dziczne 2. W r. 1890 miasto miało 7249 mk.
zapisanych do ksiąg stałej Judności w tej liczbie
gockich.
122 praw., 2759 katol., 45 prot., 43238 żydów.
poniewieski,
pow.
dobra,
Białe,
1.)
Płoniany
Powiat
płoński, włączony obecnie do gub. wargm. Kibury (14 w.), Hanów 600 dz. 2.) P.
Wielkie, dobra, pow. poniewieski, gm. Kibury szawskiej, miał 87,814 mk. stałych, w tej licz(14 w.), 65 w. od Poniewieża, Wejsbergów 476 bie: 780 praw., 2923 prot., 11,977 żydów, katodz. Byłtu w r. 1614 zbór kalwiński, fundacyi licy stanowili 82.29. Badaniem obszaru powiatu
Puzynów; zamknięty w r. 1729 przez katolików, pod względem archeologicznym i antropologiezlecz wkrótce zwrócony kalwinom.

W r. 1746 nym zajmuje się dr. Leon Rutkowski, mieszkają-

runął; w r. 1754 afiliowany do Szwabiszek. cy w P.i pomieszczający rezultaty swych poMiejscowy predykant Piepgiewiez pobierał 500 szukiwań w „Światowieie* i wydawnictwach
złp. ze wsi Burniszek i Janciuu.

Akad. Umiej.

Ob. Płock.

Płosk, Płoska, Płoskie, wś i dwa fol., pow.

Płonka 1.) wś, pow. krasnostawski. W r. kobryński, gm. Błoty, 6 w. od Kobrynia. Wś
1564 posiada kościół par. Płaci od 7'/, łam., 186 dz.; jeden fol. 199 dz. należy do Mickiewi9 zagr., 2 kom., 2 rzem. Rozległą parafię skła- ezów, drugi 70 dz. spadkob. Mioduszewskieh.
dają wsi drobnej szlachty przeważnie. Ob. Sie- W r. 1563 sioło zamku kobryńskiego. Miało 8
nica, 2.) IP, wś, pow. mazowiecki, W dokum. włóki gruntu podłego. Czyniło 5 kóp 9 gr.
z XIII w. śród włości biskupów płoekieh, którzy
Płoska 1.) wś, pow, brzeski gub. grodz., gm.
mieli to gniazdo sokole (Mon. hist. Pol., tom V, Kosicze, 3 w. od Brześcia, 369 dz. 2.) P. Adastr. 438). 3.) P. Pańskaj Szlachecka, pówiat mowo, urocz., tamże, Jagminów 30 dz. 3.) P.,
płocki, mylnie podana, ob. Płonna.
fol. dóbr Zielone, pow. kobryński. 4.) P., ob.
Płonkiany, wś, pow. rossieński, gm. Andrze- Płosk.
|
jów (10 w.).
Płoska 1.) urocz., pow. dubieński, gm. OłyPłonna Pańska i P. Szlachecka, w XVI w. ka. 2.)PP. (t. VIII, 316), wś nad rzką Halką.
Plona major i minor, dwie wsi nad rz. Płonką, tamże, gm. Sudobicze, st. poczt. i dr. żel. Dupow. płocki, gm. Staroźreby, par. Góra, odl. 33 bno (12 w.), 87 dm., 792 mk., cerkiew drewn,
w. od Płocka. W spisie z r. 1827 Płonna Pań- Pokrowska z r. 1884, uposażona 34 dz. z nadaska, wś prywatna w par. Góra, ma 5 dm., 32 nia dziedzica ks. Sanguszki r. 1738, szkółka
mk, a P. Szlachecka 8 dm., 78 mk. W r. 1578 eerk. od r. 1887. Cerkiew fil. we wsi Semiduby
wś „Plona major* w par. Zochowo ma w 4 dzia- (8 w.). W r. 1566 spadkobiercy ziemianina Fełach 3 łany, 3 zagr. z rolą, 1 bez roli, młyn. dora Chmary, sprzedają wś Płoskie, Fedorowi
„Plona minor* w 4 działach 37/, łan. i młyn Czapliczowi Szpanowskiemu. W r. 1583 Iwan
(Paw. Maz., 102). Mylnie podana (t. VIII, 310) Czaplicz płaci od 8 dym., 80gr. 3.) P., wś,
pow. ostrogski, gm. Chorów, par. praw. Korop. n. Płonka.
Płonne, wś, pow. rypiński. W dokum.z r. stowa (3 w.), 14 w. od Ostroga, 138 dm., 737
1323 i 1326 (Ulanow. Dok. maz. 303 i 308). mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1877, szkółka cerk.
W r. 1564 płaci tu Grzegorz Kretkowski woje- od r. 1881. 4.) P., wś, tamże, gm. Dołża, par.
wodzie brzesko-kujawski od 47 kmieci, 4 kar- praw. Mirutyn, 34 w. od Ostroga, 76 dm., 455
czem, 8 zagr., palącego wódkę, 3 kół młyń., 4 mk., cerkiew fil, drewn, z r. 1778, szkółka cerk.
komor., 3 rzem. Ogółem f. 30 gr. 28. W czę- W r. 1583 przy Ostrogu (ks. Konst. Ostrogskiego), płaci od 7 dym. i z drugiej wsi t. n, od 5
ści P. minor Tomasz Białkowski od 1 łanu.

dym., 4 podsus., 2 kół waln. 5,) PP., al. Ratniów,
wś nad Stubłą, pow. rówieński, gm. Diatkowieże,
par. praw. Miłostów, 18 w. od Równego, 69 dm.,
502 mk., kaplica katol. 6.) P., chutor, powiat
włodzimierski, gm. Krymno, 86 w. od Włodzimierza, 29 dm., 203 mk. 7.) PP., kol., pow. żytomierski, gm. Trojanów, par. praw. Baraszówka (2 w.).
Płoski, chutor, pow. owrueki, gm. Hładkowi-

Płowee, r. 1565 Płowcze, wś, pow. sanocki.
Według lustracyi z r. 1565 wś w ststwie sanoc-

cze, 18 dm., 83 mk.

Płoskie 1.). Dawna nazwa obszaru, na którym powstały później wsi: Stara wieś Płoskie,
Święchy płoskie (dziś pow. przasnyski). W dok.
z r. 1469 i 1470 występują liczni współdziedzice „de Ploskie* h. Jasiona (Kapica, Herbarz,
327). Istniała też wieś Krajewo-Płoskie. 2.) P.,
wś, pow. zamojski, W r. 1564 w par. Szczebrzeszyn, płaci od 15!/, łan., 2 zagr., 3 zagr.
bez roli, 2 kom., pop.
Płoskie 1.) urocz. i kol., pow. białostocki,
gm. Zabłudów. Uroez. 134 dz.; kol. należy do
dóbr Rafałówka. 2.) P., wś ifol. nad rz. Bóbr,
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Pły
kiem, miała 6 kmieci na 4 łanach. Piotr Widawski otrzymał r. 1565 na sejmie w Piotrkowie
przywilej na sołtystwo w tej wsi z prawem sku
powania ról kmiecych.

Płowieje, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Sołoki (7 w.).
Płowki, w XII w. Pławci, wś, pow. nieszawski. Nadana wraz z Radziejowem klasztorowi

w Mogilnie (K. W., n. 33).
w. pominięta.

W reg. pob. z XVI

W r. 1827 wś rządowa.

Płudy, ws, pow. pułtuski.

Dawna własność

klasztoru Norbertanek w Płocku.
11 łan. km.

R. 1578 ma

Płudzie, dwór, pow. poniewieski, gm. Nowemiasto (3 w.).

Pługi, dwór, pow. szawelski, gm. Wieksznie (3 w.).
Płuki, wś, pow. poniewieski, gmina Pniewo (7 w.).

Płundaki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Kupiszki (4 w.).
cerkiew fil.; fol. Boguszewskich, 268 dz., piece
Płungiany, mstko, pow. telszewski, gmina
wapienny. 3.) PP., 0s., pow. newelski, gm. Pło- Płungiany, 26 w.od Telsz, 3850 mk. Dobra,
skie, 12 w. od Newla. Gmina obejmuje 48 miej- ks. Ogińskich, maja 14,181 dz. (9615 dz, lasu).
scowości, 350 dm. włośc. (31 innych), 2451 mk. Gmina obejmuje 54 miejscowości, 1277 dm.
pow. sieński, gm. Obczuha.

Wś 4 dm., 36 mk,,

włościan, nwłaszczonych na 3914 dz. 4.) P., włośc. (16 innych), 11,744 mk. włościan, uwławś skarbowa, pow. wieliski, gm. Wiaźmieny, szezonych na 23,349 dz. W r. 1611 wystawiono

tu zbór kalwiński, który trwał niedługo. W r.
cerkiew.
Płoszcza, fol., pów. kobryński, gm. Siechno- 1719 biskup żmujdzki Aleks. Mikołaj Horain,
wicze, 20 w. od Kobrynia, własność Trębiekich, dozwolił kahałowi wystawić synagogę, zastrzegając, aby ona nie równała się wysokością ko280 dz.

Płoszcza Zomanowska, kol., pow. łucki, gm.
Połonka, 9 w. od Łucka, 37 dm., 257 mk.
Płoszczany al. Płoszczyny, wś, pow. kobryński, gm. Koziszcze.

Płoszowice, w dok. Plosszowicze, wś w par.

Wargocin (dziś pow. garwoliński).
Obeenie nie
istnieje. Wymieniona w dok. z r. 1252 śród posiadłości klasztoru sieciechowskiego. W spisach
pob. z XVI nie podana.
Płotele 1.) mstko i dobra nad jez. t. n., pow.
telszewski, gm. Ginteliszki (5 w.), 30 w. od
Telsz, 580 mk. Dobra, hr. Choiseul de Gouffier,

ściołowi katol.

Stav. August w r. 1792 nadał

P. prawo magdeburskie oraz herb, wyobrażająey snop pszenicy, związany czerwoną wstęgą
a nad nim Opatrzność.

Płunkapie, dwór, pow. rossieński, gm. Kołtyniany (23 w.).
Płunki, wś, pow. poniewieski, gm. Mołdoczany (23 w.).

Płuskie, ob. P/uskie,
Płutówka, wś
i fol., pow. homelski (nie ko-

welski). Nie ma tu cerkwi. Fol. Musmanów,
846 dz.
Płutynie, wś, pow. telszewski, gm. Worz Imborami i Kiepuranami 2207 dz. (1306 lasu).

Stan. August w r. 1792 nadał P. prawo magdeburskie i herb, wyobrażający św. Piotra. 2.) P.,
fol., pow. wiłkomierski, gm. Suboez (8 w.), Adamanisów 95 dz.
Płotka, rzka, w pow. wieliskim, lewy dopł.
Dźwiny. Powstaje z połączenia dwóch ruczajów pod wsią Anankiną, płynie na zach. 5 w.,
ujście ma pod wsią Bielajewą.
Płotki, fol., powiat lepelski, Łepkowskich,
66 dz.:
Płotnica, pow. piński. Posiadają tu części:
Chontyńscy (nie Chołyńscy) i Zbaraszewscy.
Płotyczno, słoboda, pow. rówieński, gmina
Kostopol, 22 dm., 145 mk.

nie (18 w.).
Płażne, Płuźno (t. VIII, 330), wś, pow. ostrogski, gm. Płużne, st. poczt. Białocin (10 w.), 18
w. od Ostroga, 397

kozaki

d
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dm., 2500 mk., cerkiew

drewn. z r. 1703, szkoła od r. 1864,

Do par.

praw. należą wsi: Choteń i Majdan. Gmina obejmuje 30 miejscowości, 2060 dm, włośc. (36 innych), 15,984 mk. włościan, uwłaszczonych na

7850 dz. W r. 1583 do Ostroga (ks. Konst.
Ostrogskiego), płaci od 14 dym., 4 ogr. po 6 gr.,
8 ogr. po 4 gr., 13 podsus,, 1 koła waln.,
1 popa.

Płyćwia, r. 1359 Pliczwa, wś, pow. skierniewieki. W dok. zr. 1359 śród włości arcyb,

|
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Pły
gnieźn. W akcie z r. 1374 w liczbie wsi arcyb.
spustoszonych przez ks. Ziemowita (K. W., n.
1404i 1697). W r. 1579 Pliczphia płaci od 7
łan., 1 łan. wójt.
Płytniki, pow. trocki, Elżbiety Gordziałkowskiej, 560 dz.
Płytowiszcze, ob. Plitowiszcze.
Pływozy, wś, pow. dźwiński, parafia Krasław.
Pniewnik, wś, pow. radzymiński. W dok.
z r. 1476 wymieniono P.i P. Zakrzewo (Kod,
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Poberezie al. Podberezie, dobra, pow. ihumeński, dawniej Ign. Moniuszki, później córki
jego Ewy Łopacińskiej, następnie spadkobierców, 1191 dz.

Poberkinis, zaśc., pow. szawelski, gm. Podubis (1 w.).
Poberłany, wś, pow. poniewieski, gm. Stumbryszki (7 w.).

Poberwałki, wś, pow. poniewieski, gmina
Mołdoczany (6 w.).
Poberże 1.) zaśc., pow. kowieński, gm. Jama4ź., 271). W r. 1563 płacą tu od 7 łan., 2 nów. 2.) P., dwa zaśe., pow, nowoaleksandrowski, gm. Antuzów (17) i Ponedel (12 w.).
rzeźników, 2 przekupniów.
Pniewo, wś, pow. pułtuski. W dok. z poło- 3.) P., trzy wsi, tamże, gm. Opsa (3), Ponedel
wy XIII w., w liczbie włości kościoła płockiego. (5) i Tyltyszki (8 w.). 4.) P:, wś, pow. poniewieski, gm. Birże (12 w.). 5.) P., wś i osada,
W r. 1578 ma 16 łan., 2 zagr.
Pniewo 1.) os., pow. poniewieski, gm. Pnie- tamże, gm. Pompiany (15 w.). 6.) P., dwa
wo, 6 w. od Poniewieża, 110 mk. Gmina obej- dwory, pow. rossieński, gm. Szydłów (16) i Taumuje 47 miejscowości, 656 dm. włośc. (46 in- rogi (2 w.). 7.) P., wś, pow. szawelski, gmina
nych), 4535 mk. włościan, uwłaszczonych na Janiszki (7 w.). 8.) P., wś i zaśc., tamże, gm.
8344 dz. 2.) P., fol., pow. orszański, Stankie- Kiryanów (10 w.). 9.) P., fol. i okolica, tamże,
gm. Skiemie (8 w.), 41 w. od Szawel. Fol, nawiczów 187 dz.
Pniuchy 1.) wś, pow. kobryński, gm, Motol, leży do dóbr Dyszle. W okolicy mają Kozłow276 dz. 2.) P., wś, tamże, gm. Drużyłowicze. sey 25 dz., Kyczynowie 15, Staniewiezowie 65,
Pniuwa, fol., pow. witebski, własność Łap- Szteinbergowie 35 dz. 10.) P., dwór, tamże,
gm. Szawlany (24 w.). 11.)PP, wś, pow, wiłpów, 840 dz.
Poabele 1.) fol., pow, kowieński, gm. Kiej- komierski, gm, Kupiszki (7 w.).
Poberżule, dwie wsi, pow. telszewski, gm.
dany. 2.) P., okolica, pow. szawelski, gmina
Radziwiliszki (10 w.), 17 w. od Szawel. Mają Wornie (9 w.).

tu Wojszwiłłowie 90 dz., Żórawsey, Narwidowie

Poberżynia 1.) przys., pow. poniewieski, gm.

i Pujkiewiezowie po 30 dz., Stankiewiezowie Czypiany (8 w.). 2.) P., zaśc., tamże, gm. Remigoła (14 w.).
50 dz.
Pobiarże, dwór, pow. wiłkomierski, gmina
Poaglinie, dwór, pow. rossieński, gm. SkawKonstantynów (3 w.).
dwile (13 w.), Baniewiczów 67 dz,
Pobicz Wierchnia i Niżnia, dwie wsi, pow.
Poakmenis, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
owrucki, gm. Sławeczna, 13 dm., 122 mk.
gm. Tauroginie (3 w.).
Pobiedna, wś, pow. rawski. W r. 1400
Poałakty, wś, pow. telszewski, gm. PłungiaZiemowit ks. mazow. nadaje Prandocie cześnikony (26 w.).
Poałkśnie, wś, pow. rossieński, gm. Kro- wi rawskiemu prawo miejskie niemieckie dla Pobiednej. Przytem pozwala na 2 jarmarki i tarże (11 w.).
Poałkupie, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina gi tygodniowe (Kod. maz., 137). Założona tu
osada przybrała nazwę Nowe Miasto.
Rogów (12 w.).
Pobiedne 1.) fol., pow. homelski, BorkowPean, dwór, pow. rossieński, gmina Kroskich 447 dz. 2.) P., fol., tamże, Wasilewych
że (4 w.).
Poantwardzie 1.) fol., pow. kowieński, gm. 779 dz.
Pobiednik, wś, pow. miechowski. W dok.
Eleonorów (6 w.). 2.) P., wś, tamże, gm. Wielona (14 w.). 3.) P., wś nad rzką Antwardzią, z r. 1254 śród włości klasztoru zwierzynieckiepow. rossieński, gm. Jurborg (14 w.), 25 w. od go podano: „Pobyednyk cum silva, pratis, ta-berna, molendino et stagnis*, Kościół paraf,
Rossień, 149 dm., 510 mk.
Poawdruwie, wś i dobra, pow. szawelski, istnieje tu już przed r. 1350 (Kod. dypl. pol.,
gm. Janiszki (10 w.), 49 w. od Szawel, Ehrn- t. III, 228).
Pobiedno, r. 1361 Pobedno, wś, pow. sanocdorfów-Kupfer, z fol. Gierwele, 801 dz.
Pobaliszki, dwór, pow. poniewieski, gmina ki. Wś królewska wspom. w dokum. z r. 1361
(Kod. mał., III, 143).
Nowemiasto (9 w.).
Pobieliszki, fol., pow. wiłkomierski, gmina
Pobalty, wś, pow. rossieński, gm. SkawWieprze (10 w.).
dwile (17 w.).
Pobijacie, Pobijaty, wś, pow. szawelski, gm.
Pobarbiszki, dwór, pow. szawelski, gmina
Podubis (4 w.).
Wieksznie (6 w.).
Pobijatyszki, wś, pow. szawelski, gm. PoPobarszki, dwie wsi, pow. szawelski, gm.
dubis
(9 w.), Stulgińskich 84 dz,
Wieksznie (7 w.).
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Pobirże 1.) dwór, pow. kowieński, gm. Aleksandrowska Słoboda (10 w.), Późniakowych
(poprzednio Kulwieciów), 280 dz. 2.) P., zaśc.,
tamże, gm. Krasne (17 w.). 3.) P., dwór, pow.
poniewieski, gm. Krakinów (7 w.).
Poboje, fol. i dwie wsi, pow. poniewieski,
gm. Mołdoczany (4 w.).
Pobojewo, fol., pow. wołkowyski, gm. Krze- mieniea, 15 w. od Wołkowyska, Kalenkiewiezów
551 dz., Ostrowskich 215 dz.

Póc
W r. 1575 wieś biskupia płaci od 17 łan. km,
i 4 wójt.

|

Pocajcie, pow. telszewski, ob. Pacajcie.
Pochomowszczyzna, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. Brasław (17 w.).

Pocieczeles, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Rogów (6 w.).

Pocieszna Górka, os., pow. piotrkowski.
Posiada kaplicę murowaną p. w. Pocieszenia N.
P. M., filia par. Bęczkowiee, wzniesiona w końcu

Pobole 1.) okolica, pow. kowieński, gm. Wil- XVIII w. przez młynarza Terkę z Borowna, z pokija (7 w.), 82 w. od Kowna. Mają tu: Biergie- wodu ocalenia życia podczas napadu zbójeówa
Pociewicze, ob. Pacewicze 2).
lowie 40 dz., Wernebowiezowie 12, WojżgiałoPocino al. Sżńskie, wś pow. dryzieński, par.
wie 70, Żółkiewiczowie 30, Macewiczowie 63,
Miniatowie 5, Siemaszkowie 72, Ugiańscy 5, Oświej.
Pociszki, wś, pow. szawelski, gm. PoduEjmontowie 267 dz. 2.) P., fol., pow. poniewieski, gm. Krakinów (10 w.), Gosztowtów 66 bis (9 w.).
Pociuny, wś, pow. szawelski, gm. Janiszdz. 3.) P., dwór, tamże, gm. Pniewo (14 w.).
Pobolwiany, mylnie Pobolniany (t VIII, 344), ki (7 w.).
Pocołtowo, dobra, pow. mścisławski, gmina
fol., pow. szawelski, gm. Tryszki (7 w.), RejStare Sioło (10 w.), Glinków 610 dz. (225 lasu),
chardtów, z fol. Krugiele i Podgaj 1682 dz.
Pobołdonie, fol. i zaśc., pow. wiłkomierski, cerkiew, młyn wodny.

gm. Owanta (10 w.).
Pobołtyszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm,
Owanta (7 w.). Należał do Butkowskich.
Pobory, wś, pow. wiłkomierski, gm, Owanta (9 w.).
Poboryki, wś, pow. rossieński, gm. Kielmy (8 w.).
Poborzany, właściwie Pobożany, był to ród

Poczajdziuny, wś, pow. wiłkomierski, gm.
Traszkuny (20 w.).
Poczajów Stary, wś, ?. Nowy, mstko, pow.
krzemieniecki, gm. Poczajów, 23 i 25 w. od
Krzemieńca. P. Stary 128 dm., 1009 mk., eer-

kiew drewn. zr. 1743, kaplica drewn. z r. 1861.
Do par. praw. należą wsi Budki, Taraż Nowy
iP. Nowy, mający 130 dm., 1260 mk., cerkiew

szlachecki, rozsiadły w ziemi warszawskiej, za- ementarna z r. 1832, O 2 w, od wsi Poczajowkroczymskiej i nurskiej wedle dokumeniu, któ- ska Ławra. (mina obejmuje 14 miejscowości,
rym r. 1478 w Zakroczymiu, Bolesław ks. maz. mających 679 dm. włośc. (150 innych), 10,929
nadaje całemu rodowi (podobnie jak Ziemowit mk. włościan, uwłaszczonych na 9342 dz. W r.
r. 1408 Boleszczycom) swobody, a mianowicie 1570 wieś własność Jarofieja Hoskiego. W r.
uwolnienie od juryzdykcyi wojewodów, kasztela- 1583 Hoska wnosi od 38 dym., 39 ogr., 2 ponów, podsędków i innych, a poddanie ich pod pów. Miasto P. nosiło jakiś czas nazwę „Jarobezpośrednie sądy księcia (Kapica, Herbarz, 330). fiejowka* nadaną mu przez Jarofiejową Hojską
Być może, iż oni zasiedlili później lesistą wyży- (Hosaka), na pamiątkę męża sędziego łuckiego.
nę pow. mławskiego i przasnyskiego.
Nazwa ta nie utrzymała się. W r. 1588 z mstka

Pobożny Staw, ob. Frynkowce.
Pobradumie, dwór i zaśc., pow. telszewski,
gm. Siady (7 w.).
Ę
Pobrezgi, wś, pow. telszewski, gm. Wornie
(26 w.). Mieli tu Wojszwiłłowie 60 dz.
Pobudkalnie, dwie wsi i fol., pow. szawel-

J., wnosi ona od 10 dym. rynk. po 6 gr., 24 dm.
uliczu., 11 ról miejskich, 20 innych dom. uliez.,

23 nędzn. chałup, 2 rzem., popa. W r. 1589
wnosi ona szosu 8 fl. 2 gr., z ról miejskich 5 fi.
15 gr, z ogrodów, rzemieśln., popa 5 fi. 10 gr.,

czopowego per arendam 30 fi., wogóle 43 ff.

ski (mylnie rossieński), gm. Błagowieszczeńsk 27 gr.

(5 w.).
Pobugienie, wś, pow. szawelski, gm. Tryszki (14 w.).
Pobunczynie, wś, pow. szawelski, gm. Łukniki (1 w.).
Pobury, wś, pow. telszewski, gm. Olsia-

Poczapińce, chutor, pow. starokonstantynowski, gm. Awratyn, 8 dm., 44 mk.

Poczapy 1.) wś, pow. kowelski, gm. Lelików,
28 dm., 90 mk. 2.)PP., wś nad Ikwą, powiat
włodzimierski, gm. Luboml, 57 w. od Włodzi-

mierza, 140 dm , 808 mk., szkoła.
Poczegoła, dwór
i zaśc., pow. poniewieski,
Pobuże, dobra, pow. homelski, Choroszuno- gm. Pniewo (11 w.). Zaśc. należy do Czaplińskich, 10 dz.; dwór należy do Szredersów 175
_ wych 4520 dz. (2647 lasu).
- Pobyłkowo, mylnie Pożytkowo, w dok. Po- dzies.
Poczełaże, zaśc., pow. poniewieski, gmina
belkowo, wś, pow. pułtuski. Wspom. w dokum.
z połowy XIII w. śród włości bisk. płockiego. Pniewo (11 w.).
dy (7 w.).

Pod

Poc
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Poczepin, chutor nad rzkaą t. n., pow. kijow- W r. 1583 płaci Jan Bokiej od 20 dym,, 3 ogr.,
ski, gm. Makarów, st. poczt. Chwasowa (7 w.), 1 popa i Daniło Kostiuszkowicz od 7 dym,,
5 ogr.
19 dm., 146 mk., młyn.
Podberezy, fol., pow. sieński, SzeszalewiPoczepki, wś, pow. ostrogski, gm. Sijaniee,
par. praw. Milatyn (3 w.), 77 dm., 605 mk,, czów 211 dz.

Podberniuny, zaśc., pow, nowoaleksandrowcerkiew fil. drewn. W r. 1583 Iwana Czaplicza
Szpanowskiego (przy Milatynie), wnosi od 9 dym., ski, gm. Dusiaty.
8 ogr., 5 ogr.

Poczepok, wś, pow. sokólski, gm. Ostrów,
93 dz.
Poczeraukście, Poszeraukście, fol. i dwa
dwory, pow. poniewieski, gm. Podbirże (5 — 8
w.). Mają tu Borowiczowie 95 dz., Harfowie 160
dz., Siesiccy 180 dz.
Poczgoła, dwór, pow. szawelski, gm. Skiemie (17 w.).
Poczobuty, okolica, pow. grodzieński, gmina

Podberupie, dwa dwory, pow. kowieński,

gm. Wielona (11 w.)
i Żejmy (5 w.).
Podberzina, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Rakiszki (18 w.).

Podberże 1.) wśi okolica, pow. kobryński,

gm. Podolesie, ob. Zuchowce. 2.) P., dwór, pow.
wiłkomierski, gm. Kowarsk (7 w.).3. P> zaśc.$

tamże, gm. Uciana (4 w.).

Podbiała, Podbiało, dwie wsi i dwa fol.,

pow. brzeski gub. grodz., gm. Dmitrowicze, 45
w. od Brześcia. Wsi 337 dz. włośc, i 38 pryw.;
Indura, 36 w. od Grodna, 536 dz.
Pocztowo, fol. dóbr Lesnopol, pow. ko- jeden fol. do Skabałłanowiezów, 305 dz., drugi
Popławskiej i Kiersnowskiej, 235 dz.
wieński.
Podbiele, Podbiel, fol. nad rzką Białą, pow.
Poczujki, wś, pow. grodzieński, gm. Hudziebielski gub. grodz., gm. Dubiażyn, Źełtuchinych
wicze, 42 w. od Grodna, 302 dz.
Poczunicze al. Poczynicze, wś, pow. klimo- 269 dz. i 46 dz. cerk.
Podbielsk, mylnie Poobielłsk (t. VIII, 781),
wieki, cerkiew, młyn.
Poczynki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, wś, pow. prużański, gm. Białowieża, z urocz.
Granie 558 dz.
gm. Dusiaty (6 w.).
Podbirze 1.) dwór, pow. poniewieski, gmina
Podabre, wś, pow. szawelski, gmina KruKrakinów (9 w.), 35 w. od Poniewieża, Gdympie (10 w.).
Podagie 1.) dwór, pow. kowieński, gm. Kiej- cewiczów 302 dz. Niegdyś w pow. upiekim,
dany (20 w.), Starewiezów 127 dz. 2.) P., wś, Łopacińskich, z których Piotr r. 1600 sprzedaje
pow. poniewieski, gm. Girsudy (8 w.). 3.) P., Szwańskim. 2.) P., mstko i dobra, tamże, gm.
wś, pow. telszewski, gm. Siady (8 w.). 4.) P., Stumbryszki (6 w.), 58 w. od Poniewieża, 210
mk. Dobra Komorowskich, 578 dz. 3.) P., gm.,
wś, pow.wiłkomierski, gm. Kowarsk (7 w.).
Podarek, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Su- tamże, 69 w. od Poniewieża, obejmuje 113 miejscowości, 878 dm. włośce. (65 innych), 9949 mk.
boez (20 w.).
Podargi, dwór, pow. telszewski, gm. Żydy- włościan, uwłaszczonych na 10,761 dz. Zarząd
gm. we wsi Poniemuń Murowany.
ki (19 w.).
Podaąrgupie, wś, pow. kowieński, gm. Ejra-| Podbłocie 1.) wś, pow. brzeski gub. grodz,,
gm. Kamienica Żyrowieka, 313 dz. 2.) P., wś,
goła (5 w.).
Podarki, fol., pow. siebieski, Kowrygino- pow. wiłkomierski, gm. Siesiki (6 w.).
Podbogonniki Podbahonniki, wś, pow. growych, z fol. Koklino 465 dz.
Podaubie, fol., pow. szawelski, gm. Szawla- dzieński, gm. Brzostowica Mała, ze wsią Ejsymonty Małe 288 dz.
ny (6 w.).

Podaugupie, wś, pow. kowieński, gm. Bobty (9 w.).
Podaworyno, wś, pow. dryzieński, par. Rosiea, należała do dóbr Sarya.
Podberezie 1.) pow. ihumeński, ob. Poberezie. 2.) PP., fol., pow. połoceki, Smołki 25 dz.
3.) P., fol., tamże, Weryhów, z Hlinówką 84 dz.
4.) P., fol., pow. rzeżycki, Dowgiałów 66 dz.
5.) P., fol., pow. siebieski, Krumlinych 634 dz.
Podberezie, wś, pow. włodzimierski, gmina
Podberezie, 45 w. od Włodzimierza, 139 dm.,
996 mk., cerkiew. Gmina obejmuje 19 miej-

Podborce, wś nad Ikwą, pow. dubieński, gm.,
st. poczt. i dr. żel. Dubno (3 w.), 58 dm,, 344

mk., cerkiew drewn. z r. 1850 na miejsen dawnej, szkoła od r. 1881. Był tu dawniej mona-

ster żeński bazyliański, założony r. 1592 przez
ks, Konst. Ostrogskiego, unicki około 1630 r.
i skasowany w r. 1832. W r. 1448 ks, Jury

Wasiliewicz Ostrogski sprzedaje P. z Miatynem
i innemi, bratu ks. Iwanowi. W r. 1594 ks,
Konstanty Ostrogski nadaje P. miejscowym
mniszkom.

Podborce, wś, pow. lwowski. Wieś ta we-

seowości, 1320 dm. włośc. (29 innych), 8575 dług lustracyi z r. 1565, wraz z Kamienopolem
mk. włościan, uwłaszezonych na 8801 dz. W r. i Dworeami al. Sadkami, należała pierwotnie do
1570 Fedorowej Bokiejowej (przy Milatynie). ststwa lwowskiego i dana była na wieczność
W r. 1577 wnoszą: Fedorowa Bokiejowa od 4 p. Leszniowskiemu, który jednak na sejmie war-

dym., 10 ogr. i Filip Bokiej od 4 dym., 7 ogr. szawskim prawa swe utracił, a przyznano je za

Słownik Geograficzny. T. XV. — Zeszyt 182.

30

466

Pod

stare sumy Hynkowi.

Pod

W r. 1578 Dorota Hyn- Obowiązani, między innymi, spuścić Bystrzycą do

| Oziminy,

corocznie po 28 tramów do budowania
albo na tarcice do piły i przywieźć na Boże Narodzenie po dwa wozy drew do Kotowa. Dochód
ogólny wynosił zł. 256 gr. 1!/,.
Podchwatyłowa, wś nad rzką Władutycą,
pow. newelski, gm. Hultaje.
Dobrowolskich, 60 dz.
Podcyrie, wś, pow. kowelski, gra. Kamień
Podborek 1.) dwór, pow. kowieński, gm.
Kiejdany (6 w.) 2.)P., dwa zaśe., pow. wił- Koszyrski, 43 w. od Kowla, 46 dm., 297 mk.
Podczachy, r. 1303 Podench, wś, pow. gokomierski, gm. Dobejki (12 w.) i Owanta (12 w.).
styński. W r. 1303 włączona do nowoutworzo3.) P., wś, pow. dźwiński, par. Krasław,
Podborupie 1.) dwór, pow. kowieński, gm. nej parafii w Trębkach (K. W., 2038).
Podczapki 1.) wś, pow. dubieński, gm. BuKiejdany (7 w.). 2.) P., wś, tamże, gm. Jakowa płaci tu od 13!/, łan., 1 zagr., 6 kom.,
2 rzem., 1 łan. popa. Taż Hynkowa posiada
Kamienopole, Sroki i Laski.
Podborciany, mylnie Podborcianki (t. VLII,
362), dwór, pow. kowieński, gm. Janów (11 w.),

swojnie (22 w.).

deraż, 12 dm., 111 mk, 2.) P., wś, pow. ostrog-

kiew, szkoła, 273 dz. włośc, i 35 cerk.

kowyski, gm. Podorosk, 28 w. od Wołkowyska.
Wsi 166
i 100 dz.; chutor, Łaszkiewiczów, 19
dzies.
Podczukiszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.

- Podboryszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. ski, gm. Kuniów, par. praw. Lachów (4 w.).
Podczasze, chutor, pow. owrucki, gm. ChryKonstantynów (5 w.).
Podborzany, wś, pow. grodzieński, gm. stynówka, 8 dm., 48 mk.
Podczerniejki, dwie wsi i chutor, pow. wołŁunna, 39 w. od Grodna, 18 dm., 206 mk., cerPodborze 1.) wś, pow. brzeski, gub. grodź.,
gm. Wierzchowieze, 45 w. od Brzescia, 769 dz.
Kurhan, wysoki do 5 arsz. 2.) P., wś, pow.
lepelski, należała do dóbr Wacławia.
Podborze, wś, pow. rohatyński. Nadane
r. 1416 przez Wład. Jagiełłę (Kod. dypl. pol. I,
343).
Podboże, urocz., pow. dubieński, gm. Mły-

Pupany (7 w.).
Podczulbie, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Owanta (6 w.).

Poddanie, ob. Chodce.
Poddubce 1.) wś i fol., pow. łucki, gm. Pod-

nów, 12 dm., 62 mk.

dubce, 15 w. od Łucka.

grodz., gm. Kamieniec Lit., 35 w. od Brześcia.
Wś 235 dz.; fol. rozparcelowany, 265 dz.
Podbrodzie 1.) fol., pow. nowoaleksandrowski, gm. Widze (15 w.). 2:) P., mstko, pow.

naster prawosławny.

Wś 33 dm., 427 mk.,

Podbrodziany, wś i fol., pow. brzeski, gub. cerkiew, młyn; fol. 3 dm., 10 mk, Jest tu mo-

święciański.

"W poblizkim lesie Korkiżyszki,

około 70 kurhanów.

W r. 1545 wś należy do

Dachnowej. W r. 1570 wnosi pobór Hrehor Hulewicz.

W ostatnich czasach Sumowskich.

2.)

P., wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. Berezdów, st. poczt. Korzee (8 w.), 35 w. od msta
pow., 100 dm., 544 mk., cerkiew murow. fun-

Podbrynkliszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Tauroginie (13 w.).
Podbrzeż 1.) dwór, pow. poniewieski, gm.
Krakinów (10 w.), Tiehiejowych, 401 dz. 2.)

dacyi r. 1823, dziedziczki ks. Teresy Lubomir
skiej, uposażona 69 dz. z nadania ks. Sapiehy
r. 1758, potwierdzonego przez ks. Józefa Czar-

Łopacińskich Rostowskiej, chorążyny kowiel-

Poddubie 1.) wś i os., pow. kobryński, gm.

toryskiego r. 1759; szkółka cerk. od r. 1868,
P. dwór, tamże, gm. Poniewież (14 w.), We- Wr. 1577 kn. Joachima Koreckiego, płaci od
reszczyńskieh, 254 dz. W r. 1644 Maryny z 15 dym., 5 ogr.
skiej.

3.) P., karczma i młyn nad Berezyną, Koziszcze.

pow. oszmiański, należy do dóbr wiszniewskich.
Pod osadą most na trakcie z Mińska do Wilna,
zbudowany pierwotnie przez podkanel. Chreptowieza. Od r. 1782 pobierano tu myto po 3 gr.
miedz. od konia lub wołu ciągnącego wóz kupiecki.

Wś 120 dzies.; os. Ostromęekich,

40 dz. 2.) P, Zuros, urocz., tamże, gm. i dobra Siechnowicze. 3.) P., os., pow. słonimski,
gm. Rohotna, Bujanowskich 10 dz. 4.) P., fol.,
pow. siebieski, gm. Soino (12 w.), kapliea, gorzelnia, młyn. 5.) P., dobra skarb., pow. witebski, obejmują 14 wsi, 3 zaśc. i 1 fermę, 2012

..
Podbrzezie 1.) zaśc., pow. nowoaleksan- dzies.
drowski, gm. Dryświaty (10 w.). 2.) P., zaśc.,
Poddubieński, pohost, pow. witebski, gm.
pow. wiłkomierski, gm. Owanta (6 w.).
Korolewo (7 w.), cerkiew.
Podbrzeże, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Poddabniki, wś, pow. dzisieński, gm, CzerOwanta (6 w.).
niewicze,
Pod wsią w pobliżu rzki Auty, wał
Podbulkowo, fol., pow. brzeski gub. grodz,,
gm, Kosicze, Dmitriewskich 210 dz.

Podcerewicze, ob. Padcerewicze.
Podbuż, wś, pow. drohobycki. W r. 1565
siedzi tu 52 kmieci na 217/, łan. Wieś należy
do włości ozimińskiej.

sypany, prostokątny, około 40 saż. długi.

Poddubno, wś, pow. prużański, gm. Staruny, 24 w. od Prużany, 1056 dz.

Podduby, fol., pow. orszański, od r. 1371

Pop, cerkiew, sołtys. Ługowskich, 100 dz.

Pod

Pod
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Poddaby, chutor, pow. włodzimierski, gmina i dwa dwory, tamże, gm. Pompiany (4 i
14 w.)
6.) P., dwór, tamże, gm. Remigoła (15 w.). 7.)
Podegimy, okolica, pow. telszewski, gmina P., fol., tamże, gm. Smilgi (10 w.). 8.) P., wś,
Olsiady (10 w.). Mają tu: Bugienowie 28 dz., tamże, gm. Stumbryszki (11 w.).
9.) P., zaśc.,
Giedgowdowie 15 dz., Piotrowscy 28 dz., Prosz- pow. wiłkomierski, gm. Androniszki
(5 w.). 10.)
kinowie 162 dz., Szapowscy 30 dz.
P., dwór, tamże, gm. Konstantynów (1 w.). 11.)
Podeginie, wś, pow. telszewski, gm. Tyrk- P., wś i dwór, tamże, gm, Kowarsk (5 w.). 12.)
szle.
P., zaśc., tamże, gm. Ołoty (2 w.), Czelkiskich
Podegle 1.) dwór, pow. poniewieski, gmina 45 dz. 13.) P., dwór, tamże, gm. Onikszty
Birże (13 w.). 2.) P., wś i dwór, pow. szawel- (12 w.). 14.) PP., dwór, fol. i zaśc., tamże, gm.
ski, gm. Podubis (1 w.). Mają tu, Łapunowie Owanta (15, 5i 18 w.). 15.) P., dwór, tamże,
16 dz., Jazdowscy 136 dz.
gm. Pogiry (2 w.), Rudominów 110 dz. 16.) P,,
Podegmoki, dwór, pow. szawelski, gm. Po- fol., tamże, gm. Rogów (12 w.). 17.) P., dwór
dubis (1 w.).
itrzy zaśc., tamże, gm. Towiany (2 — 6 w.).
Podegupie, fol., pow. szawelski, gm. Trysz- 18.) P., ob. Pogaje.
!
ki (4 w.), Mościekich 52 dz.
Podgarynikowo, wś, pow. wiłkomierski, gm.
Podekśnie, Podeksnis, zaść., pow. wiłkomier- Siesiki (7 w.).
ski, gm. Owanta (2 w.), Gudasów 60 dz,
Podgóra al. Podgórze, przedmieście mstka
Podelsna 1.) fol., pow. prużański, gm. Mi- Lachowce, pow, ostrogski, 65 dm., 484 mk.,
Krymno, 11 dm., 75 mk.

chajłowska, 10 w. od Prużany, Wołyncewiczów, cerkiew.
z urocz. Śmieciuchowszezyzna i Kraśnik 458
Podgórne, fol. dóbr Zarubicze, pow. gro-

dz. 2.) P. Zarzecze, ob. Zarzecze Podelsna.
dzieński.
Podełupie, fol., pow. nowoaleksandrowski,
Podgórze, wś, pow. płocki, par. Zakrzewo.
gm. Rymszany, Sawezenków 91 dz.
W r. 1576 płaci tu bisk. płocki od 25 łan.i 3
Podemonty, zaśc., pow. szawelski, gmina łan. wójt.
Szawle (8 w.).
Podgórze al. Podyórz, wś nad Wisłą naprzePoderki, dobra, pow. mścisławski, Żyrkie- ciw Torunia, stanowi poniekąd jego przedmie-

wiczów 566 dz.

ście, ma 2945 mk.

Podewicie, dwór, pow. telszewski, gm. WorPodgórze 1.) fol., pow. grodzieński, gm, Innie (23 w.), Sylwestrowiczów 120 dz.
dura, Aleksandrowych 182 dz. 2.) P., dobra,
Podębie 1.) dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm. pow. bychowski, od r. 1873 Frejmarków, 2540
Pogiry (6 w.) i Rogów (3 w.). 2.)P., dwa dz. (1322 lasu). 3.) P., Podhorie, fol. dóbr
Piezaśc., tamże, gm. Kowarsk (8) i Źmujdki (9 w). trowieze, pow. czauski. 4.) PP. al. Sidorówka,
Podfilipie, wś, pow. kamieniecki, Podfilip- dobra, pow. mohylewski, od r. 1865 Puzanowych,
ski przedstawia r. 1469 nadania królewskie na 1497 dz. (940 lasu). 5.) P. al. Samotykowa,
wsi: P. i Kowalicze a także nadania ruskie.
wś, pow. siebieski, gm. Annińska, 20 w., 4 dm.,
Podgaj 1.) wś, pow. kowieński, gm. Ale- 32 mk., zarząd gm.
ksandrowska Słoboda (1 w.). 2.) P., dobra, tamPodgerzyce 1.) wś, pow. grójecki. W dok.
że, gm, Ejragoła (5 w.), Dowgirdów, z fol, Ka- z r. 1359 w liczbie włości arcyb. gnieźn. W r.
rolin i Dowiatele 642 dz. 3.) P., dwór, tamże, 1827 wieś rządowa. 2.) PP., wś,pow. łęczycki
,
gm. Kiejdany (4 w.), Mścichowskich 27 dzies. par. Tum. W dok. z r. 1357 śród włości arcyb,
4.) P., trzy dwory, tamże, gm, Kroki (21 w.). gnieźn. Dziesięcinę z niej zdawna pobierał klasz5.) P., dwór, tamże, gm. Sredniki (11 w.). 6.) tor w Trzemesznie, który ją odstępuje drogą
P., urocz. dóbr Ławże, pow. rossieński. 7.) P., zamiany r. 1362 arcyb. gnieźn. (K. W., n. 1354
dwa dwory, pow. szawelski, gm. Popielany (4) i 1481).
i Skiemie (5 w.). Ten ostatni Janczewskich, ma
Podgrodzie 1.) wś, pow. rohatyński. Wedle
152 dz.

8). P., dobra, pow. sieński, Burych, lustracyi z r. 1565 niedawno zmarły pan z Tęczyna osadził na obszarze wsi t. n. miasteczko

z fol. Obol i Łuksinowo 2164 dz. (1378 lasu),
młyn, krupiarnia, folusz. 9.) P., -fol., pow. lepelski, gm. Usaja (15 w.), cerkiew.
Podgajciszki, dwór, pow. poniewieski, gm.
Podbirże (14 w).
Podgajcze, dwór, pow. poniewieski, gmina
Podbirże (16 w.).
Podgaje 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Dryświaty (5 w.). 2.) P., fol., tamże, gm.
Ponedel (8 w.), Kościałkowskich 155 dz. 3.) P,,
trzy zaśe., pow. poniewieski, gm. Birże (17 w.),
Czypiany (3) i Pokroje (6 w.). 4.) P., Podgaj,
dwór, tamże, gm. Pniewo (11 w.). 5.) P., fol,

nad pot. Uślanką i stawem.

Osiadło tam 80

mieszczan, którym jeszcze lata wolności nie wy-

szły. Było 3 rzeźników i kilku garncarzy. Przy
miasteczku jest też z dawnego zasiedzenia 14
gospodarzy zaciężnych na ćwierciach. Pop dawał gr. 30 i liskę. Ogółem dochodu było zł. 60
gr. 7. 2.) P., wś nad rzką Łukwą, pow. stanisławowski. Wedle lustracyi z r. 1565 wś miała
dawniej 15 kmieci lecz po rozgraniczeniu ze
strony dóbr p. Błudniekiego tak została uszezuploną, iż miała tylko 3 kmieci i popa.
Podgruszany, wś i fol., pow. wołkowyski,
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gm. Krzemienica. Wś 124 dz.; fol. Kalenkiewi- należą P. w części do Oleska, płacą od 2 łan.
i młyna i w części do dóbr Fredrów (Fredrusz),
czów 130 dz.
Podhacie, wś, pow. łucki, gm, Medwieże, 72 mających dwa działy po 2 łany z młynem. Według lustracyi z r. 1565 wś ta należąca pierw. od Łucka, 30 dm,, 207 mk,
Podhajce 1.) wś, pow. dubieński, gm. Jaro- wotnie do ststwa lwowskiego, obowiązana była
sławicze, par. praw. Boremiec (3 w.), 27 w. od z 5 łanów dawać na stacyę królewską jałowice,
Dubna, 29 dm., 207 mk.

Należała do dóbr mo- masła muszow 5, serów 10, owsa kłód 3, kur 10

nasteru żydyczyńskiego. 2.) PP., wś i kol. cze- ijaj kóp 2. W r. 1578 Kamienieccy płacą tu od
ska, tamże, gm. i par. praw. Młynów, 12 w. od 3 łan., 6 zagr., 2 kom., popa w Zahorcach, PoDubna.

Wś 20 dm., 479 mk.; kol. 19 dm., 443 dolecki od 4 łan., 3 zagr., 3 kom. Do P. odnoszą

mk., dom modl. 3.) P., wś, pow. krzemieniecki, się opracowania nowsze: Barącz Sadok: „Mogm. Borki, st. poczt. Krzemieniec (12 w.), 108 naster Bazylianów w P.* (Przegl. Bibliogr. ardm., 720 mk., cerkiew drewn. z r. 1882. Do cheolog., I, r. 1881). Ziemięeki T.: „Spraw.
par. praw. należy mstko Katerburg (z cerkwią z wycieczki archeol. do P. w r. 1882* (Zbiór
fil.) i wś Kudłajówka. W r. 1545 ks. Dymitra wiadom. do antropol, kraj., t. VII). Al. CzołowWiśniowieckiego. W r. 1583 ks. Andrzej Wi- ski: „Z przeszłości P.* (praca złożona lwowskiej
śniowiecki wnosi od 16 dym., 2 ogr., 2 kół waln., komisyi historyi sztuki, r. 1901).
Podhorce, fol. dóbr Dziewiątkowicze, pow.
1 folusz. Obecnie hr. Ożarowskich. 4.) P.
Wielkie i Małe, dwie wsi, fol. i kol., pow łueki, słonimski.
Podhorce, wś, pow. rówieński, gm. Diatkogm. Poddubce, 8 w. od Łucka. WśP. Wielkie
21 dm., 230 mk., cerkiew; P. Małe 19 dm., 229

wieze, par. praw. Miłostów (6 w.), 24 w. od

mk.; fol. 5 dm., 43 mk.; kol. 48 dm., 129 mk. Równego, 16 dm., 155 mk.

W r. 1577 Jarofie-

5.) P., wś, ja Hojskiego, płaci od 5 dym., 7 ogr., 4 kół
pow. włodzimierski, gm. Mikulicze, 11 w. od młyn. po l2gr., awr. 1583 Iwan Czaplicz
Własność Korwinów-Piotrowskich.
Włodzimierza, 40 dm., 249 mk.

Podhajce, miasto.

W r. 1469 Jakób Bu-

ezacki okazał lustratorom przywilej na osadzenie
miasta na obszarze P.i nadający prawo niemieckie dla wsi P. Przytem okazał nadanie królewskie na wsi: P., Mużyłow, Bielawińce, Telacze, z obowiązkiem służby z 5 kopiami i 10 łuez-

Szpanowski od 6 dym., 5 ogr.

Podhorodce, r. 1565 Podhorcze i Podhorodicze, wś, pow. stryjski. Część wsi należała
w początkach XVI w. do Hrycką Korezyńskiego,
który za zabójstwo brata Waśka postradał swe
włości: Korczynie i P, Król nadał je Janowi Narajowskiemu.

W r. 1565 należy dawny dział

nikami. Ob. Niedźwiecki M.: „Powiat, podha- Hryćka do ststwa stryjskiego. Dochód z części
jecki* (rec. dr. K. Gorzyckiego „Tydzień*, nr. tej wynosił zł. 31 gr. 13.
Podhorodek, fol., pow. klimowieki, Kaszuro44, r. 1898).
Podhajczyki, r. 1469 Podhaycze, wś, pow. Masalskich, 231 dz.
trembowelski. W r. 1469 posiada „Podhaycze
cum monasterio ruthenieali Wsznyeszowa*, tudzież „Sabkow eum theloneo ab, antiquo*, Burkanów przy rzece Skała, niejaki Wołczko, z nadania króla węgierskiego (Warneńczyka).
Podhajskie 1.) dwie wsi, pow. dryzieński,
w par. Drujai Oświej.

Podhorodnianka, wś, pow. sokólski, gmina
Bagny, 152 dz.

Podhorodno, wś, pow. włodzimierski, gm.
Luboml, 50 w. od Włodzimierza, 231 dm., 1419
mk., cerkiew, szkoła, olejarnia,

Podjabłoń 1.) fol. dóbr Siehniewiecze, pow.
prużański. 2.) P.al. Szlachecka Puszcza, fol.,

Podhale. Nowsze prace odnoszące się do P. tamże, Zdzitowieckich 84 dz.
Podjamki al. Nowy Dwór, fol., pow. bysą: Wrześniowski Aug.: „Tatry i Podhalanie*
:
(Ateneum, t. III, r. 1881). Hołowkiewiez A.: chowski, Komorskich 212 dz. >
Podjarków, r. 1469 Podyarkow, wś, pow.
„Dolina nowotarska* (Przew. nauk. liter., Lwów,
1889 r.). Matlakowski Wł: „Budownietwo lu- bobrecki. W r. 1469 przedstawia Kulikowski
dowe na P.*, Kraków, 1891 r. Tenże: „Zdo- potwierdzenie Wład. Jagiełły nadania przez króbienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu”, z 65 la Kazimierza wsi: Podjarków i Podszunow (Podtablicami, 150 rycin., str. 176i LXV, Warsza- sosnów). W r. 1515 Odnowski tu płaci od 2 łan.
R. 1578 wojewoda ruski płaci tu od 6 łan., 2
wa, 1900 r.
Podhorce 1.) wś, pow. hrubieszowski. W r. komorn., 1 popa. Podoleeki od 1 łanu, Ob. Ma1531 w par. Trzeszczany. Płacą od 6!/, łam., coszyn.
Podkalnie, ob. Jodgauże.
cerkiew pusta, młyn o 1 kole. W r. 1578
Podkatuliszki, wś, pow. maryampolski, gm.
Gozdz płaci tu przez wójta od 8 łan., 8 zagr.
z rolą, kuśnierza, szewca, 6 komor. 2.) P., wś Szumsk, parafia Maryampol (6 w.), ma 6 dm.,
i kol., pow, tomaszowski, ma 260 dm, W r.1531 36 mk.

Podklenie, dobra, pow. bychowski, Kastrionależy do par, w Gródku. Miakieki i Szezyrtów 4935 dz. (3360 dz. lasu), młyn wodny, jebowie mają tu 4'/, łan. i młyn o 1 kole.
Podhorce, wś, pow. złoczowski. W r. 1515 zioro,
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Podkościele, wś nad jez. Ostrów, pow. le- gm. Siesiki (5 w.). 4.) P., ob. Podlasie i Popelski, gm. Orzechowo, 13 dm., 84 mk.
lesie.
Podleski, Podliski (t. VIII, 428), wś i kol.,
Podkostelnica, wś, pow. połocki.
pow. ostrogski, gm, Buhryn (7 w.), st. poezt.
Podkowa, ob. Pidkowa.
Podkowiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow- Hoszcza (3 w.), 25 w. od Ostroga. Wś 63 dm.,
383 mk., cerkiew drewn. fundowana r. 1742,
ski, gm. Rymszany (20 w.).
Podkoziele, fol., pow. czerykowski, Petra- przez właściciela Eliasza Hulewiceza, infułata
i kanonika kijowskiego, szkółka, cerk. od r. 1885.

życkich, 170 dz.

Podkrajcze, w dok. Podkrajcy, pow. pru- Obecnie Steckich. Kol. ma 22 dm., 122 mk.
Podleśna, ferma pod wsią Jurczychy, pow.
żański. W r. 1563 należy do wójtowstwa meleckiego we włości dworu bludeńskiego ekonomii czehryński.
prużańskiej. We wsi było 7 włók gruntu „przePodlesy, fol., pow. rzeżycki, Szylder-Szuldpodłego*, bagnistego, Dochód wynosił 7 kóp nerów 164 dz.
Podleszany, wś, pow. mielecki. Toczyski
42 gr.
Podkrzyże 1.) zaśc., pow. wiłkomierski, gm. M.: „Podleszany w obwodzie Tarnowskim* (Rozp.
Owanta (4 w.).

2.) P., wś, tamże, gm, Ucia- e. król. Galieyj. Towarz. Gospod., r. 1853, tom

na (17 w.).
XIII, str. 106—132),
Podlinkowo 1.) fol. dóbr Górny Dwór, pow.
Podkurków, os., pow. rówieński, gm. Diatponiewieski. 2.) P. al. Włoki, dwór, tamże, hr.
kowicze, 16 w. od Równego, 48 dm., 410 mk.
Podkuropatwy, urocz. dóbr Tereszki, pow. Tyszkiewiczów 334 dz.
Podlipki 1.) pow. dzisieński. Własność hr.
wołkowyski.
Podkwietki, dwór, pow. nowoaleksandrow- Czapskich. 2.) P., wś, pow. dryzieński, par.
ski, gm. Kwietki (1 w.), Czepanisów 59 dz.
Zabiały.
Podlipki, wś, pow. krzemieniecki, gm. Ra„Podlasie. W dziele „Polska wieku XVI*
(Źródła dziejowe), województwo podlaskie zaj- dziwiłłów, 26 w. od Krzemieńca, 64 dm., 323
mować będzie tom cały, który choć już wy- mk. Własność hr. Tarnowskich.
Podlipsk, dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm.
drukowany, nie został dotąd puszezony w obieg

księgarski.
Dobejki (3 i 7 w.).
Podlisce 1.) wś nad Styrem, pow. dubieński,
Podlasie 1.) urocz. przy wsi Nowa Wieś,
pow. białostocki. 2.) P., dwór, pow. poniewie- gm. Jarosławicze, par. kat. Jełowicze, 34 w. od
ski, gm. Mołdoczany (9 w.), Jasieńskich 190 dz. Dubna, 29 dm., 205 mk. W r. 1570 z Jarosła3.) P. al. Podlesie, zaśćc., tamże, gm. Podbirże wicami i Wrotniewem należy do Michała Dzia(11 w.). 4.)P., zaśc., pow. wiłkomierski, gm. łyńskiego. W r. 1577 Chwiedora Działyńska
wnosi od 7 dym., 30gr. W XIX w. część P.
Ołoty (14 w.),
Podlaski 1.) Podłliski, wś, pow. rówieński, należała do Skępskich, obeenie kolonistów czegm. Meżyrycz, par. praw. Andrusiów (2 w.), skich. 2.) P., Podleśce, wś, pow. zasławski,
41 w. od Równego, 19 dm., 334 mk. 2.)P.,, gm. Michnów, st. poczt. Zasław (12 w.), 92 dm.,
537 mk., cerkiew drewn. z r. 1791 z ebrazem
uroez., tamże, gm. Kostopol.

Podlaszczyki, wś, pow. zasławski, gm. An- św. Antoniego Padewskiego, uważanym za cutoniny, par. praw. Junaczyńce Małe (2 w.), 34 downy, szkółka cerk, od r, 1869. Własność ks.
w. od Zasławia, 61 dm., 425 mk., szkółka,

Sanguszków.

Podliski 1.) kol., pow. łucki, gm. Torczya,
Podleńce 1.) urocz., pow. białostocki, gmina
Obrębniki. 2.) P,, uroez. przy fol. Dobryniewo, L0 dm., 53 mk. 2.)P., pow. rówieński, ob.
Podlaski. 3.) P., wś, pow. włodzimierski, gm.
w dobrach Knyszyn.
Podleonpol, dwór, pow. wiłkomierski, gm. Skobiełka, 55 w. od Włodzimierza, 38 dm.,
216 mk.
Konstantynów (5 w.), Michałowskich 108 dz.
Podliski Małe, r. 1565 Podlieski, wś, pow.
Podiepiejki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Kolwowski. Według lustracyi z r. 1565 wś ta
warsk (14 w.).
Podleśce 1.) wś, pow. krzemieniecki, gmina w ststwie lwowskiem, dana była wraz ze wsiami:
Bereżce, par. praw. Młynowce (2w.), 5 w. od Stroniatyn, Koszelów, Ortaszów, Marcinowi Her2.) P., ob. Pod- burtowi z Fulsztyna, staroście barskiemu, Wsi
te dawały daniny i robociznę przedtem do dworu
liśce.

Krzemieńca, 73 dm., 346 mk.

Podłesiany, urocz. w dobrach Jasionówka, w Glinianach. P. miały 5 ludzi osiadłych i folwark. Z powodu wielkiej suszy zbiór wypadł
pow. białostocki.
Podlesie 1.) wś, fol. i chutor, pow. brzeski w r. 1565 mały: żyta kóp 200, jęczmienia 30,
gub. grodz., gm. Turna. Wś 45 dm., 425 mk., owsa 200, tatarki koszonej stogów 2, grochu

szkoła, 750 dz.; fol., hr. Grabowskich, 586 dz.; i bróg.

Podlisy, wś i kol., pow. kowelski, gm. Wiedwór, pow. nowoaleksandrowski, gm. Kwietki lick, 39 w. od Kowla, 97 dm., 477 mk., cerkiew,
(7w.). 3.)P., wś i dwór, pow. wiłkomierski, smolarnia. W r. 1608 ks. Zbaraskich, potem
chutor należy do Bobryków, ma 122 dz. 2.) P.,
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Sokulskich, drogą wiana Krzysztofa Jełowickie- fia z Orłów Łopacińscy, sprzedają Kazimierzowi
go, podstolego wołkow. W r. 1745 Marcin Bo- 1 Katarzynie z Horbackich Hajkom,
żeniec Jałowieki uposaża tu cerkiew.
Podłuże, wś, pow. dubieński, gm. Werba,
Podlubomirz, os. do Żerosławie, pow. wie- par. praw. Kamienica (4 w.), 9 w. od Dubna, 57
liski, na prawym brzegu Stradomki, w okolicy dm., 368 mk., cerkiew fil. drewn. zr. 1869,
podgórskiej, na półn, od Żerosławie a na połud. młyn.
od Lubomierza leżącego na lew. brzegu StradomPodłuże, wś, pow. stanisławowski. Jan Proki, Wzn. 257 mt. n. p. m. Par. rzym.-katol, kopowicz z Goźdzea przedstawił lustratorom r.
w Górze św. Jana, urząd poczt. w Łapanowie 1469 wielki list przez podkanelerzego wydany,
(8.3 klm.).
potwierdzający pięć dokumentów w nim opisa-

Podłaba, dwór, pow. poniewieski, gm. Śmil-

gi (17 w.).
Podławkowo, dwór, pow. telszewski, gm.
Wornie (19 w.).
Podłęże, r. 1153 Lanche, wś, pow. pińczowski. Wedle domysłu wydawcy Kod. mał. (II, 12)
jestto wieś zw. w dokum. z r. 1174 „Lancze*,
z której dziesięciny stołu areyb. nadane zostały
klasztorowi w Jędrzejowie. Wspomniana w dok.
zr. 1218 jako należąca do prebendy w Kijach,

nych.

Cztery nadania na liczne wsi od Włady-

sława ks, wieluńskiego i opolskiego i jedno Władysława Jagiełły. Przytem nadanie królowej

Jadwigi na wsi: Podłuże, Wołczyniee, Uhorniki
i Dobrowlany.
Podłużne, wś, pow. rówieński, gm. Kosto-

pol, par. praw. Lubasza Wielka (2 w.), 45 w.
od Równego, 140 dm., 929 mk., kościół filialny
murowany par. Deraźne, fund. przez ks. Micha-

ła Radziwiłła, z grobami Radziwiłłów linii klektórą Wincenty bisk. krak. nadał kościołowi wańskiej, kaplica katol. na cmentarzu, szkoła,
kieleekiemu (Kod. kat. krak, I, 14). W czasie 2 młyny, browar. Dawniej ks. Radziwiłłów.

nieobecności Paulinów wyrzuconych z miasta Córka ostatniego dziedzica z tego rodu ks. Mi-

przez Mik. Oleśniekiego w połowie XVI w., wś chała wydana za ks. Czartoryskiego, sprzedała
ta zostaje w posiadaniu Wojciecha Czeskiego. klucz podłużeński z klewańskim ministerstwu
Po przywróceniu kościoła i klasztoru zakonni- apanaży.
kom przez Myszkowskich, powróciła zapewne
Podmagórą, wólka do Szezyrka, pow. biel-

posiadłość ta do zakonników.

ski, na połud. stoku Magóry (1095 mt. n. p. m.),

Podłęże, r. 1317 Podlaze, wś, pow. bocheń- blizko granicy szląskiej, a na półn. od Szczyrka.
ski. W dokum. z r. 1317 śród włości klasztoru Domy rozrzucone wzdłuż dopływu Żylea wśród
w Staniątkach.
lasów. Ma 49 dm., 249 mk.

Podłobne, wś, pow. lepelski, należała do
dóbr Woronia.
Podłoki, dwór, pow. kowieński, gm. Janów
(7 w.), Żyntelisów 41 dz.
Podłopień, przys. do Jasny, pow. limanowski. Leży na półn. stoku góry Łopienia (642 mt.)
a na prawym brzegu Łososiny. Ma 101 dm,,
623 mk. rz.-kat. Obszar osady przecina tor
kolei państwowej między st. Dobrą (138 klm.)
a Tymbarkiem (144 klm.) i gościniec podkarpacki z Jordanowa do Tymbarku (3.3 klm.)
Podłozce, wś, pow. dubieński, gm. Jarosławicze, par. praw. Stawrów (2
Dubna, 46 dm., 523 mk. W r.
wiey (ks. Koreekiej), płaci od 3
2 ogr. po 4 gr., 7 ogr. po 2 gr.,

w.), 32 w. od
1577 do Targodym. po 20 gr.,
a wr. 1583 od

Podmajerz 1.) po niem, Neudoerfel, os. niemiecka, pow. sądecki, na połud. od Starego Są-

cza, bliżej Popradu, przy kolei żelaznej państw.
na Węgry (dawniej Tarnów-Leluchów) i gościń-

eu ze Starego Sącza do Piwnicznej.

Pochodzi

z czasów Józefa II i liczy 13 dm. a 126 mk.,

w tem 113 rzym.-katol. (par. w Starym Sączu),
13 prot. (par. w Stadle). Pod względem narodowości 121 polaków i 5 niemeów. 2.) P., fol.
na obsz. wiek. pos. wsi Szaflary, pow. nowotarski, nad Białym Dunajcem.
|

Podmalcem, wólka do Radgoszeza, pow. dą-

browski, w równinie (174 mt. n. p. m.), napłn.
od Radgoszeza, nad pot. Dębą praw. dopł. Radgos
—Upustu—
zez
Brenia.
y Nazwę bierze od sąsiedniej wsi Malca. Ma 69 dm. i 382 mk.

5 dym., 5 ogr., 7 ogr.
rzym.-katol,
Podłoziany, wś, pow. słonimski, gm. LuszPodmarszczyn, w dokum. Podmarcztno, WŚ,
niewo, 104 dz. Kurhan.
pow. płoński. Dawna włość kapituły płockiej
Podłuby, wś, pow. nowogradwołyński, gm. w dok. z połowy XIII w. W r. 1579 włość preEmilczyn, 47 w. od mta pow. (st. poczt.), 266 stymonialna katedry płockiej. Kroczewski płaci
dm., 1582 mk., cerkiew drewn. z r. 1750, szkół- tu od 8 łan., 8 zagr., wyszynku piwa.
ka cerk. W r. 1583 ks. Konst, Ostrogskiego.
Podmiejska Wola, wś, pow. miechowski.
Podłuby, wś, pow. jaworowski, ob. Przył- Do tej wsi niewątpliwie się odnosi sprzedaż soł-

bice.
tystwa za 20 grzyw. niejakiemu Adae Zolczycz
Podłuże, fol., pow. mścisławski, gm. Kazi- przez Mikołaja prepozyta miechowskiego, dla
mierowa Słoboda, własność Komarów, 540 dz., założenia wsi na obszarze zarośli klasztornych
gorzelnia, młyn, prom. Niegdyś Orłów h. Prus, („omnia rubeta nostra iaceńcia inter Kalinam

potem Łopacińskich.

W r. 1652 Tomasz i Zo- villam nostram et inter ciyitatem Mechovensem *).
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Zarośla te i wieś tam istniejąca zwane były
„Sewolna*, Po osadzeniu przybrały nazwę
Woli podmiejskiej (Kod. mał., III, 14).
Podmłynek, fol., pow. kowieński, gm. Żejmy (5 w.).
Podmonście, fol., pow. wiłkomierski, gmina
Owanta (12 w.).
Podmontejki, dwór, pow. wiłkomierski, gm.
Siesiki (6 w.).
Podmontowszczyzna, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Abele (6 w.).

(ks. Konst. Ostrogskiego), płaci od 8 dym. na
ówiere., 2 dym. putn. półdwor.
Podolany 1.) wś, pow. wielicki, na prawym

Podmoro, chutor, pow. włodzimierski, gm.

Krymno, 10 dm., 51 mk,
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brzegu Raby, blizko ujścia małego potoku i przy

gościńcu z Gdowa (3.8 klm.) do Łapanowa (4.5
klm,). Par. rzym.-katol. w Zręcinie, Wzn. 220

mt. n. p. m. Ma 28 dm., 188 mk. (7 izrael.)

i 182 morg. obszaru, Prócz tego większa pos.
ma 1 dm., 4 mk. (3 izrael.), 23 morg. Wspom,
w dok. z r. 1254 śród włości nadanych klasztorowi szczyrzyckiemu (Kod. mał., I, 44). Dziesięciny folwarczne z P. nadane r. 1361 kościołowi
w Dobry (Kod. dypl. pol., III, 273). 2.) P.,
wś, pow. wadowieki, par. rzym.-katol. w Lenczach górnych, 5.3 klm. na półnoe od Izdebnika
w okolicy podgórskiej, 247 mt. n. p. m., przy
torze kolei państwowej (Sucha —Skawina) między st. Łęcze (32 klm.) a Radziszów (40 klm.).
Połudn. granicę wsi od Izdebnika i Zarzycz tworzy Skawinka (Cedron), wijąca się koło stoków
Ostrego działu (365 mt. n. p. m.), dzielącego
wody tej rzeki od wód Skoturzy. Ma 41 dm.,
216 mk. (7 izrael.) i 160 morg., więk. posiadł.
ma 2 dm., 26 mk. i 294 morg. Gleba urodzajna
żytnia, lasy przeważnie jodłowe. Ob. Zeńcze
górne,
Podole 1.) wś, pow. garwoliński. W dokum.
zr. 1382, przenoszącym na prawo niemieckie
dobra: „militis Cziborii* (Kod. maz., 98). W r.

Podmostówka, zaśc., pow. nowoaleksaadrowski, gm. Śmołwy (2 w.).
Podmujsa, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Dryświaty (5 w.).
Podmunie, dobra, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Rymszany (8 w.).
Podmuryny, urocz., pow. brzeski gub. grodzień., gm. Kamieniec Lit., 37 dz.
Podmuryszki, dwór, pow. poniewieski, gm.
Birże (8 w.).
Podnaciany, wś, pow. telszewski, gm. Ginteliszki (7 w.).
Podniebyłe, wś, pow. krośnieński, parafia
rzym.-katol. Lubieńce, rozciąga się w górnym
biegu pot. Mostki uchodzącego na obszarze Jedliez z lew. brzegu do Jasiołki i przy drodze
z Jedlicz przez Chorkówkę do Zręcina a ztąd do 1581 spotykamy w reg. pob. wsi wymienione
Dukli. Wzn. 353 mt. n. p. m. Okolica w stro- w powyższym dokumencie jako to: Mniszew,
nie połd. i zach. lesistai górzysta, ku północy Podole, Rakowice (dziś nie istniejące). Słubice
wiecej otwarta, falista.

Z obszaru 559 morg. już wtedy znikły czy zatraciły swą nazwę. 2.)

1250 śród
284 należy do własności większej a 275 m. do P., wś, pow. lipnowski. W dok. z r.
Dokum.
(Ulanow.
kruszwiskiego
kościoła
włości
mniejszej, Ma 61 dm., 305 mk. (300 rzym.kujaw.,
187,
13).
dm,
1
pos.
więk.
obszarze
Na
katol. i 5 izrael.).
Podole, Do obszaru P. w obrębie dzisiej16 mk. (5 rzym.-katol., 9 izrael. i 2 gr.-kat.).
gubernii podolskiej odnoszą się, prócz podaszej
Należy do par. rzym.-kat. w Zręcinie.
już (t. VIII, 459) następne opracowania:
nych
drowski,
nowoaleksan
pow.
zaśc.,
Podobis,
Przeździecki A.: „P. Wołyń, Ukraina* (Wilno,
gm. Rakiszki (15 w.).
1840). Radziejowski I. K.: „P. stan obecny
kowieński,
pow.
dwór,
Podoby - Kojgoły,
i konieczne reformy* (Kijów, 1859). Mierzeń
gm. Kiejdany, Kognowiekich 390 dz.
„Tru1862)
(Lwów,
Ukraina*
Wołyń,
„P.
ski:
Podobynka, zaśc., pów. nowoaleksandrowdy podolsk, statist. komit.* Kamieniee podolski,
ski, gm. Smołwy (3,w.).
1869. Dr. Antoni J.: „Zameczki podolskie na
Podokupie, Podukupie, wś, pow. oszmiański, kresach* (Kraków, 1872). Krauze Fryd.: „Ponależała do dóbr Surwiliszki.
dole* (Bibl. Warsz. 1876, t. II, III, IV). SzyPodolańce, wś i chutor, pow. żytomierski, manowski M.: „Fosforyty w gub. podolskiej
gm. i par. praw. Cudnów (4 w.), 54 w. od Żyto- („Inżyn. i Budown.* r. 1884 n. 2—5). W. Anmierza.

Wś 69 dm., 440 mk.; chutor 47 dm., tonowiez: „O skalnych pieszezerach na bieriegu

281 mk.
Podolany, wś, pow. pińczowski. Wedle dok.
zr. 1363 pobierano tu eło (Kod. mał., III, 160).
Podolany 1.) mylnie Polany (t. VIII, 573),
wś, pow. prużański, gm. Białowieża, 227 dzies.

2.) P., pow. święciański.

Własność Dowgiał-

łów.

Podolany, wś, pow. ostrogski, gm. Buhryn,

par. praw. Dorohobuż (1 w.), 25 w. od Ostroga,
20 dm., 359 mk. W r. 1577 do Dorohobuża

Dniestra w podol. gub.* (Trudy IV archeol.
zjezda w Odesie — 1884, t. 1). W.K. Guldman: „Pamiatniki staryny w Podolii* (Kamien.
podol. 1901). „Trudy komitieta dla istor. —
statist. opisania Podolskoj eparchii", t. IV, Ka
Podołe
i
„Wołyń
R...:
1889.
,
Podolski
mieniee
w drugiej połowie XVI w.* (Przew. lit. i nauk
Lwów, 1891, t. 19). „Źródła dziejowe” t, XIX,
Al. Jabłonowski: „Podole*. Sieciński E.: „Prychody i cerkwi Podolskoj eparchii", Kamieniec
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Podolski, 1901, str. 1064, 175, t. XXIII. Batiuszkow: „Opisanie istorycz. P.*, Petersburg,

Podoliniec, ob. Gniazdo.
Podolszany, wś. Własność klasztoru sie1891, str. 363. Łubieński Józef: „Stosunki ciechowskiego według dok. z r. 1252, 0b. WoWołynia, Podola i Ukrainy pod względem eko- la Klasztorna (t. XIII, 786).
nomieznym, przemysłowym i technicznym („CzaPodolsze, wś, pow. wadowieki. R. 1420
sop. techn.*, Lwów, 1892, t. 10).

Guldmann aktem niemieckim odnawia Kazimierz ks. szłą-

W.: „Nasiel. miesta podolskoj gub.*. Kamieniec ski i oświecimski Rachwaldowi z P. przywilej na
Podolski, 1893, str. 636. Do obszaru P. gali- tę wieś, zniszczony przez ogień (Kod. kat. krak.
cyjskiego odnoszą się następujące nowsze II, 455),
opracowania. Olszewski St.: „Pogląd na formaPodoł, dwór, pow. rossieński, gm. Mańkuny,
eyę mioceniczną wschodniej części P. galie.*
Podoł, ob. Fruzinówka.
(Spraw. Kom. Fizogr., t. VIII, r. 1874). ŁomPodołosze, wś, pow. nowóalekszadrowtki,
nicki A. M.: „Słodkowodny utwór podolski* gm. Sołoki (21 w.).
(„Kosmos'*, t. IX). Tenże: „Powstanie krawęPodoniszki, fol., pow. szawelski, gm: Łuknidzi półn. płaskowyżu podolskiego* („Kosmos*, ki (5 w.).
t. IX). Rehmann Ant.: „Podole pokuckie*
Podorosk, wś, dobra i ferma, pow. wołko(„Wszechświat*, r. 1893, t. XII). Teisseyre wyski, gm. Podorosk, WŚ 446 dz, włośc. i 155
W.: „Kilka uwag o morfologii Podola* („Kos- cerk.; dobra, Bochwiców, z chut. Worusin i Rumos*,r. 1895, t. 20). Kirkor A. H.: „Sprawoz- dawa 1940 dz, (1000 lasu); ferma Kulezyckich,
danie i wykaz zabytków z wycieczki archeol.- 31 dz. Gmina obejmuje 50 miejseowości, 426
antrop. okolie P.* (Zbiór Wiad. do Antrop. dm. włośe. (60 innych), 3651 mk. włościan,
Kraj., t. II, r. 1878). Ob. Galicya.
uwłaszczonych na 4476 dz. Nadto w gm. jest
Podole, wś, pow. sądecki. Kościół par. 293 dz. cerk. i 7624 większej posiadłości.
wspomniany w dok. z r. 1390. Ob. Przedanica.
Podorożne, pow. czehryński, gm. PodorożPodolesie 1.) wś, osada i okolica, pow. ko- ne, st. poczt. Czehryn (25 w.), 449 dm., 2608
bryński, gm. Podolesie. Wś z Planta 127 dz., mk,, cerkiew, szkółka cerk., ambulatoryum, olejaros. 19 dz., okolica 178 dz. Gmina obejmuje nie, 11 wiatraków, 4 jarmarki. Gmina obejmu52 miejscowości, 549 dm. włośc. (49 innych), je 8 miejscowości (1 mstko, 4 sioła, 3 wsi), ma-

3883 mk. włościan, uwłaszczonych na 4417 dz. jących 13,588 mk. (360 żydów), 25,693 dz.
Nadto w gm. jest 60 dz. cerk. i 9446 większej w tem 25,309 włośc. i 257 cerk.
posiadłości. Zarząd gm, we wsi Jeremicze.
Podoszetki, wś, pow. dryzieński, par, Oświej.
2.) P., os., pow. prużański, gm. Staruny. 3.) P.,

pow. troeki, gm. Jewie. Nad Wilią pięć kurhanów.
Podolin al. Podobin, wś, pow. limanowski,
nad pot. Poręba, płynącym z wielkiego lasu na
obszarze Poręby Wielkiej, a uchodzącym pod
Mszaną dolną do pot. Mszany, dopł. Raby
z praw. brzegu. Osada zajmuje połd. stok góry
Potoczkowej (747 mt. n.p.m.). Zach. granie wsi

Podowalice, fol., pow. witebski, Pławiń-

skich, 57 dz.
Podowginiewa, dwa fol., pow. poniewieski,
w gm. Pokroje (7 w.) i Smilgi (7 w.).
Podowgowielą, wś, pow. kowieński, gmina
Wilkija (6 w.).

Podowgowo 1.) wś, pow. kowieński, gmina
Wilkija (7 w.). 2.) P. Żabiszki, fol. dóbr Lesnopol, tamże.

Podozierce, ob. Nawołoki.
Podozierze (t. VIII, 468)
i Pojeziorze (VIII,
mniejsze góry, atoli dalsza jest moeno wzniesio- 5385), pow. witebski, Zam. Rekieciów, czyt.
na, Ku zach. widać z P. szezyty Wielkiego Lu- Rekściów.
bonia (1023 mtr.) odl. o 5 klm,, ku północy LuPodpiatkuszki, zaśc.. pow. nowoaleksanbogoszczy (967 m.), o 7 klm., ku połd. Obidewy drowski, gm. Antuzów (16 'w.).
(1027 mt.), około 9 klm., a w tej odległości ku Podpiecze, wś, pow. wiłkomierski, gmina
wschd. Łysej Góry (924 m.). P. graniezy na Onikszty (5 w.).
płe. z Mszaną Dolną, na zach. z Rabą Niżną, na
Podpole, dwór, pow. nowoaleksandrowski,
płd. Niedźwiedziem i Witowem, a na wsch. gm. Kwietki (11 w.).
z Mszaną Górną. Role ma zimne, owsiane, laPodprejkopie, wś, pow. kowieński, gmina
sy świerkowe. Wieś ta należąca do par. rzym.- Ejragoła (8 w.).
kat. w Niedźwiedziu, ma kasę pożyczk, z kapit.
Podrawiszki, f0l., pow. pomotleeiwai,
258 zł. Obszaru więk. pos. niema, a tylko gm. Widze (5 w.).
karczma należy do hr. Wodzickich, Pos. mn.
Podrejście, wś, pow. zozsstokikik:
ma 1097 m. roli, 23 m. łąk, 178 m. past.i 157 gm. Dryświaty (7 w.).
mórg lasu. Wieś ma 124 dm. i 786 mk. rzym.Podrezy, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
kat. przydzielonych do par. w Niedźwiedziu. Smołwy (2 w.).
Mieszkańcy należą do szczepu góralskiego
Podrossienie, dwór i os. młyń., pow. rosKliszczaków.
sieński, hr. Miaczyńskich, 763 dz.
dotyka tor kolei państwowej, między stacyami

Zaryte i Mszana Dolna. Okolica najbliższa ma
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Podruczany, wś, pow. poniewieski, gmina wsi biskupich: Drugnia, Podstolą i Rutki (K. W.,

Kibury (10 w.).

n. 438).
Podrudzie 1.) wś, pow. owrucki, gm, HiadPodstrunie, dwór, pow. kowieński, gmina
kowieze, par. praw. Owrucz, 82 dm., 520 mk. Wilkija (6 w.).
2.) P., chutor, pow. włodzimierski, gm. Werba,
Podsosna 1.) chutor, pow. nowoaleksandrow
6 dm., 29 mk.
ski, gm. Słobódka (10 w.). 2.) P., zaśc., tamże,

Podruksze 1.) wś, dobra i zaśc., pow. no- gm. Widze (6 w.).
woaleksandrowski, gm. Widze (6 i 9 w.). 2.).P.,
Podsukowszczyzna, fol., pow. słonimski,
zaśc., tamże, gm. Smołwy (2 w.).
gm. Kozłowszczyzna, własność bar. Hartingów.
Podrupie, dwa dwory, pow. rossieński, gm.
Podsynówka, wś, pow. kowelski, gm. DaKielmy (14) i Szydłów (14 w.).
tyń, 31 w. od Kowla, 186 dm., 361 mk. Wr.
Podrygańce, wś, pow. pońiewieski, gm. Re- 1577 do Niesuchojeży (ks. Romana Sanguszki),
migoła (18 w.).
płaci od 2 dym, łanow., 1 ogr. 4 gr. awr. 1583
Podryń, r. 1215 Podrosovo, wś, pow. nie- od 2 dym.
Podszacie, trzy dwory, pow. wiłkomierski,
szawski. Wedle wydawcy Kod. Wielk. „Podrosovo*, w dok. z r, 1215, w liczbie wsi dających gm, Szaty (1i 4 w.). Jeden 200 dz. należy do
dziesięciny do Strzelna ma oznaczać dzisiejszy Roubów, dawniej Hoppenów; drugi 214 dz. do
P. W reg. pob. zr. 1557 podano Ryń, wieś Gintowtów; trzeci 982 dz. do hr. Tyszkiewiw parafii Lubotyń. Lubieniecki tu płacił od 5 czów.

Podszajnagi, zaśc., pow. szawelski, gmina
zagr.
Szawle
(6 w.).
Podryże, wś i kol., pow, kowelski, gm WiePodszapieta, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
liek, 46 w. od Kowla. Wś 148 dm., 731 mk.,
cerkiew, wiatrak; kol. 3 dm., 10 mk. W r. 1628 Pupany (5 w.).

Podszwinta, zaśc., pow. nowoaleksandrowJana i Zofii z Gostyńskich Kaszowskich, dalej
lgn. Kaszowskiego, wreszcie Salomei z Kaszow- ski, gm, Smołwy (5 w.).
Podtuzy, wś, pow. telszewski, gm. Ginteliszskich hr. Stanisławowej Worcellowej. Obecnie
ki (2 w.).
Moszyńskich.

Podrzecze 1.) urocz. leśne, pow. bielski gub.

Podubie 1.) dwa zaśc., pow. nowoaleksan-

drowski, gm. Antolepty (5 w.) i Oknista (8 w.).
grodz., gm. Dubiażyn, 35 dz. 2.) P. al. Podrzeczany, pow. brzeski gub. grodz., 368 dz. 3.) P. 2.) P., pow. dzisieński. Należały do Michała
i Justyniana Szczyttów.
Zabor, pow. słonimski, ob. Zarzecze, 4.) P. al.
Podubis 1.) wś, pow. kowieński, gm. EjraWilcze Gardło, uroez., pow, wołkowyski.

Podrzecze, wś, pow. kowelski, gm. Kamień
Koszyrski, 41 w. od Kowla, 32 dm., 259 mk,
Podrzeczny, zaśc., pow. nowoaleksandrow
ski, gm. Widze (7 w.).
Podrzesza, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Uciana (2 w.).
Podsadkowo, fol., pow. siebieski, własność
Girtiusów, 862 dz.

Podsady, wś nad rz. Naczą, pow. lepelski,
gm. Nacza, 18 dm., 138 mk., zarząd gminny.
Podsiekły, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Widze (5 w.).

goła (10 w.).

2.) P., wś, dwór i dobra, tamże,

Sredniki (4i 138 w.). 8.) P., wś i dwór, tamże,
gm. Wilkija (6 i 15 w.). 4.) P., fol., pow. ros-

sieński, gm. Kielmy (13 w.), należy do dóbr
Kielmy. Stał tu niegdyś zbór kalwiński, wzniesiony przez Grużewskich. 5.) P., -fol., tamże,
gm, Mańkuny (8 w.). 6.) P., dobra, tamże, gm.
Rossienie (8 w.), Iwanowskich, z fol. Pokalniszki 785 dz. 7.) P., wś, dwóri zaśc., tamże, gm.
Szydłów (8112 w.). Dwór, Martusiewiczów,
263 dz. 8.) P., mstko, fol. i dwa dwory, pow.

szawelski, gm. Podubis (4 — 10 w.), 130 mk.

Dobra hr. Zabowych, 11938 dz. Jeden z dwoPodskirna, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, rów 82 dz. należy do Jankiewiczów. Gmina

gm. Smołwy, własność Syrewiczów.
Podskoczymiszki, dwór, pow. poniewieski,
gm. Birże (5 w.).
Podsosnów, r. 1469 Podszunow, wś, pow.
bobrecki. Ob. Macoszyn i Podjarków.
Podsosonie (t. VIII, 470), pow. miński.
Własność Bohdaszewskich.
Podstaryn, wś, pow. słonimski, gm. Borki
(mylnie Giczyny), 46 dm., 519 mk., 979 dzies.
Podstola, ob. Podstoła.
Podstoła al. Podstola, wś, pow. stopnicki.
Prandota bisk. krak. nadaje r. 1268 nowo poświęconemu kościołowi w Drugni dziesięciny ze

obejmuje 68 miejscowości, 419 dm. włośc. (5 innych), 5180 mk. włościan, uwłaszezonych na
53438 dz. 9.) P., wś, pow. wiłkomierski, gmina
Pupany (7 w.). Podubiszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.

Androniszki (10 w.).
Poduknie, dwór, pow. rossieński, gm. Szydłów (6 w.).
Podukście 1.) chutor, pow. rossieński, gm.
Szydłów (18 w). 2.)PP., wś, pow. szawelski,
gm, Podubis (5 w.).
Podumbel, urocz., pow, wileński, gm. Mala-

ty. Nad jez. Wiryta kurhany,
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Podumble, Poduble, pow. święciański,

Na

że, gm. Wornie (14 w.).

9.) P., wś, pow. wił-

komierski, gm. Androniszki (4 w.).
polach włościańskich 20 kurhanów.
Podwornikie, wś, pow. wiłkomierski, gmina
gm.
ski,
Podamblis, zaśc., pow. wiłkomier
Kurkle (4 w.).
Towiany (11 w.).
Podworyca al. Zukinowicze, wś nad jez.
Podumłaukis, twór, pow. poniewieski, gm.
pow. sieński, gm, Łatyhów, 31 dm., 179
Soro,
Nowemiasto (7 w.).
Podubis, pow. szawelski. Wołyniak: „Ba- mk., cerkiew.
Podworynie, zaśc., pow. nowoaleksandrowzylianie na Żmudzi* (Przegląd powsz., r. 1891,
ski,
gm. Sołoki (5 w.).
wrzesień),
Podworynki, fol., pow. wiłkomierski, gmina
Podurupie 1.) wś, pow. rossieński, gm. Kielmy (12 w.). Mają tu Zalesey 44 dz. 2.) P., Wiżuny (5 w.).
Podworys, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
okolica, pow. szawelski, gm. Podubis (10 w.).
gm.
Rakiszki (11 w.).
Mają tu: Dobszewiczowie 14 dz., Kasperowiczoyszki 1.) wś, pow. szawelski, gm.
Podwor
29
ie
Serejkow
dz.,
30
wscy
wie 20 dz., Płuszcze
Podubis (9 w.). 2.) P., zaśc., pow. wiłkomierdz., Towginowie 23 dz.
ski, gm. Szaty (3 w.). 3.) P., wś, tamże, gm.
gmina
Podwałaki, zaśc., pow. szawelski,
Wojtkuszki (6 w.).
Gruździe (10 w.).
Podwysocze, wś, pow. rówieński, gm. WyPodwaryszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksan150 w. od Równego, 82 dm., 894 mk.
sock,
zaśc.,
2.)PP.,
drowski, gm. Ponedel (12 w.).
Podwysokie 1.) mylnie Podwysockie (t. VIII,
pow. wiłkomierski, gm. Towiany (7 w.).
, pow. humański,
Podwerbce, r. 1469 Podwirzbcze, r. 1578 485), wś nad rzką Bondarką
(18 w.), 40
Dubowa
poczt.
st.
ie,
Podwysok
gm.
1469
r.
W
i.
horodeńsk
Pudwerbcze, wś, pow.
cerkiew,
mk.,
3233
dm.,
637
,
włada tu Podwierzbiecki. R. 1578 płaci tu Pod- w. od Humania
Gmina
wiatrak.
parowy,
młyn
cerk.,
szkółka
Ob.
4 łan., 5 zagr., 1 łan popa.
werbeczki od
Nieźwiska.

obejmuje 13 miejscowości (2 mstka, 8 siół, 3

h 19,712 mk. (173 katol., 67 rozPodwicie, Podewicie, dwór, pow. rossieński, wsi), mającyc
2904 żydów) i 34,247 dz.,
ewang.,
9
koln.,
iem,
Putwińsk
z
gmina Kołtyniany, Kiełpszów,
wtem
19,098
większej
posiadłości, 13,402 dz,
|
228 dz.
1214 skarb., 533 cerk, 2.) P., wś iferPodwiliki, fol., pow. wiłkomierski, gm. Po- włośc.,
ma, pow. lipowiecki, gm. Podwysokie, st. poczt.

giry (5 w.).
Podwiszeńki, ob. Sozany.
Podwiżunki, chutor, powiat wiłkomierski,
gm. Uciana (14 w.).
Podwodmińce, zaśc., powiat nowoaleksandrowski, gm. Antuzów (13 w.).
Podwojłoby, dwór i fol., pow. rossieński,
|
gm. Rossienie (21 w.).
gmina
,
szawelski
Podwojskie, dwór, pow.

Daszów (15 w.), 42 w. od Lipowca. Wś 354
dm., 1909 mk., cerkiew, szkółka eerk., 7 wia-

traków; ferma 3 dm,, 34 mk.

Gmina obejmuje

4 miejscowości (1 mstko i 3 sioła), 10,420 mk.

(372 katol., 3 ewang., 430 żydów)i 13,825 dz.,
w tem 7433 większej posiadłości, 6070 włośc.,
277 ceerk.

Podwysokie, wś, pow. Śniatyński. W roku

Kurszany, Narutowiczów 30 dz, i Juszkiewiczów 1565 leży w ststwie śniatyńskiem. Ma 25 kmieci na całych dworzyszczach. Dają czynszu po
28 dz.

i 12 jaj. Pop gr. 30.
Podworce, dwór, pow. telszewski, gm. Kre- 2 grzyw., 2 mace owsa
Dają też zwykłe daniny w naturze. Winni ze
tynga (2 w.).
koniach.
Podworecie, trzy wsi, pow. poniewieski, starostą jechać na granicę na dobrych

Suma roczna dochodu zł. 150 gr. 6 den. 9.
'gm. Girsudy (10 w.) i Podbirże (11 i 12 w.).
Podwyszeńki, Podwiszeńki, fol, pow. nowoPodworele 1.) dwór i dobra, pow. szawelrowski, gm. Słobódka (10 w.).
aleksand
pow.
wś,
P.,
2.)
ski, gm. Wieksznie (3 w.).
w.).
(1
Sałanty
gm.
i,
telszewsk
Podyrwiany, pięć dworów, pow. szawelski,
Podworną, wś, pow. wołkowyski, gm. Pia- gm. Janiszki (6 w.), 42 w. od Szawel. Jeden należy do Bungiegów i Bogdunasa 63 dz.; drugi
ski, 807 dz.
gmina
ski,
wiłkomier
pow.
wś,
ie,
Watmanów 180 dz.; trzeci Norgiełłów 124 dz.;
Podworn
czwarty Staniewiezów 88 dz.
Owanta (4 w.).
Podworniki 1.) dwa dwory i zaśc., pow.
Podzadoje, ob. Pozadoje,
poniewieski, gm. Krakinów (7 i 12 w.);.„A.)P.
Podzamcze, wś nad ruczajem, pow. krzedwa zaśc., tamże, gm. Remigoła (14 w.). 3.) P., mieniecki, gm., st. poczt. i dr. żel. Radziwiłłów
dwór, pow. szawelski, gm. Kurszany (10 w.). (10 w.), 35 w. od Krzemieńca, 78 dm., 506 mk.,
4.) P., wś, tamże, gm. Ligumy (6 w.). Gy) K4 cerkiew drewn., szkółka cerk, Własność hr.
dwór, tamże, gm. Szawkiany (8 w.), Kozenanów Tarnowskich.
120 dz. i Szapków 150 dz. 6.) P., wś, tamże,
Podziagoła al. Unciszki, wś, pow. poniewiegm. Tryszki (6 w.). 7.) P., dwa dwory, pow.
ski,
gm. Girsudy (8 w.).
telszewski, gm. Siady (2 w.). 8.) P., wś, tam-
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Podziałówka, fol., pow. nowoaleksandrowski, gm, i dobra Ponedel (2 w.).

Podzie 1.) wś, pow. kowieński, gm. Kroki

(21 w.). 2.) P., wś, pow. poniewieski, gm. Skrobatyszki (5 w.), Sakowiczowie mają 30 dz,, Towiańsey 9 dz. 3.) P., dwór, pow. wiłkomierski,
gm. Onikszty (12 w.). 4.) P., trzy dwory, tamże, gm. Uszpole (5 w.). Mają tu Waszkielisowie 34 dz.
Podziemenie (t. VIII, 493), w dokum, Podzimna, pow. kobryński, odl. 26 (nie 56 w.) od
Kobrynia. W r. 1563 należy do wójtowstwa
hruszowskiego, we włości dworu horodeckiego,

ekon. kobryńskiej. We wsi było 15 włók gruntu
podłego. Czyniła dochodu 23 kóp 15 gr.
Podzierniaków, ob. Glejsk.
Podziki, ob. Poździki.
Podzisna 1.) Podziśnie, fol i dobra, powiat
nowoaleksandrowski, gm. Widze (12i 15 w.).
2.) P., dwór, tamże, gm. Rymszany (12 w.), ks.
Druekich-Lubeckich, 105 dz.

W r. 1621 Ko-

ściałkowskich.
Podziszki 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Dryświaty (7 w.). 2.)P., fol., pow. poniewieski, gm. Linków (4 w.), 51 w. od Poniewieża, Staszkiewiezów 60 dz. 3.) P., wśi fol.,
tamże, gm. Rozalin (14 w.). Fol. należy do dóbr
Perekszle.

Podziuny 1.) ob. Padziuny. 2.) P., zaśc.,
pow. szawelski, gm. Gruździe (20 w.). 3.) P.,
wś, tamże, gm. Poszwityń (3 w.).
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Pogarszle, dwór, pow. szawelski, gm. Szawkiany (2 w.).
Pogartupis, dwór, pow. rossieński, gmina
Skawdwile (13 w.).
Pogawsze, zaśc., pow. szawelski, gm. Okmiana (10 w.).
Pogie 1.) dwór, pow. szawelski, gm. Błagowieszczeńsk (8 w.), Dowiatów 45 dz. 2.) P.
Wojszwiliszki, dwór, tamże, gm. Łukniki (8 w.),
Wojszwiłłów 52 dz.
, Pogiejszpile, wś, pow. poniewieski, gmina
Śmilgi (9 w.).
Pogielże, dwór, pow. szawelski, gm. Kurszany (18 w.).
Pogiełowo, wś, pow. szawelski, gm. Podubis (2 w.).
|
Pogiełupie, Pogełupie (t. VIII, 497), okolica,
pow. poniewieski, gm. Remigoła (13 w.). Mają
tu: Ginejkowie 46 dz., Mackiewiezowie 5 dz.,
Michniewiczowie 66 dz., Sawiezańscy 17 dz.
Pogiełuże, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Owanta (18 w.).
Pogierbieńce, wś, pow. rossieński, gmina
Szymkajcie (12 w.).
Pogierdowo, wś, pow. rossieński, gm. Wewirżany (16 w.).
Pogierełka, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Uciana (8 w.).
Pogierkle, wś, pow. wiłkomierski, gm. Dobejki (3 w.).

Pogiermońcie, wś i fol., pow. telszewski,

Podżagoryno, zaśc., pow. nowoaleksandrow- gm. Gadonów (17 w).
ski, gm. Dukszty (4 w.), Łabuckich z zaśc. TylPogierwia, dwór, pow. poniewieski, gmina
tele 70 dz.
Birże (6 w.).
Podżarki, kol., pow. włodzimierski, gmina
Pogierwie, wś, pow. szawelski, gm. KruKisielin, 11 dm., 104 mk.
pie (7 w.).

Podżejmele, fol., pow. poniewieski, gmina

Pogierwieła, zaśc., pow. poniewieski, gm.

Naciuny (1 w.).
Birże (3 w.).
|
Podżuniszki, zaśc., pow. poniewieski, gm.
Pogierwinie 1.) fol. dóbr Rekijów, powiat
Birże (19 w.).
szawelski. 2.) P., wś, tamże, gm. Szawle.
Podżykiszki, wś, pow. wiłkomierski, gmina
Pogierżducie, wś, fol. i trzy dwory, pow.
Owanta (26 w.).
szawelski, gm. Błagowieszczeńsk (12 do 16 w.).
Poeglesie, dwór, pow. szawelski, gm. Po- Jeden Bitowtów, ma 281 dz.; drugi Szlagierów,
pielany (7 w.).
38 dz.; trzeci Jagowdów, 156 dz.
Poginele, wś, pow. kowieński, gm. Bobty
Poegłonie, wś, pow. rossieński, gm. Boto(3 w.).
ki (4 w.).
Poginie, zaśc., pow. kowieński, gm. Krasne
Poelsze, dwie wsi, pow. wiłkomierski, gmina
(19
w.), Dobkiewiczów 20 dz.
Onikszty (3 w.).
Pogirajcie,
fol, pow. szawelski, gm. BłagoPoetkuny, dwór, pow. telszewski, gm. Mawieszczeńsk (10 w.), Łukaszewiczów 10 dz.
siady (6 w.).
Pogirnupie, wś, pow. poniewieski, gm, MołPogaje 1.) Podgaje, trzy zaścć., pow. nowoaleksandrowski, gm. Antuzów (18), Ponedel (10) doczany (9 w.). Mają tu: Baczańsey 31 dzies.,
i Poniemuniek (10 w.). 2.) P., wś, tamże, gm. Wismontowie 15 dz.
Pogirszczyzna, fol., pow. połocki, SzpakoPonedel (12 w.). 3.) PP., zaśe., pow. poniewieski, gm. Krakinów (8 w.). 4.) P., dwór, tamże, wych 109 dz.
gm. Nowemiasto (17 w.). 5.) P., fol., tamże,
Pogiruny, wś, pow. rossieński, gm. Botogm. Pompiany (2 w.).
ki (13 w.).
Pogajdziupie, wś, pow. wiłkomierski, gm.
Pogirsy, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
Traszkuny (5 w.).
gm. Bachmaty (6 w.).
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Pogiry 1.) dwór, pow. kowieński, gm. Jaswojnie (8 w.). 2.) P., wś, pow. poniewieski,
gm. Czypiany (12 w.). 3.) PP., wś, pow. rossieński, gm. Mańkuny (12 w.). 4.) PP, zaśc.,
tamże, gm. Szydłów (5 w.). Należy do Butkiewiezów. 5.) P., wśi dwór, pow. wiłkomierski,
gm. Dobejki (12 w.), Hryncewiezów 40 dzies.
6.) P., zaśe., tamże, gm. Owanta (2 w.). 7.) P.,
mstko nad rzką Rudeksznią, tamże, gm. Pogiry,
580 mk. Gmina obejmuje 34 miejscowości, 342
dm. włośc. (70 innych), 3102 mk. włościan,

Pograniczne, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Widze (9 w.).

Pograuże 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Bachmaty (3 w.). 2.) P., wś, pow. wiłkomierski, gm. Onikszty (8 w.).
Pograużupie, zaśc., pow. szawelski, gmina
Skiemie (6 w.), Chodorowiczów 16 dz.
Pograużys, wś, pow. rossieński, gm. Mań-

kuny (9 w.).

Pograżele, Pogreżele, dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm. Androniszki (2 w.) i Traszkuny

uwłaszczonych na 4267 dz.

(5w.). Jedena z nich należała do par. Onikszty,

Łukniki (2 w.).

bisk. płockich w kluczu górzneńskim (dziś pow.

Pogiryszki, dwór, pow. szawelski, gm. Bła- w r. 1794 była własnością Józefa, Antoniego
i Tadeusza Szymonowiczów.
gowieszczeńsk (8 w.), Drużyninych 142 dz.
Worgm.
Pogremiele, wś, pow. rossieński, gmina
telszewski,
pow.
wś,
Pogłudzie,
nie (4 w.).
Szweksz
nie (14 w.).
e, wś, pow. wiłkomierski, gm. UciaPogrobi
gmina
szawelski,
pow.
Pogłusnupie, dwór,
na (11 w.).
Skiemie (8 w.).
Pogromońcie, wś, pow. telszewski, gm. MaPogodupie, wś, pow. rossieński, gm. Szysiady (13 w.).
dłów (5 w.).
Pogroszewo, w dokum. Pogorosove. Włość
Pogojwiany, dwór, pow. szawelski, gmina
Pogeń, fol., pow. kobryński, gm. i dobra
Opol.
Pogonia al. Pogoń, os. fabr., pow. będziński.
Właściwie przedmieście Sosnowca. Liczy do
1500 mk. Rozpoczyna się tu bądowa kościoła
par. murowanego.

brodnieki). Wspom. w dokum. z r. 1229 (Kod.
maz.), W reg. pob. z XVI w. nie pomieszezona.
Dziś nieznana. Inna wieś t. n. leży w pow.

błońskim.

Pogrubice, dwór, pow. kowieński, gm. Betygoła (7 w.).
Pogrubie, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
Pogorduwie, wś, okolica, fol. i dwór, pow.
gm.
Czadosy (2 w.).
Tatu
Mają
w.).
szawelski, gm. Skiemie (10
w
Pogrundy 1.) zaśc., pow. nowoaleksandroraszkiewiczowie 180 dz.
pow.
zaśc.,
P.,
2.)
w.).
i
(3
Tyltyszk
Pogordy, dwór i zaśc., pow. telszewski, gm. ski, gm.
wiłkomierski, gm. Wiżuny (5 w.).
Siady (3 w.).
Pogrundzie 1.) wś, pow. nowoaleksandrowPogoreła, zaśc., pow. poniewieski, gm. Pomgm. Poniemuniek (9 w.). 2.) PP., zaśc., tamski,
piany (6 w.).
gm. Rakiszki (2 w.). 3.) P., zaśc., powiat
że,
drowski,
nowoaleksan
pow.
zaśc.,
Pogórka,
rski, gm. Subocz (12 w.).
wiłkomie
gm. Abele (7 w.).
zławki, wś, pow. telszewski, gmina
Pogrus
drowski,
nowoaleksan
Pogóry, dwie wsi, pow.
Sałanty (10 w.).
gm. Kwietki (10 w.) i Ponedel (8 w.).
Pogóryszki, dwór, pow. poniewieski, gmina _ Pogruże, chutor, pow. wiłkomierski, gmina
Zmujdki (11 w.).
Birże (2 w.).
Pogryżowo, wś, pow. rossieński, gm. KielPogerzany, wś, pow. wołkowyski, gm. Roś,
my
(8 w.).
209 dz.
in, wś, pow. raciborski, Weltzel
Pogrzeb
Jagminowo.
ob.
,
Pogorzewo
der Parochie Pogrzebin*, Rąti„Chronik
Pogoszcze, Pogoszcza (t. VIII, 509), dobra, Aug.:
bor,
1888,
str.
84.
ks.
w.),
(9
Opsa
gm.
pow. nowoaleksandrowski,
Pogubry, wś, pow. wiłkomierski, gm. QniOgińskich 1448 dz.
kszty
(7 w.).
gmina
Pogoszercie, dwór, pow. rossieński,
nie, Pogudonis, wś, pow. telszewski,
Pogudo
Szydłów (14 w.).
gm,
Gadonów
(9 w.).
Pogowsencie 1.) al. Pogawsencie (t. VIII,
509 Pogowsantys), wś, pow. kowieński, gm. Ej-

ragoła (3 w.). 2.) P, dwóri fol., tamże, gm.
Sredniki (13 w.). 3.) P., wś i dwór, tamże, gm.
Wielona (9 w.), Rymkiewiczów 210 dz. 4.) P.,
wś, pow. rossieński, gm. Mańkuny (9 w.).
Pogowsztynie, dwór, pow. rossieński, gm.

Poguszercie, wś, pow. szawelski, gm. Ki-

ryanów (16 w.).
Pogwizdów, wś, pow. bocheński. W r. 1349

Bodzanta bisk. krak. nadaje kaplicy nad grobem

św. Stanisława w katedrze, dziesięciny ze wsi:
Olchowa i Pogwizdów (Kod. kat. krak., I, 238
i 267).
Kielmy (16 w.), Goldbergów 214 dz.
Poholsza, mylnie Pokolsze (t. VIII, 515),
Pogranicze, dwór i dobra, pow. poniewieski,
oszmiański. Niegdyś Sapiehów. W r. 1763
pow.
Franka,
Fejlizerą
gm. Naciuny (14 w.), bar.
Ign. Radzimińskiego Frąckiewicza, rotmistrza
719 dz.
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Pohostyszcze, wś i dobra nad rzką Olszanlidzkiego, który darował ją Janowi Łastowskieka,
pow. orszański, gm. Wysokie. Wś
5 dm.,
mu, rotm. oszmiańskiemu. Drogą spadku przez
Justynę z Łastowskich Zawadzką, przechodzi do 55 mk., cerkiew; dobra od r. 1877 KożewnikoStan. Zawadzkiego. W r. 1815 synowie jego wych, 869 dz.
Pohoszczyno, fol., pow. witebski, Bobatyńsprzedają P. (54 dusz) za 10,000 rb., Walenteskich 42 dz. i spadkob. Macieja Suchorskiego.
mu Jankowskiemu. Obecnie Pławskich.
Pohreby, ob. Pogreby.
Pohorelce 1.) mylnie Pogorzelec (t. VIII, 508),
Pohrebyszcze, mstko, pow. berdyczowski,
wś, pow. dubieński, gm., st. poczt. i dr. żel.
Dubno (6 w.), 109 dm., 1262 mk., cerkiew gm. Pohrebyszcze, st. poezt. Bród Bosy (3 w.),

drewn. z r. 1885, na miejscu dawniejszej z r. 70 w. od Berdyczowa, 807 dm., 5963 mk., 2
1733, kaplica cmentarna, szkółka cerk. W r. cerkwie, kościół katol., 2 szkoły cerk., ambula-

1583 we włości miasta dubieńskiego (ks. Konst.
Ostrogskiego), płaci od 31 dym., 20 ogr., 12
podsus. 2.) P., wś nad rzką Newką, pow. krzemieniecki, gm. i st. poczt. Jampol (7 w.), 54 w.
od Krzemieńca, 98 dm., 692 mk., cerkiew drew.
wzniesiona w r. 1755 przez właściciela Prejsa,
aposażona 38 dz. przez ks. Augusta Jabłonowskiego 1793 r., szkółka cerk. od r. 1882.

toryum, 3 młyny, 4 wiatraki. Grmina obejmuje
5 miejscowości (I*mstko, 3 sioła, 1 wś), mających 11,634 mk. (380 katol. i 2352 żydów)
i 12,730 dz., w tem 5336 większej posiadłości,

6905 włośe., 286 cerk. St. dr. żel. płd.-zehd.
(odnogi humańskiej) P. stoi na gruncie wsi

Adamówka, 5 w.od P., ma 4 dm., 36 mk. M.
Wr. Berson podał opis tutejszej ciekawej bóżnicy

1583 Andrzej Głębocki, płaci od 7 dym., 5 ogr., |( Spraw. kom. hist. sztuki, t. VI, 336).

4 komorn. Obecnie Rzepeeckich.
Pohorele, rzka, w pow. wieliskim, prawy
dopływ Dźwiny. Bierze początek pod fol. Teharyno, płynie na płd, i pod wsią Osinniki ma
ujście. Długa do 8 w.
Pohorele, dobra, pow. wieliski, własność

Pohulanka 1.) urocz. dóbr Joalin, pow. pru-

żański.

2.) P., mstko, pow. słonimski, należy

do Rohoteńki.

3.) P., fol. dóbr Łososina, pow.

sokólski. 4.) P., ob. Zarzecze, 5.) P., wieś,
pow. kowieński, gm. Ejragoła (1 w.). 6.) P.,
zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. SŚmółwy
(7 w.). 7.)PP, zaśc, pow. poniewieski, gmina
Nazimowych, 3887 dz.
Pohorelice, wś, pow. witebski, własność Za- Czypiany (8 w.). 8.) P., wś, pow. rośsieński,
gm. Kielmy (6 w.). 9.) P., ob. Błoto Szyrokie.
błockiego.
Pohoreła, wś, pow. owrucki, gm. Iskorość, 10.)P., fol. nad Dźwiną, pow. dźwiński, 7 w.
par. praw. Wyhów (4 w.), 56 w. od Owrucza, od Dźwińska. Zakład kumysowy, stacya klima-

44 dm., 302 mk.

tyczna leśna. 11.) P., wś, pow. dryzieński, par.
12.) P., os., pow. lucyński, gm. Zwirz-

Pohorełe, Pohoryła (t. VIII, 518), wś, pow. Druja.

nowogradwołyński, gm. Baranówka, 42 w. od dyń, zarząd gminny.
Pohulanka 1.) wś, pow. kowelski, gm. Hłumta pow., 87 dm., 627 mk.
Pohoreło, pow. lepelski. Własność K. M. sza Wielka, 74 w. od Kowla, 24 dm., 220 mk.
Żaby, horodniczego (nie wwdy) połockiego. Wr. 2.) P., wś, pow. łucki, gm. Silno, 8 dm., 129
1717 Wiktorya z Żabów Oskierczyna daje pra- mk. 3.) P., kol., pow. rówieński, gm. Stepań,
16 dm., 104 mk.
wo donacyjne Stan. Kossarzewskiemu.
Poilgaliszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Pohoryła 1.) ZViższa, wś, pow. starokonstanRogów
(4 w.).
tynowski, gm. Skoworodki (4 w.), st. poczt. St.Poilge 1.) fol., pow. nowoaleksandrowski,
Konstantynów (10 w.), 161 dm., 802 mk,
cerkiew drewn. z r. 1835, szkółka od r. 1876, gm. Antuzów (8 w.), Wróblewiczów 50 dzies.

młyn wodny. Wehodziła do włości kuźmińskiej i Gieczewskich 40 dz. 2.) P., wś i dwa zaśe,,
ks. Konst. Ostrogskiego od r. 1517. Poprzednio tamże, gm. Ponedel (13 i 17 w.).
Poilgie, dwór, pow. szawelski, gm. Szawkianależała do zamku krasiłowskiego. W r. 1598
spustoszona przez Tatarów. Dzieliła losy ordy- ny (1 w.).
Poiłga, pow. święciański. Kurhan, w któnacyi. W 1753 dana ks. Aug. Aleks. Czarto-

ryskiemu i ks. St. Lubomirskiemu. (Od r. 1800 rym znaleziono miecz z rękojeścią miedzianą.
drogą wiana Rzewuskich, od których w połowie
Poiłgocie (t. VIII, 530), okolica, pow. ros-

XIX w. przechodzi do Giżyckich.

2.) 'P. Wyż- sieński, gm. Pojurze (8 w.), 85 w. od Rossień.

sza, wś, tamże, 11 w. od mta pow., 191 dm,, Mają tu Birżyszkowie 85 dz.
501 mk., cerkiew drewn., szkółka od r. 1876.
Poindrya, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,

Od r. 1782 ks. Swiatopełk-Czetwertyńskich.
gm. Dusiaty (6 w.).
Pohoryłówka, wś, pow. rówieński, gm. SiePoinkstele, wś, pow. rossieński, gm. Skawliszcze, 34 w. od Hoszezy (st. poezt.), 60 w od
dwile (1 w.).
Równego (st. dr. żel.), ma 84 dm., 1087 mk.,
Poinskinie, wś, pow. rossieński, gm. Sartycerkiew paraf. drewn. z r. 1843. W całej par.
niki
(1 w.).
było 212 dm., 1502 mk. Cerkiew fil. we wsi
Poiście,
ob. Pojuście.
Druchowa.
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Poislicze, dwór, pow. poniewieski, gm, Kibury (7 w.), własność bar. Haarenów, 491 dz.
Poistrze 1.) wśi dobra, pow. poniewieski,
gm. Pompiany (11 w.), 11 w. od Poniewieża.
Dobra Hoppenów, z fol. Maryanowo i Górko al.
_ Qzarnowieś 326 dz. 2.) P., dwie wsi, tamże, 7
w. od Pompian.
Poiznie, wś, pow. rossieński, gmina Pojurze (9 w.).
Pojanisty, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,

gm. Stumbryszki (2i 10 w.). Jeden należy do
Sturego, ma 335 dz. 6.) P., wśi dobra, pow.
rossieński, gm. Kołtyniany (13 i 17 w.). Dobra,

gm. Rakiszki (15 w.).

Pojawgiel, dwór, pow. kowieński, gm. Jaswojnie (10 w.).
:
Pojawy, wś, pow. rossieński, gm. Łabar-

dzie (1 w.).

z fol. Laliszki i Preny, Grundmanów 760 dzies.

i bar. Ungern-Sternberg, 443 dz. 7.) P., wś,
tamże, gm. Kroże (2 w.). 8.) P., dwór, tamże,
gm. Pojurze (18 w.). 9.) P., wś i dwór, tamże,
gm. Skawdwile, Januszkiewiczów 260 dz. 10.)
P., wś, tamże, gm. Szydłów (14 w.). 11.) P.,
wś i dwór, pow. szawelski, gm. Radziwiliszki (9
i 10 w.). 12.)P., wś, tamże, gm. Szawlany
(7 w.). 18.) P., trzy wsi, pow. telszewski, gm.
Bernatowo (6), Gadonów (10) i Olsiady (3 w.).
Pojezioryszki, dwór, pow. szawelski, gm.
Wieksznie (4 w.), własność Pancerzyńskich,
172 dz.
Pojeżery, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Wieprze (5 w.).
Pojeżynie, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina

Pojechaliszki, wś, pow. kowieński, gm, Ejragoła (2 w.).
Pojedubie, wś nad rzką Jodupis, pow. wiłkomierski, gm. Kupiszki, 9 dm., 75 mk., urząd
Pupany (4 w.).
gm., ambulatoryum.
Pojmieże, wś, pow. rossieński, gm. KonstanPojedupie 1.) słoboda, pow. uowoaleksandrowski, gm. Rakiszki (14 w.), młyn parowy tynów (7 w.).
Pojmiszcze-Uście, wś na pr. brzegu Dźwiiwodny. 2.) P., dwór, pow. szawelski, gmina
Kurszany (4 w.). 3.) P , dwór, pow. telszewski, ny, pow. wieliski, gm. Serteja. Na polach grodzisko cezworokątne, długie do 10, szerokie do
gm. Kretynga (7 w.).
|
Pojeglenie, wś, pow. kowieński, gm. Wielo- 4 saż.
Pojodorajstis, zaśc., powiat wiłkomierski,
na (10 w.).
Pojeśle, dwór, pow. kowieński, gm. Kroki gm. Uciana (6 w.).
Pojodupis, dwór, pow. poniewieski, gmina
(6 w.), 78 w. od Kowna.
Pojeszmeń, fol. dóbr Borkłojnie, pow. po- Birże (19 w.).
Pojodzie, trzy dwory, pow. poniewieski, gm.
niewieski.
Pojezierze. Nowsze prace odnoszące się do Poniewież (9 w.). Jeden Chomikowskich, 270
tego obszaru są: Hess: „Der Mazurische Schif- dz.; drugi Oleszkiewiczow, 33*dz.
Pojoście 1.) dwór, pow. poniewieski, gmina
fartskanal in Ostpreussen*, Koenigsberg, 1891.
Keilhack K.: „Der baltische Hoehenruecken in Pniewo (10 w.), 3 w. od Poniewieża. 2.) P.,
Hinterpommern und Westpreussen* (Jahrb. Kgl. dobra i dwa dwory, tamże, gm. Poniewież (4
Preuss. Geol. Landesanstali*, 1889, str. 149 — i10w.). Dobra Mejstowiczów, mają z fol. 2722
214). Tenże: „Ueber die Lage der Wasser- dz. (1270 lasu). Nadto mają tu Hrynkiewiczowie

scheide auf der baltischen Seeplatte* (Peterm. 28 dz. Dwory należą do Szuksztów, 232 dzies,
Mit., 1891, t. 37). Ule W.: „Die Tiefenverhael- i Szyszków, 280 dz.
Pojostynie, dwór i zaśc., pow. wiłkomierski,
tniss der Masurischen Seen* (Jhrb. Kgl. Preuss.
Geol. Landesanstalt, 1889, t. III). Tenże: „Die gm. Androniszki (6 i 10w.). Mają tu: KabiliSeen des baltischen Hoehenrueckens* (Ausland, sowie 35 dz., Markunasowie 33 dz., Rapszyso-

1892, t. 65).
Pojeziorce 1.) wś, pow. wiłkomierski, gmina

Androniszki (14 w.). 2.) P., trzy zaśc., tamże,
gm. Rogów (8), Towiany (13) i Wiżuny (3 w.).
3.) P., dwie wsi, tamże, gm. Onikszty (10
i 16 w.).
Pojeziorki 1.) dwór, pow. poniewieski, gm.
Pokroje (5 w.). 2.) P., dwa fol., pow. wiłkomierski, gm. Szaty (10 w.) i Wieprze (10 w.).
3.) P., wś, tamże, gm. Traszkuny. Mają tu
Bernatowiczowie 60 dz.
Pojeziory 1.) zaśc., pow. poniewieski, gmina
Czypiany (10 w.). 2.) P., zaśc., tamże, gmina
Krakinów (5 w.). 3.) P., dwór, tamże, gmina
Pniewo (17 w.), Karpiów, z fol. Poczegoła, 228
dz. 4.) P., dobra, tamże, gm. Rozalin (3 w.),
Barykowych 550 dz. 5.) P., dwa dwory, tamże,

wie 160 dz., Stake 35 dz.
Pojruble, fol., pow. szawelski, gm. Błagowieszczeńsk (8 w.).

Pojrudis, dwór, pow. szawelski, gm. Błagowieszczeńsk (10 w.).
Pojudgirys, fol., pow. wiłkomierski, gmina
Rogów (6 w.).
Pojudrys, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Wirbaliszki (8 w.).
Pojudupie, dwór, pow. szawelski, gm. Szawkiany (11 w.).

Pojudzie, wś, pow. wiłkomierski, gm. Subocz (9 w.).
Pojule 1.) fol. dóbr Rymajcie, pow. poniewieski. 2.) IP, Koryzniszki, dwór, tamże, [hnatowiczów 113 dz,
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owscy 38 dz.
Pojurys, dwór, pow. rossieński, gm. Konstan- tu: Koszysowie 23 dz., Niewiard

tynów (4 w.).

9.) P.,wś i dwór, tamże, gm. Konstantynów

rze (17 w.).

że, gm. Kroże (2, 619 w.).

tamPojuryszki, wś, pow. rossieński, gm. Poju- (Chwejdany 13 i 2 w.). 10.) P., trzy wsi,

11.) P., dwie wsi,

P,, fol.
Pojurze 1.) wś i dobra, pow. rossieński, gm. tamże, gm. Mańkuny (6i8 w.). 12.)
Konstantynów (1 i 3 w.), hr. Platerów 106 dz. dóbr Podubis, tamże. 13.) P., wś, tamże, gm.
wś i dwór, pow.
i Gobiatów 632 dz. 2.) P. Stare, dwór, tamże, Szweksznie (5 w.). 14.) P.,
15.) P., wś,
w.).
4
i
(3
Podubis
gm.
,
szawelski
gmina
tamże,
wś,
P.,
3.)
Sapińskich 180 dz.
P., wś,
16.)
w.).
(16
y
Szawlan
Łabardzie (12 w.). 4.) P., mstko i dobra, tam- tamże, gm.
tamdwór,
P.,
17.)
w.).
(6
Krupie
gm.
tamże,
PoDobra
że, gm. Pojurze, 81 w. od Rossień.
ów 110 dz., JuStulpin
w.),
(5
Łukniki
gm.
że,
obejGmina
lasu).
(1120
dz.
2399
h,
wstańskic
wś, pow. telszewmuje 91 miejscowości, 1484 dm., 9679 mk. rewiczowie 20 dz. 18.) P.,
PP., dwór, tamże,
19.)
w.).
(14
Wornie
gm.
ski,
Zarząd
dz.
19,188
na
włościan, uwłaszczonych
pow. wiłkozaśc.,
P.,
20.)
w.).
(1
Żorany
gm.
dwór,
P.,
5.)
w.).
(11
Szylele
mstku
w
gm.
mierski,
gm.
Uciana
(2
w.).
tamże, gm. Taurogi (7 w.).
Pokałnapie, wś, pow. rossieński, gm. SzymPojuście al. Poiście, dobra, pow. wiłkomierkajcie
(12 w.).
ski, gm. Traszkuny (22 w.), własność Kupściów,
e 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
Pokapi
z fol. Nibragole 330 dz.
(3 w.). 2.) P., dwa dwory, pow.
Ponedel
gm.
gmina
ki,
poniewies
pow.
wś,
pie,
Pokadziu
Krakinów (6 w.) i Nowemiasto
gm.
ski,
poniewie
Pniewo (5 w.).
dwie wsi, pow. wiłkomierski,
P.,
3.)
w.).
(8
ujpobliżu
w
Dźwiną,
Pokajewce, wś nad
i Wieprze (1 w.).
(8)
ny
gm. Traszku
ścia Saryanki, pow. dryzieński,

Pokale, dwór, pow. szawelski, gm. Szawkia-

Pokapina, wś, zaśc. i karczma, pow. nowoaleksandrowski, gm. Rakiszki (14 i 15 w.).

ny (19 w.).
Pokapinie 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
Pokalew, wś, pow. owrucki, gm. Pokalew,
Rakiszki (10 w.). 2.) PP., zaśc., tamże, gm.
gm.
mk.,
404
dm.,
st. poezt. Owrucz (15 w.), 62
Smołwy
(5 w.).
1878.
r.
od
szkoła
1871,
r.
z
drewn.
cerkiew
Pokaplicie, wś, pow. rossieński, gm. PojuGmina obejmuje 49 miejscowości, 970 dm. włośc.
(676 innych), 11,039 mk. włościan, uwłaszezo- rze (9 w.).
Pokapsztejnie, wś, pow. szawelski, gmina
nych na 9231 dz. W r. 1581 wnosi pobór Grey (10 w.).
Kurszan
od
i
Obedeńsk
gor Pokalewski; w r. 1628 Teodor
zemie, dwie wsi, pow. rossieński, gm.
Pókarc
5 dym., 9 ogr.
Kielmy
(6)
i Kroże (15 w.).
Pokalna, Pokalny, zaśc., pow. wiłkomierski,
wś, pow. szawelski, gm. Szawzuny,
Pokarc
gm. Uciana.
le
(8
w.).
wiłpow.
zaśc.,
i
wś
Pokolnie,
1.)
e
Pokalni
Pokarklia, dwór, pow. wiłkomierski, gm. Ko- |
komierski, gm. Konstantynów (9 w.). 2.) P.,
warsk
(6 w.).
1794
r.
W
w.).
(5
Kowarsk
zaśc., tamże, gm.
Pokarkie 1.) wś, pow. kowieński, gm. EjraSeweryna Siesiekiego i Onufrego Wiercińskiego.
Wie3.) P., mstkoi dobra, tamże, gm. Uciana (11 w.). goła (9 w.). Mają tu: Borowsey 110 dz.,
wiórscy 51 dz. 2.) P, wś, tamże, gm. Kroki
4.) P, fol., tamże, gm. Wieprze (2 w.).
wś, pow. wiłkoPokalniecze, dwór, pow. poniewieski, gmina (1 w.). 3.) P. al. Pokorkle,
P., dwór, pow.
4.)
w.).
(14
Subocz
gm.
mierski,
Podbirże (5 w.).
poniewieski,
gm.
Podbirże
(14
w.).
Szkugm.
i,
telszewsk
pow.
wś,
i,
Pokalnik
Pokasoki, zaśc., pow. rossieński, gm. Pojudy (8 w.).
rze
(14 w.).
ki,
sandrows
nowoalek
pow.
Pokalninie, dwór,
Pokaszczów, wś nad rzką Werbówką (Pugm. Kwietki (9 w.).
Ołyka, par. praw.
Pokalniszki 1.) dwie wsi, pow. kowieński, tyłówką), pow. dubieński, gm.
67 dm., 423 mk.,
Dubna,
od
w.
44
w.),
(2
Derno
okoP.,
2.)
w.).
(1
Wielona
i
(5)
gm. Betygoła
z Chorłupami
Nadana
1883.
r.
z
fil.
cerkiew
lica, tamże, gm. Ejragoła (8 w.). Mają tu:
łuckim
władykom
Świdrygajłę,
ks.
w.
przez
Gii
P.
(w
y
Sosnowsc
Wojtkiewiczowie 90 dz.,
ks.
ustąpioną
1574
r.
w
została
żemach) 118 dz. 3.) P., dwa zaśc., pow, nowo- i ostrogskim,
włopow.
w
Falimicze,
za
wzamian
Radziwiłłom
Jeden
aleksandrowski, gm. Smołwy (4 w.).
zamku ołyeAleksiejewych; drugi 43 dz. do Konst. z Pod- dzimierskim. W r. 1577 we włości
3 ogr. po 4
włókach,
na
dym.
9
od
płaci
kiego,
berezkich Wiesiołowskiej. 4.) P., dwór, pow.
ołycewłeści
we
1583
ar.
gr.,
2
po
ogr.
2
gr.,
e.
5.)
w.).
(3
to
poniewieski, gm. Nowemias
os., tamże, gm. Poniewież (8 w.). 6.) P., wś kiej płaci od 8 łanów.
Pokawsze, wś, pow. poniewieski, gm. Pomi fol., tamże, gm. Smilgi (12 w.). 7.) P. (t. VIII,
piany
(6 w.).
,
rossieński
pow.
wś,
ki),
539 i VII, 819 Pakalnisz
Pokiakotony, zaśc., pow. nowoaleksandrow==
gm. Aleksandrowsk (Nowe Miasto, 21 w.). 8.)
P., okolica, tamże, gm, Kołtyniany (4 w.). Mają ski, gm. Rakiszki (24 w.).
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Pokiańce, pustk., pow. wiłkomierski, gm.
Towiany (5 w.) W r. 1794 Zawiszów.
Pokiburyszki, dwór, pow. poniewieski, gm.
Birże (13 w.).
Pokiczyno, wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Dusiaty (7 w.).
Pekiejpry, zaśc., pow. poniewieski, gmina
Stumbryszki (11 w.).
Pokieliszki 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. Bachmaty (2 w.). 2.) P., wś, pow.

Pokłony, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Jażynty (5 w.).
Pokły, fol., pow. wiłkomierski, gm. Subocz
(14 w.).

rossieński, gm. Taucogi.

Pokiełnupie, dwór, pow. rossieński, gmina
Rossienie (7 w.).
Pokiemersie, okolica, pow. szawelski, gm,
Kurszany (7 w.).
Pokiempinie, dwór, pow. szawelski, gmina
Okmiana (6 w.).
Pokieńce, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Abele (8 w.).
Pokierce, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Dusiaty (7 w.).
Pokiermeże, wś, pow. wiłkomierski, gmina
Dobejki (8 w.).
Pokierniszki, dwa zaśc., pow. nowoaleksan-

Pokniebie, wś, pow. telszewski, gm. Wor-

nie (14 w.).
Pokniszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Rakiszki (12 w.).
Pokołnie, ob. Pokalnie.
Pokomanie, dwór, pow. szawelski, gmina
Wieksznie (13 w.).
Pokomocie, dwór, pow. poniewieski, gmina
Kibury (8 w.).
Pokopie 1.) wś, pow. kowieński, gm. Bobty
(10 w.). 2.) PP, dwór, pow. szawelski, gmina
Szawlany (7 w.), 43 w. od Szawel. 3.) P.,
wś, pow. telszewski, gm. Wornie (26 w.).
Pokopinie, dwór, pow. telszewski, gm. Płun-

giany (5 w.).

Pokopiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Sołoki (6 w.).
Pokopurnie 1 ) wśi okolica, pow. rossieński, gm. Rossienie (10 i 21 w.). Mają tu Wojt-

kiewiezowie 310 dz., Giedgowdowie 98 dz., Micewiczowie 3 dz., Sutkiewiezowie 29 dz., Szmadrowski, gm. Tyltyszki (3 w.).
Pokiersznoje, wś i dwór, pow. telszewski, kowy (w P., Kiebojeiach, Kijanach i Perkunisz-

gm. Płungiany (4 w.), własność Houwaltów, kach) 1296 dz. 2.) P. Zenkole, wś, tamże.
Pokorkie, ob. Pokarkle.
316 dz.
Pokornie, Pokarnie, wś, pow. szawelski, gm.
Pokierszynie, Pokirszynie, dwa dwory, pow.
szawelski, gm. Skiemie (3 i 9 w.). Jeden Bolec- Gruździe (8 w.).
Pokostówka, wś nad rzką t. n., pow. żytokich 135 dz.; drugi Kierbedziów 335 dz.
Pokierupie, dwór, pow. rossieński, gmina mierski, gm. Cudnów, 4 dm,, 25 mk., kaplica
katol. par. Puliny.
Szymkajcie (15 w.).
Pokosy, wś, pow. rówieński, gm. DiatkowiPokierynie, dwór, pow. rossieński, gm. Koncze, 18 dm., 83 mk.
i
stantynów (9 w.).
Pokoszczów, kol., pow. nowogradwołyński,
Pokiewuki, fol., pow. szawelski, gm. Błagogm. Serby, 37 dm., 265 mk.
wieszczeńsk (15 w.).
Pokoszczówka, wś, pow. zasławski, gmina
Pokirsze, dwór, pow. szawelski, gm. Błagoi par. praw. Białogródka (5 w.), 17 w. od Zasławieszczeńsk (3 w.).
Pokirszniawie, dwór, pow, kowieński (nie wia, 96 dm., 554 mk., szkółka.
Pokowskie, wś, pow. telszewski, gm. Worrossieński), gm. Betygoła (8 w.), Raczkowskieh
nie (14 w.), Kibortów 62 dz. i Pacewiczów
i Sutkiewiczów 40i dz.
Pokirszynie 1.) wś i dwór, pow. poniewieski, 46 dz.
Pokowsza, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Smilgie (14 w.). 2.) PP., ob. Pokierszynie,
Pokisie, fol, pow. rossieński, gm. Poju- gm. Antuzów (12 w.).
Pokraupis, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
rze (14 w.).
Poklebaki, Poklibaki, dwór i okolica, pow. gm. Ponedel (16 w.).
Pokrausze 1.) dwór, pow. nowoaleksandrowszawelski, gm, Szawkiany (3 w.). Bajkowscy
mają w P. i Szawkianach Starych 243 dz., Koz- ski, gm. Kwietki (4 w.). 2.) PP, zaśc., powiat
łowsey 19 dz., Lienkiewiczowie 53 dz., Leszczyń- nowoaleksandrowski, gm. Czadosy (25 w.).
Pókrewnie, wś i dobra, pow. nowoaleksanscy 27 dz., Talwojszowie 22 dz.
Pokleupie, wśi dwór, pow. szawelski, gm. drowski, gm. Abele (nie Krewno, 5 i 7 w.).
Pokrewszczyzna, fol., pow. połocki, SzkulWieksznie (6 w.), Ozalasów 219 dz.
Pokłewie, dwór, pow. wiłkomierski, gmina teckich, z Kupeliezami 203 dz.
Pokroj, mstko
idobra, pow. poniewieski, gm.
Wieprze (10 w.).
Pokłady 1.) fol., pow. czerykowski, Sołta- Pokroj, 47 w. od Poniewieża, 1420 mk. Dobra,
nów 240 dz. 2.) P., wś, pow. dryzieński, par. bar. von der Ropp, 6325 dz. (4175 lasu). Gmina
obejmuje 36 miejscowości, 476 dm. włośc. (6 inOświej.
Pokłonie, dobra, pow. rossieński, gm. Szym- nych), 5310 mk. włościan, uwłaszezonych na

kajcie, 3 w. od Rossień, Hryncewiczów 438 dz. 8116 dz,

Pol
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Pokrostele, dwie wsi, pow. kowieński, gm.
Surwiliszki.
Pokrosty, wś i dwór, ?. Nowe, wś. pow. kowieński, gm. Surwiliszki (1—4 w.).
Pokrowce, wś, pow. żydaczowski, leży na
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Olbrachcice, Niestępowo. W r. 1576 spotykamy
w Smogorzewie oddzielną parafię, a inne wsi
weszły w skład parafii: Dzierzenin i Winnica,
tylko Niestępów pozostał przy Pokrzywniey. Za

to przybyły cztery nowe wsi (Kod. maz., 87
płd. brzegu rz. Stryj, odl. 13 klm. na połud. od i Paw. Mazow., 315). 83.) P., pow. łomżyński,
Żydaczowa, ma 779 morg. dwor. (702 lasu) ob, Koprzywnica,

i 769 morg. włośc. W r. 1880 było 5038 mk.
Pokucie. Oskar Kolberg: „P. obraz etno(499 gr. kat. i 4 rz.-kat.). Parafia gr.-katol. graficzny*, Kraków, t. III, 1883 — 1888, Por.
w miejseu. W r. 1515 wieś królewska należąca Hucuły i Kołomyja.
do Stryja, płaci od 2 łan., pop gr. 15. R. 1578
Pokświście, ob. Pokwiście.

płaci od 4 łan., 4 zagr., 2 rzem., popa. Włady-

Pokszany, fol., pow. dźwiński, Kononowych

sław 1V r. 1634 w Lublinie, nadaje Andrzejowi 132 dz.
Ludkowiezowi i jego synom parochię wP. (Akta
Poksztele, dwór, pow. szawelski, gm. Kurgrodz. i ziem., t. X, 237). Michał król r. 1670 szany(6 w.).

w Warszawie, uwalnia P. z powodu ubóstwa od
Poksztony, zaść, pow. nowoaleksandrowski,
pewnych ciężarów (tamże, str. 310). W r. 1880 gm. Oknista (6 w.).
właścicielem obszaru dwor. był Juliusz TchórzPokty, zaśc., pow.-nowvaleksandrowski, gm.
nieki.
Rakiszki (14w.).
Pokrówka, dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm.
Pokulnie, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
"Towiany (2 w.) i Wojtkuszki (17 w.),
Rymszany (12 w.).
Pokrowka, ob. Pokrowska.
Pokumulsze, okolica, pow. szawelski, gm.
Pokrowsk, pow. czauski, ob. 7argówka.
Kurszany (4 w.).
Pokrowska 1.) ferma, pow. czehryński, gm.
Pokupielki, dwór, pow. szawelski, gm. SzawKamionka, 10 dm., 111 mk. 2.) P., Pokrowka, kiany (3 w.).
słoboda nad Wereśnią, pow. radomyski, gmina
Pokurszany, wś, pow. szawelski, gm. KurKresiatycze, par. praw. Wołczków, st. poczt. szany (2 w.).
Radomyśl (70 w.), 112 dm., 617 mk., dom modl.
Pokutenie, okolica, pow. szawelski, gmina
starowiereów. Założona około 1812 r. przez Skiemie (7 w.). Mają tu: Misiewiczowie 61 dz.,
starowierców na gruntach wsi Zaleszany.
Siemielewiczowie 124 dz.
Pokrowskie, dwór, pow. szawelski, gmina
Pokutowiany, wś, pow. telszewski, gmina
Szawlany (14 w.).
Płungiany (12 w.),
Pokrożencie 1.) wś, pow. rossieński, gmina
Pokutowieto, zaśc., pow. soi
Kielmy (10 w.). Mają tu Bielsey 30 dz. 2.) P,, ski. gm. Tauroginie (18 w).
dobra, tamże, gm. Kroże (10 w.), Stankiewiczów
Pokwiście, dobra, pow. telszewski, gm. Ży483 dz.
W r. 1769 Bonawentura i Maryanna dyki (4 w.), Meżniewych 303 dz.
|
Koszuciowie wystawiwszy kościół, zapisali altaPolachowa, wś, pow. zasławski, gm. Białorzyście 22 morg. i 10,666 złp.
gródka, par. praw. Kropiwna (3 w.), 30 w. od
Pokrożentyszki, fol., pow. rossieński, gm. Zasławia, 296 dm., 1607 mk., cerkiew ementar-

Kroże (5 w.).
na. W r. 1593 wś spustoszona przez Tatarów,
Pokrupiec, chutor, pow. włodzimierski, gm. należała do włości zasławskiej.
Nowodwór.
Poladyszki, dwór, pow. szawelski, gmina
Pokruszynie, dwór, pow. rossieński, gmina Tryszki (4 w.), Giedwiłłów 39 dz.
Konstantynów (9 w.).
Polakowo, wś, pow. dryzieński, par. 0śPokry, wśi chutor, pow. brzeski gub. grodz., wiej.
gm. 'Furna, 21 w. od Brześcia, Wś 17 dm., 180
Polana Jyckiela,: kol., pow. rówieński, gm.
mk., cerkiew, szkoła, 388 dz. włośc. i 80 eerk.; Stydyń, 20 dm., 78 mk.
ehutor 25 dz.
Polańce, dwóż, pow. wiłkomierski, gmina
Pokrytyże, zaśc., pow.wiłkomierski, gmina Onikszty (10 w.), 37 w. odWiłkomierza, WojRogów (1 w.).
niekich 748 dz. Dawniej Morykonieh,
eoadkcć 1.) r. 1370 Koprzywnica, wś,
Polandry 1.) trzy wsi, pow. rossieński, gm.
pow. iłżecki. Wspom w dokum, z r. 1370 (Kod. Aleksandrowo (Nowe Miasto, 3 w.), Kielmy (16)
mał., III, 242). 2.) P., wś, pow. pułtuski. Do- i Pojurze (9 w.). 2.) P., dwór, tamże, gmina
biesław bisk. płocki zatwierdza
r. 1377 funda- Szymkajcie (8 w.), 8 w. od Rossień, Jarudów,
eyę kościoła paraf. p. w. św. Mateusza
i św. Do- z fol. Żewieliszki 658 dz.
roty we wsi Koprzywnicy, własności Junoszy
Polanka 1.) ob. Fieronimówka. 2.) IP, kol.,
podkom. zakroczymskiego. Dziedzie nadał ko- pow. rówieński, gm. Tuczyn. 3.) P., ob. Po-

ściołowi trzy łany.

Do par. weszły wsi: P. lanki,

:

Smogorzewo, Mieszki, Łempice, Obrąb
iObręPolanki, pow. wileński, Pod wsią, nad błobek, Dzbaniee, Mary, Błędostowo (Bandeseovo), tem, do 30 kurhanów, największy z nich ma do
Słownik Geograficzny,

T. XV. — Zeszyt 183.
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Polejszkinie, dwór, pow. rossieński, gmina
50 kroków w obwodzie. Przy rozkopaniu r. 1892
znaleziono tu fibulę, 3 pierścienie spiralne bron- Szymkajcie (8 w.).
Poleknie, dwór, pow. poniewieski, gm. Nozowe i inne przedmioty.
wemiasto
(7 w.).
nowopow.
568),
Polanki, Polanka (t. VIII,
Polele, dwór, pow. rossieński, gm. Erżwigradwołyński, gm. Baranówka, par. praw. Żaborzyca (3 w.), 40 w. od mta pow., 58 dm., 356

łek (10 w.).

rówieński, gm. Derażne, 26 dm., 152 mk,

komierski.

Polełuwis, wś, pow. poniewieski, gm. Nowemk. Obeenie przeszła w obce ręce.
Polanówka 1.) kol., pow. nowogradwołyński, miasto (6 w.).
Poleminek, fol. dóbr Szawkowo, pow. wiłgm. Połonne, 29 dm., 218 mk. 2.) PP., kol., pow.
Polendry, dwór, pow. szawelski, gm. SzawPolanowo, dobra, pow, bychowski, Wykowkiany
(11 w.).
skich 1568 dz. (920 lasu), wiatrak.
Polendrynie, wś, pow. rossieński, gmina
Polany, w dok. Polane, wś, pow. radomski,
Własność klasztoru wąchockiego, w dokum. z r. Skawdwile (10 w.).
Polenie, wś, pow. szawelski, gmina Łu1334. W r. 1827 wieś rządowa.
Polany 1.) przys., pow. krzemieniecki, gm. kniki,
Polenkowce, fol., pow. witebski, DrozdowWiszniowiec, 25 w. od Krzemieńca, 58 dm., 426
mk. W r. 1583 ks, Stef. Zbarazkiego (przy Wo- skich.
Polepie 1.) dobra, pow. kowieński, gm. Jałoczysku), płaci od 6 dym., 4 ogr., 1 koła dor.,
1 stęp., 3 bojarów. 2.) P., wś, pow. ostrogski, swojnie (7 w.), 33 w. od Kowna, Dowgirdów,
gm. i par. praw, Krzywin (3 w.), 17 w. od z fol. Jasnogórka 1000 dz. (527 lasu). 2.) P.,
Ostroga, 137 dm., 792 mk.

3.)P., wśi

fol. wś i dobra, pow. nowoaleksandrowski, gm. Po-

nad rzką Mutwicą, dopł. Słuczy, pow. rówieński,
gm. Bereźne, st. dr. żel, Stepań (25 w.), stacya
poczt. Równo (65 w.), 107 dm., 930 mk., cerkiew drewn. wzniesiona 1842 r. przez właścicie-

nedel (12 w.), 72 w. od mta pow. Dobra Kościałkowskich, z fol. Fiedoryszki i Mażulańce
959 dz. 3.)PP., zaśc., tamże, gm. Poniemuń

(7w.).

4.) P., wś, pow. poniewieski, gm. Czy-

la Michała Korzeniewskiego i uposażona 65 dz.,

piany (5 w.). 5.) P. al. Gruże, wś i dwór, tam-

Obecnie własność Małyńskich, W r. 1583 kn,
Hołowni Ostrożeckiego (przy Ostrożeu), płaci od
10 dym., 3 ogr., 1 bojarzyna. 4.) PP., wś, pow.
starokonstantynowski, gmina Wołoczyska, par.
praw. Hołochwasty (1/, w.), 87 w. od mta pow.,
114 dm., 659 mk., szkółka od r. 1885. Dawniej

Konstantynów (2 w.), Miehałowskich 190 dz.
7.) P., zaśc., tamże, gm, Subocz (10 w.). 8.) P.,

Mielników.
Polatycze, pow. kobryński. W r. 1563 w
wójtowstwie polatyckiem, włości dworu czerewczyckiego, ekon. kobryńskiej. We wsi było 17
' włók gruntu średniego, Dochód ezynił 12 kóp
55 gr. Do wójtowstwa należały wsi: P., Batcze,
Kleszcze i Stanki. Dochód z wójtowstwa 72
kóp 54 gr.
Pole 1.) Białe, pow. słonimski, ob. Awuls.
2.) P. Wielkie, fol., tamże, gm.i dobra Dworzec. 3.) P. Gorzkie, chutor, pow. wołkowyski,

Poleś 1.) Polesie, zaśc. i fol., pow. nowoaleksandrowski, gm. Antuzów (4 w.), Tołoczków

z nadania tegoż r. 1818. W całej parafii było że, gm. Skrobatyszki (7 i 10 w.), Ruszczyców
166 dm., 1341 mk. praw., 8 katol. i 7 żydów. 331 dz, 6.) P., dwór, pow. wiłkomierski, gmina
wś, tamże, gm. Towiany (5 w.).

Polepiszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,

gm. Krasnogórka (6 w.).

Polerma, zaśe., pow. nowoaleksandrowski,

Drzewieckich, Ignatowiczów, w końcu włościan gm. Rakiszki (6 w.).

gm. Międzyrzecz.

81 dz. 2.) P., fol., tamże, gm. Brasław (12 w.),

Światopełk-Mirskich, z fol. Dziechużry, 750 dz.
(472 lasu).

3.)P., dwa fol., tamże, gm, Opsa

(4 w.) i Smołwy (11 w.).
Polesie. Do obszaru P. odnoszą się następujące opracowania:

Pienkin Z. M.: „P. bibliogr.

matieriały po istor., geogr., stat., etn., Peters-

burg, 1883. Kontrym K.: „Podróż odbytą w r.
1829 po Polesiu*, Poznań, 1839. „Osuszanie

błot poleskich*« (Pam. Fizyogr., t. 1, 1881 r.).

Antoni J.: „Z przeszłości P. kijowskiego*, WarPole Baranie, ob. Baranie Pole.
Poledopie, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, szawa, 1882 r. Pietkiewicz Zenon: „Lud P. li-

gm. Oknista (2 w.).
Poledynie, dwór, pow. rossieński, gm. Pojurze (9 w.).
Polej 1.) dwór, pow. szawelski, gm. Janiszki (12 w.). 2.) P., fol., pow» witebski, Mikoszów

tewskiego* (Tyg. powszech., r. 1884, str. 10—
171). Popowski J.:

„Entsumpfungs-Arbeiten in

dem Polesie*, Wien, 1884.

Wojejkow A. J.:

„Ruskoje Polesje i rezultaty jewo osuszenia*
(Izw, I. R. G. O., 1893, t. 29). Paczoski Józef:

„O formacyach roślinnych i o pochodzeniu flory
Polejki, wś, pow. dryzieński, należała do poleskiej* (Pam. Fizyogr., t. XVI, r. 1900).
Oskar Kolberg: „Baśni z P.*, „Zwyczaje i obdóbr Sarya.
s"
|
|
151 dz.

Polejstuwis, zaśc., pów. nowoaleksandrow- rzędy weselne z P.* (Zbiór wiad. do antrop.

ski, gm. Rakiszki (7 w.).

kraj., t. XIII, Kraków, 1899).

Pol
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Polesie 1.) mylnie Podlesie (t. VIII, 421),
Polik, kol., pow. łucki, gm. Trościaniee, 11
urocz., pow, słonimski, gm. i dobra Kostrowicze. dm., 66 mk.
2.) P., fol., pow. kowieński, gm. Kroki (6 w.).
Polimy, dwór, pow. rossieński, gm. Szym=
3)1PP., dwór, tamże, gm. Rumszyszki (10 w.), kajcie, Giedminów 48 w.
Bajkowych 238 dz. 4.) P., wś, tamże, gm. WilPolipie, wś, pow. telszewski, gm. Wornie
kija (8 w.). .5.) PP., dwór, pow. poniewieski, gm, (17 w.), Kiełpszów 69 dz.
Nowe Miasto (9 w.). 6.) PP., dwór, tamże, gm.
Polipkalnie, wś. pow, telszewski, gm. WorRemigoła (5 w.), Bohaszewiczów 230 dz. 7.)P, nie (12 w.), Giedwiłłowie mają 120 dz.
wś, pow. rossieński, gm. Kielmy (10 w.). 8.) P.,
Poliszcze, ob. Peliszcze.
dobra, tamże, gm. Mańkuny (4 w.), PaszkiewiPoliszczyzna, wś, pow. lucyński, gm. Lands=
czów 696 dz. 9.) PP., dwór, pow. szawelski, gm. korona, 54 w. od Lucyna, 20 dm., 292 mk.,
Krupie (10 w.). 10.) P., dwór, pow. wiłkomier- zarząd gm.
ski, gm. Szaty, Narbutów 108 dz. 11) P. NoPoliszkaupie, ob. Peleszkaupie,
we, dobra, pow. mohylewski, Mireckich 407 dz.
Poliszki, ob. Paliszki,
12.) P., tamże, ob. Słuck. 13.) P., ob. Poleś,
Poliszkiele, okolica, pow, kowieński, gmina
Polesieniszki. Palesieniszki, fol., pow. nowoa- Kroki (5 w.).
leksandrowski, gm. Widze (4 w.). Należała do
Poliwarkas, wś i dwór, pow. poniewieski,
Trabszów.
gm. Remigoła (7 w.).
Polesowszczyzna, wś, pow. nowoaleksanPoliżenis, wś, pow. rossieński, gm. Skaw, drowski, gm. Słobódka (33 w.).
dwile (6 w.).
Polesy, dwór, pow. telszewski, gm. Siady
Polków 1.) r. 1367 Połików, wś, pow. war(13 w.).
szawski. Wspom. w dok. zr. 1367 w liezbie
Poleszuchowo, urocz, dóbr Omelinka, pow. wsi dających zdawna dziesięciny kościołowi w
kobryński.
Zegrzu (Kod. Wielk., n. 1584). W r. 1580 wieś
Police 1.) wś, pow, kowelski, gm. Kamień królewska, Mateusz Pacz włodarz, płaci tu od
Koszyrski, 56 w. od Kowla, 160 dm., 1176 mk., 5łan. 2.) P., wś, pow. sieradzki, ob. Męka.
cerkiew, szkoła, wiatrak. W r. 1583 kn. HrePolkowo 1.) r. 1476 Polykowo, wś, pow. węhorego Koszerskiego (przy Kamieniu), płaci od growski. Na obszarze P. powstała w XV w. wieś
15 dym., 5 ogr. 2.) PP., Polica, wś, pow. hucki, Wyrzyki, założona przez Wyrzyków z P. Mieszgm. Rafałówka, 89 w. od Łueka, 140 dm., 954 kają też tu Ziemaki, Oscierze i Dadźbogi (Kod.

mk., cerkiew.
Polichno, r. 1362 Zolikno, wś, pow, piotrkowski. R. 1362 Maciej biskup włocławski, nadaje niejakiemu Mikołajowi sołtystwo we wsi
Polikno dla osadzenia jej na prawie średzkiem.
Osadnicy otrzymają 18 lat wolności i płacić będą następnie po 12 gr. z łanu. Obszar ten stanowił lesistą wyżynę, w pobliżu Wolborza leżącą
(Ulanow. Dok. kujaw., 255, 79). W r. 1552 biskup płaci tu od 31 osadn., karczmy, 3 łan,
sołt.
Policko, r. 1232 Zolicsco, wś, pow. słupeeki. Wspom. w dok. z r. 1186. Należała do bisk,
pozn., którzy mieli zatargi z klasztorem lądzkim
właścicielem sąsiedniego Jaroszyna, Dziesięciny
pobierali arcybiskupi gnieźn., którzy r. 1288
ustępują takowych drogą zamiany klasztorowi
(K. W., n. 27, 137, 517, 630, 690, 1136). W r.
1578 płaci ztąd pobór szafarz biskupi. Ob. Ka-

maz., 270). 2.) P., wś, pow. augustowski, par.
Jaminy. R. 1435 w Płocku, Władysław ks. mazow. nadaje 20 łan. zw. Polkowo, w ziemi wizkiej, Stanisławowi z Piaseeznicy (w sochaczew-

skiem). R. 1577 należało P. do par. Jedwabno.
Polnica, dwie wsi, pow. grodzieński, gmina
Hoża, 19 w. od Grodna, z Wierchpolnicą i Bier-

żełatami 1194 dz.
Polowe, wś nad Sobem, pow. lipowiecki,
gm. i st. poczt. Daszów (1 w.), 40 w. od Lipowca, 76 dm., 564 mk., młyn,

Polsino, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
Polska. Rozległy, bo przeszło 16,000 mil.
kw. obejmujący obszar dawnej Polski, nie był,
do końca istnienia Rzeczypospolitej, przedmiotem
badań systematycznych, badań dla celów naukowych. Niedostawało do takiej pracy ludzi i instytucyi, nie odezuwano nawet, przez długie
wieki, potrzeby bliższego zaznajomienia się z kra-

jem, jego przyrodą i ludnością. Pierwsze silniejsze rozbudzenie się świadomości narodowej,
- Policzna, wś i fol., pow. kozienieki. Na miej- pod wpływem walk z Krzyżakami, musiało wy-

mień,

seu starego drewnianego, stanął tu staraniem wołać, w nielicznych naturalnie duszach, zainte-

właścicieli dóbr hr. Przeździeekich, piękny kościół murowany ostrołukowy. Wieś wzrosła w
ludność, którą zwiększają zjeżdżajacy tu na letni pobyt goście z Warszawy i Radomia, W dobrach urządzono gospodarstwo rybne,
Poligumy, dwór, pow. szawelski, gm. Ligamy (8 w.).
|

resowanie się zarówno przeszłością kraju, jak
jego stanem współczesnym.

Z tego zaintereso-

wania się wynikły pomnikowe dzieła Długosza
i memoryał Ostroroga. Wielka kronika Dłagosza rozpoczyna opowieść dziejową obszernym
opisem geograficznym, zajmującym do 40 stron

druku i zdumiewającym ilością nagromadzonych
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szczegółów, dokładnością danych i racyonalnem
oparciem opisu na stosunkach hydrograficznych
(podział na dorzecza). Praca Długosza leżąc w
rękopisie, nie była znaną przez długi czas ogółowi. W lat 40 po ukończeniu kroniki ukazuje

dlu, zaludnieniu i stosunkach społecznych. Nie stety, autorzy tych prac, zmuszeni są w swych
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wywodach opierać się na bardzo ubogich, niedokładnych wielce danych. Najgorliwszy z reformatorów Staszyc, dzięki swemu naukowemu

się świetne na swój czas dziełko Miechowity: przygotowaniu, sam się wezmie do pracy nad
„Tractatus de duobus Sarmatiis* (Kraków, 1517), poznaniem kraju pod względem geologicznym
które w licznych wydaniach łacińskich i prze- (Ziemiorodztwo Karpat) i statystycznym (O stakładach na główniejsze języki (polski z r. 1535), tystyce Polski), Pierwszą próbą wszechstronrozchodzi się po całej Europie, zyskując sobie nego opisu kraju, zbiorową pracą, był polecony

ogólne uznanie. Po tym świetnym początku, kra- ducehowieństwu parafialnemu i wedle ułożonej in-

joznawstwo polskie popada w wielowiekowy za- strukcyi (a raczej kwestyonaryusza), wykonany
stój. Rozwój życia politycznego, zainteresowa- między rokiem 1784 a 1790, opis wszystkich
nie się Polską w zachodniej Europie, wywołane parafii, przechowujący się dotąd w rękopisie,
elekcyami królów, pobudziło do ogłaszania opi- w bibliotece sztabu generalnego w Petersbur-

sów łacińskich (Kromera, Krasińskiego 1 Staro- gu.

Wobec szybko następujących przewrotów

i wstrząśnień politycznyeh nie ma czasu na pracę systematyczną, do której brak przygotowania
naukowego. Upadek Rzeczypospolitej, zamykając arenę życia politycznego, zwróci dopiero poważniejsze umysły do poszukiwań naukowych,
zachęci do tworzenia zbiorów, bibliotek, instytucyj naukowych. Jednocześnie zaś w prowineyach zajętych przez Prussy, wprowadzenie nowych
porządków i połączone z niemi obliczenia
po
osiadłym
niemcom
cudzoziemcom, głównie
miastach większych, w Warszawie mianowicie. statystyczne, ułatwią wykonanie pajgruntowLekarz niemiecki Erndtel, wydaje w r. 1730 niejszego i najobszerniejszego opisu znacznej
w Dreźnie, dzieło: „Varsavia physice illustrata* części dawnej Polski, którego autorem był Hol-

wolskiego), przeznaczonych dla eudzoziemców
przeważnie i uwzględniających przedewszystkiem stosunki polityczne, kościelne i charakterystykę kulturalną. Stopniowe zrywanie związków z życiem umysłowem Zachodu i obniżanie
się poziomu potrzeb duchowych, wywoła zanik
życia umysłowego. Pierwsze prace z zakresu
krajoznawstwa w wieku XVIII, zawdzięczamy

oparte na własnych obserwacyach i poszukiwa- sche, dyrektor

niach.

departamentu białostockiego.

Głośny w wieku XVIII geograf niemiee- Dzieło jego wyszło w Berlinie, w latach 1800—

ki Buesching, w swem dzisięciotomowem dziele
„Die Erdbeschreibung* (Hamburg, 1754 — 92),
pomieścił obszerny opis Polski, który wyszedł
w przekładzie polskim w Lipsku i Dreznie w r.
1768. Kompilacyjnego charakteru prace jezuity
Rzączyńskiego z pierwszej połowy w. XVIII, poświęcone przyrodzie polskiej, zostają w związku

1807, p.t. „Geographie und Statistik von West-

Sued und Neuost Preussen*. eografię Księstwa Warszawskiego wydał w Poznaniu r. 1808
Jerzy Benjamin Flatt, który, jak sam obznajmia

w przedmowie, „dopiero niedawno nauczył się

języka polskiego", mimo to uważał się za polaka
i stwierdził to duchem ożywiającym całą pracę,
z szerzącem się wtedy śród niemieckiego mie- poprzedzoną dość obszernym zarysem dziejowym

szczaństwa miast pruskich, upodobaniem do doprowadzonym do r, 1807. Utworzenie Księzbierania zarówno osobliwości natury, jak ksią- stwa Warszawskiego a następnie Królestwa Polżek i rękopisów.

Pierwszym badaczem flory skiego, pobudziło do badań krajoznawczych, Sta-

polskiej będzie także ksiądz, pochodzenia miesz- szyce bada Karpaty i Tatry i rezultaty prac swoczańskiego, popularny tak długo przez swe dzie- ich ogłasza od r. 1805, w szeregu rozpraw pomieła Kluk.

Jednocześnie Rizzi Zannoni,

włoch szezanych w rocznikach Tow. Przyjaciół Nauk:

z pochodzenia, kolejami ruchliwego życia prze- „O ziemiorodztwie gór dawnej Sarmacyi a późrzucony do Niemiec i Anglii, układa z materya- niej Polski*. Jednocześnie interesujące się Żyłów zebranych za staraniem ks. Józefa Al. Ja- wo jako polityk i patryota stosunkami społecz
błonowskiego, w ciągu lat 20, pierwszą szczegó- nemi i ekonomicznemi, ogłasza swą rozpruwę:

łową mapę Polski, w 25 arkuszach i takową wy- „O statystyce Polski* (1807 r.). Wawrzyniec
daje kosztem księcia w Paryżu r. 1772. Dopiero Surowieeki wydaje część pierwszą niedokończopodniesienie się oświaty wskutek reformy szkół nego dzieła: „O rzekach i spławach krajow.
i obudzenie dążeń reformatorskich, rozszerzy Ks. Warszawskiego” (1811 r.). Do rozjaśnienia

w umysłach przekonanie o potrzebie poznania naukowych

podstaw

badań krajoznawczych,

Reformatorzy polityczni przyczynia się Jan Sniadecki swem znakomitem
kraju i jego zasobów.
pierwsi uczują potrzebę poznania dokładnych dziełem: „Geografia czyli opisanie matematyczdanych, tyczących się rozległości, ludności, pro- ne i fizyczne ziemi* (1806 r.) i Lelewel swemi
dukcyi rolnej, handlu, bogactw mineralnych. studyami nad historyą geografii i geografią hi-

Bogata literatura polityczna epoki sejmu wiel- storyczną („Pisma pomniejsze geogr. histor.*,
kiego i ówczesne czasopisma przepełnione są 1814 r.). Siarczyński Frane. ogłosiwszy, uzurozprawami © stanie rolnictwa, przemysłu, hav- pełnioy eo do rzeczy polskich, przekład trzytomo-
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wego „Dykcyonarzyka geograficznego* Echarda (1782 r.) i następnie obszerną trzytomową
„Geografię* (1790 — 1794), zamierzył opracować szczegółową geografię Polski, lecz dzieła
tego na wielkie rozmiary zakreślonego nie wykończył. Rękopisy tej pracy przechowały się
w bibliotece Ossolińskich we luwowie. Jednocześnie, powolniej znacznie, posuwały się badania kraju pod względem fizycznym. Łatwiejsze
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ilość naukowo przygotowanych praeowników
(w Galieyi mianowicie) i powstanie licznych instytucyj i stowarzyszeń, popierających i orga-

nizujących pracę naukową. W r. 1876 zaczyna
wychodzić we Lwowie „Kosmos*, organ Towarz.
przyrodników im. Kopernika, r. 1881 pojawia
się w Warszawie pierwszy tom „Pamiętnika

fizyograficznego*, a r. 1882 powstaje „Wszechświat* organ koła przyrodników. W Krakowie
zadania (badanie flory i fauny) miały liezniej- wychodzą „Roczniki komisyi fizyograficznej*
szych przedstawicieli, trudniejsze (geologia) le= prowadzącej dzieło zamierzone w r. 1661 przez
żały odłogiem. W r. 1829 Pusch Jerzy ogłasza dawne Towarz. naukowe krakowskie. Obok tew „Słowianinie* (osobno, Warszawa r. 1830)
„Geognostyczny opis Polski*, wydany następnie
po niemiecku w obszerniejszych znacznie rozmiarach: „Geognostische Beschreibung von Polen* (Stuttgart
i Tuebingen, t. I, 1831, str. 388,

go rozkwit badań dziejowych nadaje nowy kie-

runek geografii historycznej wchodzącej na tory
naukowe za sprawą Adolfa Pawińskiego i Al.
Jabłonowskiego, ogłaszających od r. 1883 częściami „Polskę wieku XVI*. Założona w r. 1887
t. II, 1836, str. 695 z atlasem). Badania geólo- „Wisła*, staje się pod redakcyą J. Karłowicza
giezne na całym obszarze ziem polskich prowa- organem badań ludoznawczych. We Lwowie po-

dzą przez trzy ćwierci wieku XIX uezeni nie- wstaje kwartalnik „Lud* organ Towarz. ludo-

mieccy lub z niemieckich rodzin pochodzący. znawczego. Poszukiwania archeologiczne i baPolsey pracownicy ogłaszają prace z zakresu danie zabytków sztuki dawnej zostały do pewgeografii historycznej, historyi miast, opisy nego stopnia zorganizowane i mają w Krakowie
oparte na danych statystycznych, Niemcewicz: i Warszawie swe specyalne wydawnictwa, Można
(„Podróże historyczne ), Swięcki, Gawarecki,Ba- więc oczekiwać, iż rezultaty tak pomyślnie rozliński i Lipiński, Edward Raczyński, Łukaszewicz, wijającej się pracy, pozwolą w niedługiej przySobieszczański, Wajnert, Bartoszewicz, Rulikow-

szłości dać odpowiedź na wiele ważnych pytań,

ski, Rolle, Stecki, oto wybitniejsi pracownicy na oczekujących dotąd na rozwiązanie. Takimi pytem polu od 1800 do 1880. Starannem i boga- taniami są między innemi: rozległość i ludność
tem zestawieniem różnorodnych danych jest dawnej Polski w różnych epokach i obeena ilość
„Obraz geogr. statystyczny Królestwa Polskie- Polaków. Według obliczeń Pawińskiego i Al.
go* ułożony przez Franciszka Rodecekiego (War- Jabłonowskiego, pomieszczonych we wstępach
szawa, 1830). Wydawany przez warszawskie do ogłoszonych dotąd w zbiorze „Źródeł dziejoobserwatoryum astronomiczne „Kalendarz* (od r. wych* regestrów poborowych pojedynczych pro1857 — 1860) mieści dość obfite materyały do wincyj Rzeczypospolitej z drugiej połowy XVI
klimatologii i hydrografii Królestwa. Czaso- wieku, miały obszaru wtedy: Wielkopolska
pisma illustrowane jak: „Przyjaciel ludu* (wLe- z Kujawami 1051 mil kw. (825,000 mk.), Małosznie), „Księga świata", wreszcie „Tygodnik Il- polska 1013 (683,000), Mazowsze 578 (590,000),
lustrowany* i „Kłosy* zawierają liczne opisy Ukraina (wojew. kijowskie i bracławskie) 3162
miejscowości, zabytków. W r. 1862 oddział mil kw. z tego 740.70 na prawym brzegu Dnienauk przyrodniczych Towarz. naukowego kra- pru a 1260.87 na lewym, czyli t. zw. Zadnie-

kowskiego, powziął zamiar opracowania pow- prze. Prócz. tego dzikie pola niżowe i oczakowszechnej fizyografii ziem polskich. Jako przygo- skie 1537 mil, razem więc 4700 mil kw. Sam
towanie do tego wielkiego zadania opracował powiat kijowski z Zadnieprzem obejmował 2003

i ogłosił r. 1862 prof. J. Majer, późniejszy pre- mil a lepiej zagospodarowane powiaty zachodnie:
zes Akad. umiejętności: „Literaturę fizyografii owrucki, żytomierski, winnieki i bracławski 1168
ziemi polskiej*, t.j. bibliografię krajoznawstwa, mil. Wołyń miał 742 mil a Podole 348 mil kw.

doprowadzoną do końca r. 1861. Staranny ten
spis uwzględniający zarówno osobne książki jak
i rozprawy po czasopismach, zarówno prace poJaków, jak i eudzoziemeów wykazał 1280 prae
z przeciągu pięciu stuleci.

Wojew. lubelskie 200 mil.

Ludność Ukrainy

przypuszczalna wynosiła 545,280 eo w stosunku
do 2812 mil obszaru zaludnionego wynosi 194
na milę. Wołyń miał 293,780, t. j. 397 na mili

Tymczasem wydana a Podole 97,736 mk., t.j. 280 na mili.

Lubel-

świeżo przez E. Roemera bibliografia krajoznaw- skie do 82,000 czyli około 400 na mili kw. Cacza ostatniego dziesięciolecia wieku XIX, objęła łość państwa przy obszarze przenoszącym 16
około 7000 opracowań. Ten nagły rozwój ba- tysięcy mil kw. posiadała, w tym stosunku,
dań krajoznawczych rozpoczął się w ostatniej w ostatnich latach rządów Zygmunta Augusta,
ćwierci zeszłego stulecia. Złożyły się na to co najwyżej 6,000,000 mieszkańców. Podawa-

różne warunki.

Z jednej strony poważne inte- ne na podstawie dowolnych kombinacyj, więcej.

resowanie się młodego pokolenia zarówno przy- niż dwa razy większe eyfry (t. VIII, 688), nie

rodą jak przeszłością kraju, z drugiej rosnąca mają żadnych podstaw. Polska piastowska z cza-
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sów Łokietka nie miała prawdopodobnie miliona Wł: „Metoda statystyki historycznej polskiej*

ludności. Pomyślny rozwój w epoce Jagieloń- (Referat na Zjazd histor. r. 1900, w „Pamiętniskiej mógł podnieść w końcu w. XV zaludnienie ku* zjazdu). Sprawą obliczenia współczesnej
do czterech najwyżej milionów. Niepomyślne ludności polskiej pierwszy zajął się Filip Suliwarunki w ciągu w. XVII i połowy pierwszej mierski, redaktor pierwotny niniejszego „SłowXVIII sprawiły, iż wzrost ludności z częstymi nika*, W pracy pomieszczonej w „Ognisku*

„Geo- (książka zbiorowa, Warszawa, 1882), obliczył
Z większą
ludność państwa (przed rozbiorem) na ośm mi- ścisłością ponowił tę pracę w r. 1887 („Wisła*,
lionów. Dziś na obszarach, które w różnych eza- t. I), Edward Czyński (Merczyng), który naliczył
sach wchodziły w skład państwa polskiego mie- bez emigrantów po za obrębem kraju przebywaszka około 50 milionów. Najdawniejszymi świa- jących, 121/, milionów. L. Straszewicz w rozdectwami, na których geograf i statystyk mogą prawie „Ilu nas jest* („Miesięcznik* Kuryera
wahaniami się postępował bardzo wolno.

grafia powszechna* Wyrwicza zr. 1772 oznacza om ludność polską na 12 milionów.

się oprzeć, są akty uposażeń biskupstw, klaszto- polskiego, r. 1900, styczeń) oblieza ludność polrów, kościołów, działów książęcych, rozgrani- ską w końcu w. XIX na 18 — 19 milionów. Talczeń, nadań, a także przesyłane do Rzymu spra- ko-Hryncewiecz w rozprawie „Polłaki* (,„Ruskij

wozdania z poboru świętopietrza. Najdawniejszy antropoł. Żurnał*, 1901 r. i osobna odbitka,
spis parafii z czasów Łokietka, odnaleziony Moskwa, 1901 r.), oblicza ludność polską w r.
świeżo w archiwum watykańskiem, ukaże się 1900 na 20 milionów, z tego 10,486,000 w pańzapewne niezadługo w wydawnietwach Akademii stwie rosyjskiem, a mianowicie 7,885,250 w Król.
Umiej. w Krakowie. Długosz prócz swej wy- Polskiem, 2,100,750 w guberniach półn.-zach.
bornej i dość szczegółowej geografii Polski z po- i połudn.-zach. i 500,000 w innych guberniach.
łowy w. XV (na początku „Kroniki*) podał w W Austryi mieszka 4,270,000, a w Niemczech
swej „Księdze uposażeń* (Liber Beneficiorum) 3,627,000, w Ameryce 1,600,000 i 50,000 w
szczegółowy i bogaty w różnorodne dane opis różnych krajach Europy. W wydawanym obecwszystkieh osad w całej dyecezyi krakowskiej. nie przy „(Gazecie Polskiej* dziele „Opis ziem
*. Bol, Koskowski
Mniej bogaty w szczegóły opis archidyecezyi zamieszkanych przez Polaków
gnieźnieńskiej z początku w. XVI mieści „Liber oblicza ludność polską na 19,105,000, z czego
Beneficiorum* Łaskiego. Zawarty w lustracyach przypada na cesarstwo rosyjskie 9,9%00,000 (w
i regestrach materyał posłużył do opracowania Król. Polsk. 7,300,000), na Austryę 3,665,450,
nieskończonego jeszcze a na wielkie rozmiary Niemcy 3,510,385, Amerykę półn. 1,500,000,
podjętego dzieła mającego przedstawić „Polskę Amerykę południową 105,000, in. kraje 50,000.
wieku XVI*. Dzieło to wchodzące w skład wy- Według podanych przez pisma peryodyczne wydawnietwa: „Źródeł dziejowych*, rozpoczęte pod ników pracy prof. Czerkawskiego:

„Badania

kierownictwem Al. Jabłonowskiego i Adolfa Pa- nad ilością Polaków i ich ugrupowaniem przedwińskiego, objęło dotąd w dziewięciu wydanych stawionej Akad. Umiejęt. w Krakowie, było w r.
tomach: Wielkopolskę (2 tomy), Małopolskę (2 1900 ogółem 21,111,347 Polaków. Z tego w
tomy), Mazowsze, Ukrainę (2 tomy), Wołyń, Europie przeszło 19'/, milion., w Azyi 93,000,
Podole, Ruś Czerwoną. Do poznania stanu kraju w Ameryce 1!/, miliona, Doliczyć tu można
w wieku XVI dostarczają bogatego materyału jeszcze pewną część żydówpolskich(1,827,000).
lustracye (zaczynające się już od drugiej poło- Król. Polskie ma bez żydów, 7,650,000 Polaków,
wy w. XV) i regestra poborowe. Niektóre lu- ipne części Rosyi europejskiej 4,705,000. Cestracye jak np. starostw ruskich za Zygmunta sarstwo niemieckie w przybliżeniu 3,600,000,
Augusta, wykonane są z taką ścisłością, syste- państwo austryackie 3,600,000, inne kraje Kumatycznością wzorową, że przedstawiają nad- ropy 54,000. Biorąc pod uwagę, iż przy obeczwyczaj wierny i pełny obraz stosunków ekono-. nej cyfrze zaludnienia Król. Polskiego (107/, mimieznych i społecznych na obszarze Rusi Czer- liona), ludność polską można liczyć na 81/4 mil.,
wonej. W drugiej połowie w. XVII pojawiają cyfra ogólna 21 mil. jaką podaje prof. Czerkawsię spisy pogłównego dające cyfry luduości wsi ski, chociażby niektóre częściowe obliczenia jei miast, przytem zaczyna się przy kościołach go były za wysokie, jest bardzo blizką rzeczyparafialnych prowadzenie księgi chrztów i zgo- wistości. Kwestyą oznaczenia granie etnogranów. Obliczeniem ludności Polski w różnych ficznych zajmował się Al, Parczewski w pracy:
epokach jej dziejów zajmowali się: A. Pawiński „O zbadaniu granic i liczby ludności polskiej
i AL Jabłonowski we wstępach do oddzielnych na kresach obszaru etnograficznego polskiego*
części dzieła: „Polska wieku XVI*, T. Korzon (Referat na Zjezdzie histor., 1900 r.). Prócz
w „Dziejach wewnętrznych*, Kleczyński Józef: wymienionych powyżej prac odnoszą się do ob„P. w cyfrach* (na podstawie dzieła Korzona: szaru dawnej Polski następne: Finkel Ludwik:
„Dzieje wewnętrzne*) Przegl. pol., 1892, t. 105. „Bibliografia historyi polskiej", Iiwów (część II,
Tenże: „Spisy ludności w Rzeczyposp. polskiej* od str. 535 mieści bibliografię opisów Polski
(R. Ak. Um. W. hf. 1893, t. 30), Czerkawski ipodróży po jej obszarze). Strzelecki Adolf:

Pol
„Materyały do bibliografii etnograficznej* (1878
do 1894), Lwów, 1900, str. 212. E. Romer:
„Spis prac odnoszących się do fizyografii ziem
polskich za lata 1899 i 1900 z indeksem dzie-
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byli to koloniści, rolnicy. Według ogłoszonych
przez pisma peryodyczne danych z dnia 14
stycznia 1903 r. ludność wzrosła do 11,779,493.

Niewątpliwie jednak wliczono tu zapisanych do

sięciolecia (1891 —1900)*, Lwów, 1903. Sie- ksiąg a nieobecnych, których cyfra od r. 1890
miradzki i Dunikowski: „Szkie geologiczny Król. musiała urosnąć do 800,000, a także wojsko,

Polsk., Galicyi i krajów przyległych* (Pam. ztąd wypadła cyfra wyższa od obliczenia z r.
Fizyogr., 1891, t. 11). Karłowiez J: „O imie- 1890 o 2,700,000 a od rzeczywistej różniąca się
niu Polaków i Polski* (Pam. Fizyogr.,t.1, 1881). o milion zapewne, Ponieważ przyrost ludności
Dzieduszycki Wojciech: „Wiadomości starożyt- w ciągu lat 25 (od r. 1872 do 1897) wynosił
nych o geografii ziem polskich* (Rozpr. i Spraw. około trzech milionów, przeto w ostatnich szeWydz. hist. fil. Akad. Umiej., t. XIX, Kraków, ściu latach nie mogło przybyć więcej, jak 800
1887 r.). Bobrzyński M.: „Obraz pierwotnej tysięcy w przybliżeniu. W każdym razie obecPolski* (Niwa, t. XII, r. 1877). Rostafiński J.: na cyfra ludności dochodzi dziesięciuii pół milio„Polska z ezasów przedhistorycznych pod wzglę- nów. W r. 1894 było 3,500 szkół początkowych,
dem fizyograficznym i gospodarskim*, Kraków, z tych 550 (120 prywat.) w miastach, pozostałe
1886 („Rocznik zarządu Akad. Umiej. krak.*). we wsiach. Śród szkół wiejskich było 266 kanDzieło St. Smolki: „Mieszko Stary i jego wiek* toratów ewang., 31 szkół „gramotnosti*, 44 prymieści obraz Polski z pierwszej połowy w. XIL watnych, 51 fabrycznych i kolejowych, 76 rząPolskie Królestwo ma 2319.99 mil kw. obsza- dowych. Szkół gminnych jednoklasowych było
ru, czyli 111,867 wiorst kw., 127,309 klm,, 2450. Jedna szkoła przypadała na 38.8 wiorst
hektarów, 22,738,980 morgów i kw., na 10 wsii na 2423 mk. Na tysiące chłop11,653,011 dzies. Tudność Królestwa w dniu ców od lat 7 do 14 uczęszczało 190 a na tysiące
1 stycznia 1890 r., według szczegółowego obli- uczęszczających kończyło szkołę 31. Na 1000
czenia dokonanego przez komitet statystyczny dziewcząt uczęszczało 84. Chederów żydowwynosiła 8,256,562 głów. W tej liczbie 1,464,807 skich było 4617 w 114 miastach i 358 miastecz12,730,919

w miastach, a 6,791,755 we wsiach i miasteczkach. Śród ludności zapisanej do ksiąg stałych,
w liczbie 8,188,148 wykazano nieobecnych
684,041. Co do wyznań, było śród stałych
mieszkańców: 393,885 praw., 6,214,504 katol.,
445,013 prot., 1,134,268 żydów. Katolicy stanowili więc 75.99. Stosunek wyznaniowy ludności niestałej (746 461), jest nieznany. Wedle spisu ogólnego z r. 1897 znajdowało się
9,400,097 mk. a więc przez lat 7 przyrost wynosił olbrzymią cyfrę: 1,212,949. Co do wyznań

kach. Wzrastający w ostatniej ćwierci w. XIX
przemysł fabryczny, przy współczesnym szybkim
nadzwyczaj zwiększaniu się ludności, wywołał
ogromną przewagę wartości produkcyi fabrycznej nad rolniczą. Ta ostatnia przytem, z powo-

du powolnego bardzo postępu rolnietwa i przewagi drobnej, o małej wydajności, własności
rolnej, nie wystarcza dziś już na: potrzeby miej-

seowej ludności, pokrywającej dowozem z dalszych stron a nawet z Ameryki, swe potrzeby.
W r. 1897 przemysł fabryczny Królestwa przed-

było: 6,987,467 katolików, 688,084 prawosł. stawiało 4890 zakładów fabrycznych głównych
(wraz z wojskiem), 418,970 protest, 1,316,576 i 585 dodatkowych. Wartość ogólna produkcyi
żydów. W miastach liczono 2,055,892, w gmi- wynosiła 505,307,000 rb. Wartość zużytego
nach wiejskich 7,345,205. Ludność 32 miast materyału opałowego 10,8355,400 rb. Robotniliczących więcej, niż 10,000 mk. wzrosła od r. ków było 243,738, których zarobki wynosiły
1872 z 653,986 do 1,560,621. W osadach miej- 42,284,800 rb. Pierwsze miejsce w przemyśle
skich (miasteczkach) włączonych do gmin wiej- zajmowały zakłady przerabiająace materyały
skich było w 1893 r. 781,357 mk., w tej liczbie włókniste (bawełna, wełna, jedwab i t. p.) z pro374,791 żydów (48%), 24,509 prawosł, (3.1%) dukeyą 251 mil., zatrudniające 115,181 rob.,
i 16,495 prot. (2.1%). Średnia gęstość zalud- drugie miejsee przeróbka metali (72 mil, prod.
nienia wynosiła w r. 1897 na 1 klm. 75.3 mk., i 24,427 rob.), trzecie miejsce przemysł górninajwiększa w gub. piotrkowskiej (115.9 na 1 czy (56 mil. i 32,393 rob.), potem browary, goklm.), najmniejsza w suwalskiej (47.2). Najwię- rzelnie, dystylarnie (34 mil. i 22,676 rob.), młykszy procent żydów przypada na gub. warszaw- ny it. p. (23 mil. i 5288 rob.). Przemysł faską (18.129), najmniejszy (8.590/,) na kaliską. bryczny skoncentrowany jest głównie w gub.
Średnio na cały kraj 14.01. Ludność prawo- piotrkowskiej (300 mil.) i warszawskiej (139 misławna w r. 1892 stanowiła średnio 5%/,, naj- lionów, po nich idą: radomska (20 mil.), kaliska
więcej w gnb. lubelskiej (20.3) i siedleckiej (13 mil.), lubelska (12 mil.) i kielecka (7 mil.),
(22.7). Protestanci w r. 1897 stanowili 4.460/,, cztery pozostałe przedstawiają razem sumę 11
najwięcej w gub, piotrkowskiej (9.53) i kaliskiej milionów rb. Badaniem kraju pod względem fi(7.45), najmniej w radomskiej (1.05)
i kieleckiej zyeznym zajmuje się niewielkie grono młodszych
(0.33), Wr. 1892 na 487,886 protestantów przyrodników i dwie skromnie uposażone instymieszkało 360,468 w gminach wiejskich, a więe tucye: pracownia geologiczna przy Muzeum prze-
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mysłu i rolnietwa pod kierownictwem Jana Le-

Polszynis, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,

wińskiego i obserwatoryum meteorologiczne w
gmachu tegoż Muzeum
w Warszawie, w połączeniu z kilkunastu stacyami w różnych punktach
kraju (głównie przy eukrowniach). Obok tego
powstało niedawno skromnych rozmiarów obserwatoryum astronomiezne, w gmachu szkoły technicznej Wawelberga, przeniesione z Płońska,
gdzie urządził je nieżyjący już lekarz Jędrzeje-

gm. Bachmaty (8 w.).
Poeltewoe, fol., pow. witebski, spadkob. Barszczewskich, 432 dz.

wiez.

Rezultaty spostrzeżeń i dokonanych po-

Poluchno, wś, pow. włodzimierski, gm. Podberezie, 9 dm., 94 mk.

Poludowicze, wś nad Naczą, pow. lepelski,
gm. Nacza, 15 dm., 112 mk., cerkiew. Mają tu
Hłaskowie 64 dz.

Poluny, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Owan-

szukiwań pomieszczane są w „Pamiętniku fizyo- ta (16 w.).

Polapie, zaśc., pow. kowieński, gm. Ejragograficznym* i „Wszechświacie*, Swieższe wydawnictwa i opracowania odnoszące się do Kró- ła (6 w.).
Poluszyn, mylnie Pomoszyn (t. VIII, 760),
lestwa są następujące: Załęski Witold: „Królestwo Polskie pod

względem statystycznym*. wś i fol., pow. kobryński.

Wś, zwana też Budy,

Część I Ludność, rolnictwo, górnietwo i finanse. z chut,Ławy, 139 dz.; fol. Bałandowiczów, 1542
Część II Statystyka zajęć i przemysłu: Warsza- dz. (1240 lasu).
wa, 1900 i 1901 r. Bogate zbiory różnorodnych
Połabie, wśi dwór, pow. poniewieski, gm.
danych mieszczą wydawane przez urzędowy Nowemiasto (8 w.).

Poładyszki,
komitet statystyczny, w języku rosyjskim: „Trudy warszaw, statist. komiteta*. Warszawa (do- wo (16 w.).
tąd 18 zeszytów). Koło młodszych pracowników

wś, pow. poniewieski, gm. Pnie-

Połajżupie 1.) dwór i fol., pow. szawelski,

zajmujących się badaniem stosunków społecz- gm. Wieksznie (6 i 16 w.). Mają tu Wojeienych i ekonomicznych, ogłosiło już trzy części chowscy 75 dz. 2.) P., wś, pow. telszewski,
zbiorowego wydawnietwa „W naszych sprawach* gm. Bernatów. Mają tu Klewińscy 25 dz.

i zasila swemi pracami „Ekonomistę*, kwartalnik

Połakupis, chutor, pow. poniewieski, gm,

wychodzący od lat trzech w Warszawie. Znaczna Pniewo (9 w.).

Połaniec, mstko, pow. sandomierski. Nowy
część pomieszczanych tam prae, mieści dane
objaśniające obecny stan i świeżą przeszłość kościół murowany w stylu romańskim, ukończoKrólestwa. Odnoszą się tu także prace: „Da- ny i poświęcony r. 1899. Poprzedni spłonął
szyńska Z.: „Ze statystyki rolniczej ludności r. 1889.
Połanisze, dwór, pow. rossieński, gm. SzyKról. Polsk.* (Ateneum, 1893 r., t. 70). Donimirski A.: „Pareelacya w Król. Pol.* (Biblioteka dłów (6 w.).
Połaniszki, wś, pow. rossieński, gm. SzyWarsz., 1895, -t. 220). Tenże: „Kolonizacya
niemiecka* (Bibl. Warsz., 1892, t. 203.). Ko- dłów (6 w.).
szutski Stan.: „Rozwój przemysłu wielkiego w
Połankiesie, okolica, pow. wiłkomierski, gm.
Król. Polskiem*. Warszawa, 1901 r., 108 str. Szaty (7 w.).
Połany, mstko i dobra, pow. szawelski, gm.
Radziszewski H.: „Zarys rozwoju przemysłu
w Król. Pol.*, Warszawa. Tenże: „Zaludnienie Skiemie (8 w.), 49 w. od Szawel, 380 mk. Dobra
Król. Polskiego* („Ekonomista*, 1903 r., t. 1). Fiszerów, 407 dz.

Żukowski Wład.:

„Bilans handlowy gubernij

Król. Polskiego*, część II. Warszawa, 1902 r.
De Verdmon Jacques Leonard: „Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w
Królestwie Polskiem*. Warszawa, 1902 r., str.
330. Krynieki K. „Rys geografii Król. Polskiego*, wyd. drugie. Warszawa, 1902, str. 297
z 215 rycinami, 6 mapami i5 planami, mapą

Połapiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Abele (14 w.).
Połapy, Połopy, wś, pow. włodzimierski, gm.
Zhorzany, 70 w. od Włodzimierza, 195 dm,,
1159 mk., cerkiew, szkoła.

Połąszmeń, fol., pow. poniewieski, gm. Pokroje (8 w.).
Połaużynie, zaśc., pow. poniewieski, gmina
Królestwa. S$. „Opisanie Król. Polskiego
*, ez. I. Nowemiasto (6 w.).
„Przyroda kraju*. Warszawa, str. 152. Al. JaPoławeń 1.) mstko i dobra, pow. nowoalenowski: „Wycieczki po kraju*, serya |V—War- ksandrowski, gm. Ponedel (22 w.), 98 w. od mta
szawa, 1902 r. (Przewodnik dla zwiedzających pow. Dobra, Dworzeckich-Bohdanowiczów, 365
kraj). Ant. Bobiński i Bazewiez: „Przewodnik dz., Truszkowscy 75 dz. 2.) P., wś, tamże.
po Królestwie Polskiem*. Warszawa, 1900 — 3.) P., wś, dwór i dobra, pow. poniewieski, gm.
1902, 2 tomy i mapa. (Jestto spis alfabetyczny Mołdoczany (3, 9i 13 w.). Własność Ułotów,
miast, osad i wsi z dodaniem wskazówek infor- 336 dz. 4.) P., fol., tamże, gm. Pompiany
macyjnych). Opisy i opracowania odnoszące (12 w.). 5.) P., dwór i fol. nad Ławena, pow.
się do części kraju, pojedynczych powiatów wiłkomierski, gm. Kupiszki (719 w.). W r.
i miejseowości, wymieniono pod odnośnemi na- 1794 Billewiezów, dziś Olgi Adams, 50 dzies.
zwami.
6.) P., mstko, dobra i fol,, tamże, gm. Subocz
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(5—10 w.). Mstko 670 mk. Dobra, Komarów łockie*, Witebsk, 1890 r. Sapunow Al.: „Ma3600 dz. (2093 lasu). W r. 1794 do Szołkow- terijały dla istorii Połockoj eparehii*, Witebsk,
skiego, sędz. ziem. inflanekiego.
t. I, 1888 r. Szujski Józef prof.: „Rewizya woPoławki, wś, pow. poniewieski, gm. Stum- jewództwa Połoekiego r, 1552*, Kraków, 1880,
bryszki (10 w.).
Połoczanie, fol., pow. witebski, Zaranków
Połazie al. Pułazie, w dok. Polazye, al. Ogro- 67 dz.
dzona lanka, wś, pow. węgrowski. W dok. z r.
Połodzie, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
1476 wymienieni liczni częściowi właściciele Sołoki (6 w.).
(Kod. maz., 273). W r. 1563 Połazie OgrodzoPołohy Małe i Wielkie, dwie fermy nad Bena łąka w par. Liw, płacą od 31/, łan.i 17/, rezianką, pow. skwirski.
morg.
Połom, dobra, pow. mścisławski, ławrynoPołąga, mstko i zakład kapielowy nad Bal- wiczów (dawniej Mośkiewiczów), 329 dz.
tykiem, pow. grobiński. W ostatnich latach za
Połom 1.) Wielki, wś, pow. bocheński. Dziestaraniem właściciela dóbr hr. Tyszkiewieza, sięciny z P., Łomny, Sieradzkiej wsi, przeznacza
zaprowadzono tu różne udogodnienia dla gości r. 1355 Bodzanta, bisk. krak. altaryi św. Doroty

letnich, pobudowano wiele wygodnie urządzo- w katedrze (Kod. kat. krak., I, 260). 2.) P.
nych willi i domów, powstały pensyonaty. Wsku- Mały, wś, pow. brzeski. W r. 1363 własność
tek tego napływ gości znacznie się zwiększył, Floryana z Drużkowa, przeniesiony na prawo
Co do przeszłości mstka dodajemy tu, iż Włady- niemieckie (Kod. mał., III, 169). Ob. Kąty.
sław IV przywilejem z r. 1639 ustanowił targi
Połomińska, ob. Kalsdor/,
eo czwartek i jarmarki na św. Jerzego i św. JaPołonica, wś nad jez. Tumeń, pow. czerykuba. August III, r. 1742 dozwolił żydom tu kowski, gm. Koszany, 35 dm., 214 mk., cerkiew.
zamieszkiwać,
Połoniczów, kol. i słoboda, pow. nowograd-

Półbieda, kol., pow. rówieński, gm. Stydyń, wołyński, gm. Emilezyn, 63 i 67 w. od mta pow.
5 dm., 63 mk.
Kol. 23 dm., 123 mk.; słoboda 27 dm., 156 mk.
Połczyny, Pełczyny (t. VII, 939), wś nad
Połoniec 1.) os. przy wsi Pihary, pow. korzką Połezynką, pow. nowogradwołyński, gmina bryński. 2.) P., urocz, dóbr Rudnia, pow. słoPiszczów, st. poczt. Korzee (3 w.), 26 w. od
mta pow., 73 dm., 523 mk., cerkiew drewn.,
uposażona 35 dz. z nadania ks. Czartoryskiego
r. 1782, szkółka cerk. od r. 1862, cegielnia,
garnearnia. Własność hr. Potockiej.

nimski.
Połonka, Połonne (t. VIII, 727), wś i kol.,
pow. łucki, gm. Połonką, 6 w, od Łucka. Wś 51

dm., 308 mk., cerkiew, młyn; kol. 2 dm., 13
mk. Gmina obejmuje 44 miejscowości, 1365 dm.

Półjanowicze, ob. Połujanowicze.
włośe. (205 innych), 9376 mk. włościan, uwłaPółnocie, dwór, pow. rossieński, gm. Poju- szczonych na 13,167 dz. W r. 1583 Krzysztofa
rze, Skinderów 55 dz.

Półnosy, wś, pow. szawelski, gm. Wieksznie
(5 w.). Mają ta Girdwojnowie 20 dz.
Połnozierze, fol., pow. lepelski, dawniej
Reuttów, potem Korsaków, 580 dz.
Połobie, zaśc,, pow. wiłkomierski,
gm. Wojtkuszki (4 w.).
Połochaczów, wś, pow. owrucki, gm. i par.

Radziwiłła.

Obecnie Przesmyckich.

Połonne 1.) Połonna (t. VIII, 727), wś, pow.
łueki, gm. Rafałówka, 94 w. od Łucka, 74 dm.,

520 mk,, cerkiew, młyn. W r. 1577 ks. Michała Czartoryskiego, płaci od 1 dym., a r. 1583

wdowa wnosi od 5 dym.

2.) P., mstko, pow.

nowogradwołyński, gm. Połonne, 56 w. od mta

pow., 2131 dm., 12,819 mk., 9 cerkwi (6 paraf.,

praw. Pokalew (1 w.), 16 w. od Owrucza, 49 1 fil. i 2 ementarne).

Gmina obejmuje 19 miej-

dm., 338 mk.
scowości, 2383 dm. włośc. (969 innych), 27,171
Połock, miasto. Klasztor Bernardynów za- mk. włościau, uwłaszczonych na 13,499 dzies.
łożony przez Witolda, W. ks. lit. r. 1490. Pierw- W r. 1570 wnosi pobór Olbracht Łaski. W r.
szym przełożonym był Leon z Łańcuta. Klasztor 1577 ks. Konst. Ostrogski płaci od 31 dym.
otrzymał wyjątkowe przywileje eo do udzielania
dyspens na zawieranie małżeństw, dawania rozwodów, uwalnianie od kar kościelnych i karanie
występnych w imieniu Wielkiego księcia lub

rynk. po
4 gr., 23 dym, uliczn. po2 gr., 31 dym.
półdworz. po 10 gr., 13 dym. po 4 gr., od 15
rzem. z rzemiosła po 4 gr., z domu po 1 gr., 8

mieli obowiązek pomagania zakonnikom swą
władzą. Pomimo trzykrotnego spalenia klasztoru, bracia wytrwali na swem stanowisku
i udzielali chrztu tysiącom trwającym jeszcze w pogaństwie (Mon. hist. Pol., V, 282). Do miasta

6 gr.. 26 dom. uliczn., 26 nędzn. chałup, 1
rzeźnika, 1 dudarza, 5 rzem. W r. 1589 za-

dym. przekup., z rzem. po 7 gr., z domu po 2
króla, przyczem starostowie i urzędy miejskie gr. W r. 1588 wnosi on od 12 dym. rynk. po

i okolicy odnoszą się:

„Wiadomość o mieście

P.* (Mies. połocki, r. 1818, t. I).

płacono z P.i Sulżyniec f. 10.

3.) P. /Vowe,

przedm. mstka P., tamże, 267 dm,, 1626 mk.

Połonny Grad, ob. Ześkiewicze.
Połopie, wś i dwór, pow. kowieński, gmina

Sapunow: Ejragoła (10 w.), Szembergów 241 dz.

„Zamietka o kolegii i akademii Jezuitow w Po-

Połosy, dobra nad rzką Połoską (dopł. Mie-
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Połozdoń, wś i dwór, pow. kowieński, gm.
ży), pow. wieliski, gm. Serteja, własność ZwieWilkija (12 w.), Żotkiewiczów 115 dz.i Pryzrewych 2000 dz.
Połoszyn, słoboda, pow. łucki, gm. Silno, gintów 305'dz.
Położewo, wś, pow. włodzimierski, gmina
6 dm., 59 mk.

Połotkowo, pow. grodzieński. Wś z urocz. Szack, 22 dm,, 153 mk.
Połtarków, wś, pow. dryzieński, należała
Rojstra 373 dz. włośc. i 80 dz. prywat.; fol.
Hrynkiewiczów, 120 dz. Mylnie podano także do dóbr Sarya.
Połtawa, miasto. Storożenko: „Nowyje istor.
mstko,
- Połotowo. zaśc., pow. wiłkomierski, gm. stat. matierjały do Połtawszczyzny* (Kij. Star.,
Androniszki (3 w.).
1898, zesz. 41).
Połtew, pohost, pow. witebski, gm. LeśkoPołowce, dobra, pow. brzeski gub. grodz,,
gm. Połowce, Tworkowskich 819 dz. dwor. i 65 wicze (10 w.), cerkiew.
Połtew, wś, pow. przemyślański. Ob. Zaeerk, (Gmina obejmuje 36 miejscowości, 415
dm. włośe, (28 innych), 4336 mk. włościan, moście.
Pułuboczki, mylnie Połukoczki (t. VIII, 734),
uwłaszczonych na 6117 dz. Nadto w gm jest
186 dz, ziemi cerk. i 6071 większej posiadłości. fol.. pow. kobryński, należy do dóbr Piotrowieze.
Zarząd gm, we wsi Pieszczatka.
Połaby 1.) dwór, pow. telszewski, gm. llłoki
Połowce, wś, pow. czortkowski, mają kościół par. gr.-kat. i filiał ewang.-augsb. (par. (1 w.). 2.) P., wś, tamże, gm. Żydyki (11 w.).
Poługis, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
Zaleszezyki), urząd poczt, w Dzuryniu (4 klm.).
W r. 1578 wś należy do Jazłowieckich. Płacą gm. Abele (3 w.).
Połujki, dwór, powiat nowoaleksandrowski,
tu od 10 pługów, 12 kom. po gr. 2, pop fi. 2,
gm. Skopiszki (7 w.), Ejsymontów 638 dz. Powłóczęga gr. 24. Czopowe fl. 1 gr. 20.
Połowieck, wś nad rzką t. n., pow. żyto- przednio Kościałkowskich.
Połukaj, wś i dwór, pow. szawelski, gmina
mierski, gm. Sołotwin, st poczt. Reja (4 w.), 40
w. od Żytomierza, 98 dm., 612 mk., eerkiew Szawkiany (17 w.), Orwidów 140 dz. Ob. Antodrewn. zr. 1755, szkoła ludowa od r. 1879. nowo-Połukaj,

Połukajnie, dwór, pow. telszewski, gmina
Własność Sokołowskich.
Połowiecka 1.) Wielka, wś, pow. wasylkow- Żerany (18 w.).
Połukławki, dwór i zaśc., pow. szawelski,
ski, gm. t. n., st, poczt. Białacerkiew (16 w.),
50 w. od Wasylkowa, 680 dm., 3987 mk., cer- gm. Ligumy (1 w.).
Połuknie 1.) dwa zaśc,, pow. telszewski, gm.
kiew, szkółka cerk., ambulatoryum, 2 młyny
wodne, 2 wiatraki, cegielnia. Gmina obejmuje Szkudy (6 w.). 2.)P., wśi zaśc. zwany też
7 miejscowości (4 sioła, 3 wsi), mających 12,925 Adampol, pow. wiłkomierski, gm. Onikszty (7
mk. (615 katol.,80 ewang., 294 żydów) i 14,769 18 w.).
dz. (4230 większej posiadłości, 10,207 włośc., Połakście 1.) wś, pow. rossieński, gm. Koł188 cerk.). 2.) P. Mała, wś, tamże, gm. Poło- tyniany (22 w.). 2.) P., dwór, tamże, gm. Mańwiecka Mała, st. poczt. Chwastów (20 w.), 50 w. kuny (6 w.), Chrystyanowiezów 922 dz. 3 ) P.,
od Wasylkowa, 374 dm., 4055 mk., cerkiew, dwór, pow. szawelski, gm. Kurszany (5 w.).
_ szkółka cerk., młyn, 8 wiatraków, 2 olejarnie, 4 4.) PP, wś, pow. telszewski, gm. Płungiany
kuźnie. Gmina obejmuje 3 sioła, mające 8123 (12 w.).. 5.) P., wś i dwór, tamże, gm. Wornie
mk. (15 katol., 378 stund., 208 żydów), 9604 (518 w.. Mają tu Wazgirdowie 22 dz., Hardz., w tem 3140 większej posiadłości, 6305 dz. nowie 160 dz., Płatuściowie 200 dz., Rodowiczowie 40 dz.
ż
włośc., 159 eerk,

Połuksznia, zaśc., pow. nowoaleksandrowPołowinniki, fol., pow. połocki, Hereyków
ski, gm. Rakiszki (4 w.).
120 dz.
Połungie, trzy zaśc., pow. nowoaleksandrow
Połowinniki, wś, pow. starokonstantynowski, gm. Reszniówka, par. praw. Ohijowce
(3 w.), ski, gm. Rakiszki (3 w.).
Połunka, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
8 w. od msta pow., 60 dm., 375 mk.
gm.
Rakiszki (19 w.).
Połowitnik, fol., pow. witebski, Hitterów
Połunoczne, w dokum. Połuniczne, przys.,
179 dz.
Połowie, wś, pow. łucki, gm, Włodzimierzece, pow. dubieński, gm, Tesłuhów, 15 dm., 131 mk.
110 w. od Łucka, 49 dm., 343 mk. W r. 1577 W r. 1583 płaci z przys. P., Michał od 3 dym.,
do Czartoryska, ks. Michała Czartoryskiego, 4 ogr. i Paweł Korycińscy od 4 dym,, 3 ogr.
płaci od 4 dym., aw r. 1583 wdowa po nim od
Połusze, okolica, P. Zepkalnie, dwór, pow,
10dym. QObeenie Kobylańskiego i Jarosława telszewski, gm. Żydyki (12 w.), 53 w. od Telsz,
ks. Giedrojcia.
Mają tu: Sluartowie 244 dz., Lutykowie 41 dz,
Połutupie, u Buszyńskiego Połotypie (t. VILI
Połowże, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Ro-|
729), wś, pow. rossieński, gm. Szydłów (7 w.).
gów (5 w.).
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Poemieryno, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
Połykowicze, dobra, pow. mobylewski, Ładomirskich 5731 dz. (4059 lasu), 2 promy, 3 gm. Tauroginie (18 w.).
Pomietele, Pomiatele, dwór, pow. poniewiemłyny.
ski, gm. Mołdoczany (5 w.), Kudrewiezów 139
Połyniany al. Połniany, ob. Polniany.
Pomargie, dwór, pow. kowieński, gm. Ja- dzies.
Pomieżgole, dwór, pow. kowieński, gmina
swojnie (3 w.).
Pomargis, dwór, pow. poniewieski, gmina Jaswojnie (21 w.).
Pomiliszki, zaśc., pow. rossieński, gm. KonNowemiasto (2 w.).
Pomarkupie, dwór, pow. rossieński, gmina stantypów (5 w.).
Pomiłówka, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Kielmy (10 w.).
Pomarliszki, wś, pow. poniewieski, gmina Owanta (7 w.).
Pomińcza, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
Pniewo (4 w.).
€
Pomarskie, dwie wsi, pow. telszewski, gm. gm. Tauroginie (11 w.).
_ Pominie, dwa dwory, pow. telszewski, gm.
Gadonów (3 w.) i Olsiady (16 w.).
Pomarzany, dawniej Pomorzany, wś, pow. Żorany (14117 w.). Jeden Huszezów, ma 637
kolski. W dok. z r. 1366 (Ulanow. Dok. mazow., dzies.
Pominiówka, fol., pow. telszewski, gmina
258, 81).
Pomarzupie al. Pomażupie, wś i dwór, pow. Kretynga (12 w.).
Pomistówka, chutor, pow. nowogradwołyńponiewieski, gm. Mołdoczany (9 w.). Mają tu:
Giedrajtysowie 33 dz., Laskowscy 41 dz. Por. ski, gm. Połonne, 8 dm., 57 mk.
Andraszkuny.

Pomazino, wś, pow. wieliski, gm. Cerkowiszcze, wchodziła w skład ststwa sawińskiego.
Pombole, fol., pow. szawelski, gm. Podubis (16 w.).
Pomedino, wś, pow. rossieński, gm. Mańkuny (3 w.).
Pomedlincze, wś, pow. telszewski, gm. Ginteliszki (6 w.).
Pomedynie, dwór, pow. wiłkomierski, gm.
Wieprze (10 w.).
Pomedzie, wś, pow. telszewski, gm. Olsiady (6 w.).

Pomerże, wś i dwór, pow. kowieński, gmina

Rumszyszki (5 w.), Ciołkiewiczów 96 dz.
Pomianowa, r. 1282 Pomnanż vola, r. 13581

Pomnianowa, wś, pow. brzeski. Wspom. w dok.
z r. 1282 (Kod. dypl. pol., III, 129 i 134). Własność klasztoru w Staniątkach.
Pomianowo, niem. Pomsdorf, wś, pow. ziębieki.

Własność Rozdrażewskich, w XVI w.

Ks. Chodyński w „Monum. histor, dioee. władisl,*
(zesz. III), pomieścił dokumenty odnoszące się
do biskupa Rozdrażewskiego, a w tej hezbie
ispisy dochodów (po polsku i po niemiecku)
z dóbr jego. „Inventarium thesauri* z r. 1599

Pomiszkalnie, wś, pow. szawelski, gmina

Szawlany (5 w.).
Pomiszki, wś, pow. poniewieski, gm. Skrobatyszki (8 w.).
;
Pomituwie 1.) dwie wsi, pow. kowieński,
gm. Eleonorów (9 w). Mają tu Szykierowie

72 dz. 2.) P., dobra, tamże, gm. Wielona (11 w.),
Zaleskieh, z fol. Michalinowo 486 dz., Ulińscy
mają 203 dz.
Pomonienta, r. 1570 Pomianata, wś i dobra, pow. rohatyński, par. gr.-kat. w miejscu,

urząd poczt. Knihenicze. W r. 1578 „venerab.
Jacob Wierzbinski* płaci tu od 3 łan. Była zapewne własnością kapituły lwowskiej, jak inne
przyległe włości.
Pomornaciszki, wś, pow. wiłkomierski, gm,
Towiany (8 w.).
Pomornoki 1.) dwa dwory, pow. popiewieski, gm. Stumbryszki (11 w.). Jeden 281 dz.,
należy do Zawadzkich, drugi 199 dz. Pietkiewiezów. 2.) P., okolica i fol., pow. wiłkomierski, gm. Subocz (8 w.). Mają tu: Hryniewiezowie 36 dz., Komarowie 33 dz., Kromniewsey
226, Matusiewiczowie 9, Mackiewiczowie 20,

Paszkiewiezowie 27, Rucińscy 80, Tupalscy 30,
Frąckiewiczowie
11, Jackiewiczowie 15 dz.
i niemiecki: „Summarium redituum ex latifundio
Pomorzany 1.) wś, pow. lipnowski. ZapisaPonsdorf*.
Pomiechowo. r.1576 Pomnychowo, wś, pow. ne kościołowi włoeławskiemu r. 1258 przez kopłoński. W r. 1576 włość klasztorna, płaci od mesa Boguszę syna Mieczława; r. 1262 oddane
przez biskupa szpitalowi św. Gotarda. W r. 1288,
4'/, łan.
zrzeka się tej posiadłości na rzecz biskupów
Pomiedzokalnie, dwór, pow. rossieński, gm. opat byszowski (Ulanow. Dok. kujaw., 193, 20,
Kroże (2 w.).
201, 28,223, 49). 2.) P., ob. Mikanowo.
Pomiekle, wś, pow. kowieński, gmina BobPomorzany, mstko, pow. złoczowski. W r.
ty (15 w.).
1469 „dominus Swynka* przedstawił wieczyste
Pomielnipis, wś, pow. wiłkomierski, gmina nadanie wsi: P. Snowicze, Plehow i innych, na
Towiany (9 w.).
prawie feudalnem, tudzież wsi Popielniki w lwowPomieniszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow- skiem. Przytem pozwolenie osadzenia miasta
ski, gm. Czadosy (12 w.).
na prawie niemieckiem.
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Pomorze, wś, pow. ciechanowski. Dawna do 40 kroków obwodu. Niektóre z nich obłożone
wieś książęca. W r. 1567 Stan. Kobylnicki, są kamieniami. Mogiły te rozkopywane były
starosta przasnyski płaci tu od 40 wł., 2 ogr., przez Szukiewicza, a r. 1889 przez Woltera,
kowala i rzeźnika (Paw. Maz., 322).

Pomorze. Do obszaru P. odnoszą się następujące nowsze wydawnietwa: Hasselbach i Kosegarten: „Codex Pomer. diplom.*, Gryfia, 1842,
1862 (od r. 786 do 1252). R. Klempin: „Pommersches Urkundenbuch*, Szczecin, 1868 (od r.
786 do 1253). Perlbach: „Pommeralisches Ur-

przyczem znaleziono wiele wyrobów bronzowych,
żelaznych, kamiennych, nadto naczynia gliniane
i mnóstwo kości opalonych. Ob. Szukiewiez

Wandalin: „„Kurhany eałopalne w P.* (Swiatowit, t. ID).

Pomusz al. Pomusze (t. VIII, 760), kilka

miejscowości t. n. w powiecie poniewieskim są:
kundenbuch*, Gdańsk, 1886 r.
Pruemers R.: 1.) P. wś, gm. Linków (4 w.). 2.) P., okolica,
„Pommersches Urkundenbuch*, Szezecin, 1881 gm. Mołdoczany (14 w.). Mają tu: Baczańsey
(od r. 1254 do 1278). Claussen A. P. L.: „Klei- 45 dz., Wojszwiłłowie 39 dz., Pietruszkiewiczo
ne Geographie der Provinz Pommern*. Buetow wie 11 dz., Rymowiczowie 77 dz. 3.) P. Biały,
und Leipzig, 1882. „Wizytacya archidyakonatu dwa dwory, gm. Kibury (14)i Pokroje (8 w.).
pomorskiego” za biskupstwa Hieron. Rozdrażew- Pierwszy należy do bar. Baehrów, ma 752 dz.
skiego (1581—1600), pomieszczona w wydaw- (302 lasu). 4.) P. Błękitny, dwór, gm. Skrobanietwie „Źródeł* prowadzonem przez Towarz. tyszki (7 w.). 5.) P. Czerwony, dwa dwory, gm.
Nauk. w Toruniu (t, VI). Rejowiez Jarosław ks. Gulbiny (10 w.) i Linków (9 w.). Jeden bar.
T.J.: „Kartka z dziejów Pomorza i Rugii*, Radenów, ma 241 dz., drugi bar. von der Ropp,
Kraków, 1903 r. Sommerfeld W.: „Geschichte 782 dz. (204 lasu). 6.) P. Dębowy, dwór, gm.
der Germanisirung des Herzogthums Pommern Gulbiny (10 w.), bar. von der Ropp 1740 dz.
oder Slavien bis zum Ablauf des XIII Jahrh.* (543 lasu). 7.) P. Górny, fol., gm. Pokroje
8.) P. Zaszmen, dwór, gm. Pokroje
(Staats u. socialwissenschaftliche Forschungen, 13 w.).
1898, str. VIIIi 234). Wendt: „Die Germani- (11 w.), Neurandów 300 dz. 9.) P. Murowany,
sirung der Laender oestlich der Elbe'' (Program gm. Linków, bar, Budbergów 1638 dz. (800 laszkoły szlach. w Lignicy z r. 1884i 1889). su). Nadto mają tu Biszmanowie 71 dz. 10.) P.
Wiesener W.: „,Die (rruendung des Bisthums Nowy, dwór, gm. Skrobatyszki (7 w.), baronów
von Pommern und die Verlegung des Bischofs- Eksów 85 dz. 11.) P. Sak, dwór, gm. Skrobasitzes von Wollin nach Cammin''* (Zeitsch. f. Kir- tyszki (6 w.), Hanów 307 dz. 12.) P. Sztilchen,
chengeschichte, t. X, Gotha, 1889). Tenże: dwór, gm. Podbirże (13 w.), bar. Bistrama 921
„„Die Geschichte der christlichen Kirche in Pom- dz. (296 lasu). Nadto Ribbe ma 239 dz. 13.) P.
mern zur Wendenzeit', Berlin, 1889, str. 355. Szyling, dwór, gm. Podbirże (12 w.). 14.) P.
Lutsch H.: „„Mittelalterliche Backsteinbauten Mit- Wielki, dwór, gm. Linków (10 w.), Staszkiewitelpommerns von der Peene bis zur Rega'*, Ber- czów 244 dz. 15.) P. Żłuktyń, dwór, gm. Podlin, 1890. Z 15 miedziorytami i 107 drzewo- birże (14 w.). 16.) P. Żółty, dwór, gm. Kibury
rytami. Wehrmann M.: „Landeskunde der Pro- (12 w.), Brandenburgów 371 dz.
Pomuszałka, wś i dwór, pow. wiłkomierski,
vinz Pommern* (Breslau, 1893, str. 32). Parczewski J.: „,Szczątki kaszubskie w prowincyi gm. Towiany (9 w.).
Pomusze, dwór, pow. szawelski, gm. Ligupomorskiej. Szkie etnogr.-histor., Poznań, 1896.
Wachowski Kaz.: „Słowiańszczyzna zachodnia
'*, my (11 w.).
Pomuszniki, wś, pow. poniewieski, gm. MołWarszawa, 1903, t. I (od str. 183 do końca).
Pomowcze, wś i fol., pow. poniewieski, gm. doczany (24 w.).
Ponary 1.) pow. oszmiański. Starodawna
Kibury (5i7 w.). Mają tu: Dysterlowie 107
siedziba tatarska, nabyta 1540 r. przez Jerzego
dz., Szerowie 35 dz.
Pomowie, wś, pow. telszewski, gmina Wor- Radziwiłła, następnie własność Fiedora Łastowskiego, sprzedana przez niego r. 1559, znów Tanie (16 w.).
Pompiany, mstko nad rzką Istra, pow. po- tarowi Kurmanowi Achmetowiezowi, następnie
niewieski, gm. Pompiany, 23 w. od Poniewieża,
1840 mk. Gmina obejmuje 95 miejscowości, 1222
dm. włośc., 8945 mk, włościan, uwłaszczonych
na 13,637 dz.

Dawidowiczów, Wołłków, Bielaków, Rogińskich,

wreszcie Gałeckich.

W ostatnich czasach prze-

szła do Narkowiezów. 2.) P., tamże, ob. mylnie

Ponara. 3.) P., pow. trocki. Należą do hr.
Pomucki, wś, pow. poniewieski, gm. Lin- Janowej Lubienieckiej.
Ponaszewicze, fol., pow. lepelski, Dowmonków (8 w.).
Pomukis 1.) dwór, pow. kowieński, gm. Be- tów, z Aleksandrowem 150 dz.
Poncialejki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
tygoła (6 w.). 2.) P. Buda, dwór, tamże, Tysz-

kiewiczów 160 dz.

gm. Brasław (6 w).

Ponebel, wś i fol, nad rzką Żywiec, pow.
Pomusie, mylnie Pomusiany (t. VIII, 760),
pow. trocki. W uroczysku leśnem Baniszki znaj- rówieński, gm., st. poczt. i dr. żel. Równo (9 W.),
duje się około 100 kurhanów, mających od 35 27 dm. 257 mk..,. cerkiew drewn. wzniesiona
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r. 1767 przez ks. Aleks. ze Steckich Radziwiłłową, szkółka od r. 1886, W r. 1570i 1583 Fedora Kadianowicza Czaplicza Szpanowskiego,
który w r. 1577 wnosi od 12 dym., 8 ogr.

7257 mk. włościan, uwłaszczonych na 11,162
dz. Zarząd gm. we wsi Welże (5 w.). 2.) P.

Stary, dwór i ferma, tamże, gm. Pniewo (6 w.),
Czajkowskich 193 dz. (Ob. Gukowski: „Powiat

Ponedel, mstko i dobra, pow. nowoaleksan- poniew.*, Kowno, 1595 r.

Poniewieżyk, dobra, pow. kowieński, gmina
drowski, gm. Ponedel, 84 w. od mta pow., 1550
mk. Gmina obejmuje 106 miejscowości, 560 dm. i par. Jaswojnie (13 w.), 28 w. od Kowna, Korewłośc. (26 innych), 7211 mk. włościan, uwła- wów 1182 dz. (526 lasu). Niegdyś Szymona
Syrucia, kaszt. witebskiego. Kościół fil. z muru
szczonych na 11,627 dz.
Poniatówka, fol., pow. klimowieki, od 1854 wzniesiony r. 1747 przez Syrucia,
Poniewka, fol., pow. witebski, Lisowskich.
r. Ciechanowskich, 384 dz.
Poniewo, wś nad rzką Drohaczychą, powiat
Poniatowo, fol., pow. szawelski, gm. Skiewieliski, gm. Serteja, w pobliżu Horodyszcza.
mie (16 w.),
Poniewodzie, wś, pow. telszewski, gm. ŻoPoniczów, wś, pow. włodzimierski, gm. Werrany (17 w.). Mają tu Abramowiczowie 44 dz.
ba, 4 w. od Włodzimierza, 46 dm., 228 mk.
Poniewy, wś, pow. telszewski, gm. KorciaPoniec, miasto, pow. krobski. Odnoszą się
tu opracowania: „Bitwa pod P. r. 1704" (Przyj. ny (13 w.).
Ponikielpie, Poniekielpie, wś i dwór, powiat
ludu, 1836). Kazim. Jarochowski: ,,Z czasów
saskich, Poznań, 1886 r. Respadek, dr.: „Dwie szawelski, gm. Skiemie (10 w.), własność Leich-

przemowy od ołtarza przy objęciu zarządu du- seritów 153 dz,

Nadto maja tu Koryznowie 29

chownego w par. ponieckiej*, Poznań, 1855 r. dz., Ludkiewiczowie w 1.i Wolmontowiczach
Dr. H. Ehrenberg: „Das Punitzer Stadtarchiv'', 79 dz.

Ponikiew 1.) w dok. Poniec, wś, pow. pułtu(Zeitsch, d. hist. Ges, f. d. Prov. Posen, II,
ski (mylnie podano łomżyński). Biskupi płoecy
94—95).
Poniedrce, dobra, pow. sząwelski, gm. Ja- mieli tu w XIII w. gniazdo sokole (Mon, Pol. hist.,
t V, 438), Ob. Obrytte (t. VII). 2.) P., wś, pow.
niszki, bar. Ehrndorf-Kupfer, 400 dz.
Poniedunie, wś, pow. rossieński, gm. We- ostrołęcki. Zapewne dziedzice Tarchomina i przy-

wirżany (17 w.).
Poniekocze, wś, pow. telszewski, gm. Wornie (4 w.).
Poniemuń 1.) Koszewniki, chutor przy wsi

ległej mu wsi Ponikwy po Warszawą, osiedli tu
i założyli nowe gniazdo. W r. 1479 synowie nie-

żyjacego Wawrzyńca „de Ponikiew''* dziela się
włościami. Andrzej młodszy dostaje Ponikiew
Pogorzany, pow. grodzieński, 2.) IP., fol., tamże, i Góry w pow. ostrowskim. Boruta starszy

gm. Wiercieliszki, Niemcewieczów 131 dz. i Sa- „Czyrwino i Dąbniki** w powiecie ostrowskim
rosieków 91 dz. 3.) P., dwór, pow. kowieński, a „Osrzenie'* (Ojrzenie) w pow. ciechanowskim
gm. Eleonorów, Jasińskich 400 dz. 4.) P., (Kapica, Herbarz, 333).
Ponikwy, wś, dziś nie istniejąca. Leżała
mstko i dobra, pow. nowoaleksandrowski, gmina
Czadosy (10 w.), 70 w. od mta pow., 370 mk. w okolicy Warszawy, graniezyła z Tarchominem i zapewne weszła w skład tych dóbr. Wspo-

Dobra stanowią attyn. Czados. 5.) P., dwór,
tamże, gm. Ponedel (5 w.). 6.) P., wś i dobra,
tamże, gm. Poniemuń (1 i 3 w.), Turów 539 dz.
7.) P., dobra, pow, poniewieski, gm. Birże (21
w.). 8.) P.i P. Czerwony, dobra, tamże, gmina
Podbirże (8 w.). P. al. P. Wielki, własność

mina ją dokum, z r. 1387 i 1415 (Kapica, Herbarz, 331).

Ponikwy, wś i fol., pow. brzeski gub. grodz.,
gm. Wołczyn.

WŚ ma 40 dm., 322 mk., 590

dz.; fol, Moraczewskich, 499 dz. Mylnie podano
Siesiekich, 300 dz. P. Czerwony, bar. Korfów, (t. VIII, 779) dwie wsi t. n., jako posiadające
z fol. Jaekany 812 dz. 9.) P. Murowany, dwór, kościoły.
Poninka, wś, pow. nowogradwołyński, gm.
tamże, 10.) P. Mały, dwór, tamże, gm. Podbiri par. praw. Połonne (8 w.), 42 w. od mta pow.,
że (4 w.), Szymmingów 154 dz.
Poniemuniek, mstko i dobra, pow. nowoale- 24 dm., 398 mk. 2.) P., wś, pow. żytomierski,
ksandrowski, gm. Poniemuniek, 70 w. od mta gm. Puliny, par. praw. Iwanowicze (10 w.).
Ponizowie, dobra, pow. mohylewski, Obnispow., 50 mk. Gmina obejmuje 58 wiejscowości,
253 dm. włośc. (80 innych), 3815 mk, włościan, kich i Rogowskich 468 dz. (325 lasu).
Ponora, wś nad rzką Tulą (Soroką), pow.
uwłaszczonych na 5710 dz.
Poniemupis, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. ostrogski, gm. Annopol, par. praw. Rowki (3 w.),
26 w. od Ostroga, 89 dm., 645 mk., cerkiew,
Uciana (13 w.).
Poniewież 1.) mstko w gub. kowieńskiej, szkółka eerk. od r. 1882..
Ponory, wś, pow. dryzieński, par. Druja.
18,134 mk. Dobra, hr. Kajzerlinga, 1426 dz.
Ponowiany, wś, pow. wiłkomierski, gmina
(658 lasu). Między marszałkami pow. poniewieskiego opuszczeni: Władysław Komar, Kon- Onikszty (5 w.).
Ponsujki, os., pow. lucyński, gm. Nerza
stanty Komar, Paweł Puzyna. Gmina obejmuje
66 miejscowości, 709 dm. włoścć. (140 innych), (6 w.), st. poczt.
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Pontekany, wś, pow. poniewieski, gm. Moł- Gojlewiczowie 97, Danielowie 99, Dąbrowscy
doczany (18 w.).
124, Kasperowiczowie 46, Kiszkisowie 58 dz.
Ponudzie, okolica, pow. szawelski, gmina
Popielnia, wś, pow. skwirski, gm. Popielnia,

Szawkiany (8 w.). Mają tu: Głazowscy 18 dz., 30 w. od Skwiry, 218 dm., 1761 mk., cerkiew,

Jankiewiczowie 60 dz.

Ponułe, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm.
Rakiszki (14 w.).
Ponurwie, dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm,
Szaty (3 i 4 w.).
Poole, wś, pow. wiłkomierski, gm. Uciana (8 w.).
Poołsie, dwa dwory, pow. kowieński, gmina
Eleonorów (8 w.). Jeden należy do Jasień-

szkółka ceerk., wiatrak. St. dr. żel, (1 w. od
wsi), 20 dm., 101 mk. Gmina obejmuje 9 miej-

seowości (1 mstko, 5 siół, 3 wsi), mających
11,635 mk. (41 katol., 5 sztund., 330 żydów)

1 18,744 dz., w tem 10,340 większej posiadłości, 7894 włośc., 362 cerk.

Popielniki al. Majdan Józefin, wś, pow.
chełmski, gm. Pawłow. Należała do dóbr Krasne.
skich, ma 80 dz,
Popielniki, wś, pow. śniatyński, ob. PomoPoorya al. Poorye, wś i dwór, pow. ponie- rzany. W r. 1579 wś ta w pow. kołomyjskim,
wieski, gm. Girsudy (7 w.), własność Sancewi- ziemi lwowskiej, należy do dóbr Mikołaja Mieczów, 138 dz.
leckiego, wojew. podolskiego. Płaci od 6 płaPoosinie, wś, pow, wiłkomierski, gm. Oni- gów, 5 kom.
kszty (6 w.).
Popielówka, kol., pow. włodzimierski, gm.
Poeswodzie, wś, pow. rossieński, gm, Mań- Nowodwór, 17 dm., 114 mk.
kuny (9 w.).
Popielskie, wś, pow. rossieński, gm. IłossiePooszwie, mylnie Pooszwicie (t. VIII, 782), nie (10 w.).
dwór, pow. rossieński, gm. Kołtyniany (2 w.),
Popień, w dokum. ż r. 1240 Popey, wś, pow.
Galimskich 31 dz.
brzeziński. Do r. 1240 własność klasztoru czerPopaniszki, dwór, pow. szawelski, gm, Posz- wińskiego, ob. Borzęcin. W r. 1579 są części:
wityń (4 w.).
„Popien magna* w par. Jeżów, mają tu BłędowPoparttona, wś, pow. nowoaleksandrowski, sey cztery działy po 2!/, łan., zaś „Popien migm. Rakiszki (15 w.).
;
nor** w par, Wysokienice ma trzy działki droPopary, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, bnoszlacheckie.
gm. Bachmaty (6 w.).
Popiercie, wś, pow. rossieński, gm. Erżwi* Popeluszowo, wś,pow. dryzieński, parafia łek (10 w.).
Oświej.
Popile 1.) dwie wsi, pow. rossieński, gmina
Popiel, mstko i dobra, pow, nowoaleksandrow- Kroże (3) i Wewirżany (5 w.). 2.) P., dwie wsi,
ski, gm. Popiel, 97 w. od mta pow., 480 mk. pow. wiłkomierski, gm. Pupany (7 w.) i Suboez
Dobra hr. Choiseul de Gouffier, 3373 dz. (2301 12 w.).
lasu). Gmina obejmuje 44 miejscowości, 271
Popilekalnis, mylnie Pipielekałna (t. VIII,
dm. włośc. (11 innych), 3539 mk. włościan, 220), pow. święciański. Nad jez, Ukais horouwłaszczonych na 6362 dz.
dyszcze, zw. Pilikalnis, zajmujące około 250 saż.
Popielany, mstko i ferma, pow. szawelski, kwadr.

gm. Popielany, 43 w. od Szawel, 1170 mk. Gm.
Popileki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
obejmuje 83 miejscowości, 985 dm. włośc. (103 gm. Antolepty (8 w.).
innych), 6206 mk. włościan, uwłaszczonych na
Popina, Popino, wś i dobra, pow. kobryński.
13,814 dz.
Dobra, Zuków, z chut. Zamałolasy i Marcinowo
Popiele 1.) przys. wsi Nowosiołki, pow. ko- l uroez. Dubowo i Arabek 3296 dz. (1291 dz,
bryński. 2.) P., wśi zaścć., pow. nowoaleksan- lasu),
drowski, gm. Abele (4 w.). 3.)PP, dwór, pow.
Popinowo, wś i fol., pow. rossieński, gmina
wiłkomierski, gm. Siesiki, Turów 200 dz.
Chwejdany (Konstantynów 2 w.).
Popiełewe, urocz. dóbr Knyszyn, pow. biaPopirce, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Tauroginie (4 w.).
łostocki.
|
Popielikalnia, zaśc., pow. nowoaleksandrow
Popiszki, wś, pow. nowoaleksundrowski, gm.
ski, gm. Tauroginie (3 w.).

Popieliszki 1.) dwór, pow. kowieński, gm.

Czadosy (3 w,).

Popiwesie, dobra, pow. poniewieski, gmina

Aleksandrowska Słoboda, Micewiczów 27 dzies. Stumbryszki (12 w.), 40 w. od Poniewieża, Me-

2.) P. zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gmina jerów 808 dz.

Niegdyś Pietkiewiczów, od któ-

Tauroginie (8 w.).

8.) PP., zaść, pow. wiłko- rych nabywają Antoni i Elżbieta z Fabrycyumierski, gm. Androniszki (8 w.), 4.) P., dwór szów Kościałkowscy, około 1768 r. sprzedają
i fol., tamże, gm. Rogów (8 w.). Dwór, zwany Bereśniewiczom.

też Szyły, Siewruków 319 dz.

Popka, urocz., pów. prużański, gm. Horo=

szany (14 w.).

Popkowice, wś, pow. janowski, Podezas gdy

Popielki, okolica, pow. szawelski, gm. Kar- deezna, Popków 57 dz.
Mają tu: Bugajłowie 18 dz.,

Pop

Pop
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Popolcie, dwór, pow. poniewieski, gm, Kra-

i przyległych Skórzycach na 150 (w drugim opi- kinów (4 w.).
Popolinie, wś, pow. rossieński, gm, Kielsie na 136) to w reg. pob. z r, 1531 podano
tylko 4 łany. W r. 1676 Mat. Strzyżowski pla- my (6 w.).
Popolskie, dwór, pow. szawelski, gm. Kurcił tu od 2 osób z rodziny i 184 poddanych a sędzia ziemski lubelski od 28 poddanych. Tenże szany (7 w.).
Poporcie, wś i zaśc., pow. telszewski, gmina
sędzia ze Skórzye od 71 poddanych, 8 dwor.,
Siady (13 i 15 w.).
2 szlach.
Poportynie 1.) Poporcinie, zaśc., pow. koPopkowo, wś, pow. dryzieński, parafia 05wieński, gm. Krasne (12 w.). 2.) PP., wś, tamwiej.
Poplatyno, dobra, pow. mścisławski, od r. że, gm. Średniki (5 w.).|
Poportyszki, dwór, pow. rossieński, gmina
1870 Brujewiezów, 649 dz.
Poplekśnie, wś, pow. rossieński, gm. Kro- Konstantynów (11 w.).
Popów, wś, pow. turecki. Dawna własność
że (8 w.).
arcyb.
gnieźn, wspom. w dok, z r. 1339 w liezPoplesztymylnie
Popletyszki,
Poplestyszki,

ki, okolica, pow. rossieński, gmina Skawdwile bie wsi spustoszonych przez Krzyżaków. W dok.

(6 w.). Mają tu Martynowiezowie 34 dz.
Poplesztaki, wś, pow. szawelski, gmina
Szawkiany (6 w.).
Poplewsze, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Tauroginie (19 w.).
Poplimbały, trzy zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Ponedel (11—13 w.).
Poplinksze, dwór, pow. telszewski, gm. Biady (10 w.).
:
Popliszki, wś, pow. rossieński, gm. Konstantynów (7 w.).
Popłacin, wś nad Wisłą, pow. gostyński.
Przed r. 1185 własność kościoła płockiego. Ob.

zr. 1357 śród włości areybiskupich (K. W.,
n. 1192 i 1354). Były tui części szlacheckie.

Popów, pow. olhopolski, ob. Zipowa,

Popowce, fol., powiat czauski, Burskich,
199 dz.
Popowce 1.) wś, pow. krzemieniecki, gmina
Bereżee, par. praw. Kokorew (1 w.), 15 w. od
Krzemieńca, 89 dm., 495 mk,, cerkiew fil, drewniana z r. 1745, kaplica. Wr. 1583 do Wiśniowea (ks. Andrz, Wiśniowieckiego), płaci od

11 dym., 6 ogr. 2.) P., wś, pow. ostrogski,
gm. Chorów, par. praw. Białaszów, 12 dm., 95

Chełpowo. Wspom. w dok. z r. 1446 (Kod, maz., mk. 3.) P., wś, pow. starokonstantynowski, gm.

212), W r.1570 w kluczu płockim dóbr bi- i par. katol. Kupiel, par. praw. Żerebki Wielkie
skupich, daje od 10 łan., 1 zagr., wyszynku (2 w.), 56 w. od mta pow., 157 dm., 945 mk.,
cerkiew fil. od r. 1832, paraf. od 1779, szkółka.
piwa.
Popłanciszki, zaśc., pow. szawelski, gmina Wś wchodziła w skład ordynacyi ostrogskiej;
r. 1753 dostała się Wilezopolskiemu. 4) P.,
Kiryanów (7 w.).
Popłany 1.) dwór, pow. poniewieski, gmina wś, tamże, gm. i st. poczt. St.-Konstantynów
Linków (5 w.), własność bar. Tornau, 667 dz. (5 w.), 85 dm., 590 mk., cerkiew drewn. uposa2.) P., dwór, tamże, gm. Skrobatyszki (15 w.). żona 35 dz. z nadania właściciela Nikodema Wo=
Popławka, wś, pow. żytomierski, gm. Puli- ronieza r. 1785, szkółka od r. 1886, młyn, W r.
ny, par. praw. Wilsk (10 w.), 20 w. od Zytomie- 1583 ks. Konst. Ostrogski wnosi od 17 dym., 11
ogr., 1 koła doroezn. W r. 1598 spustoszona
rza, 36 dm., 216 mk.
Popławskiego al. Pepłowskiego, chutor, pow. przez Tatarów.

Dzieliła losy ordynacyi ostrog-

żytomierski, gm.i par. praw. Cudnów, dawniej skiej. W r. 1758 darowana Wilezopolskiemu,
uposażenie cerkwi cudnowskiej, obecnie Czetyr- od którego nabywa Nikodem Kazimierz Woroniez. Następnie własność Kurdwanowskich, obeckinych.
Popławszczyzna, chutor, pow. żytomierski, nie mają tu części Kurdwanowscy i Łukinowscy.
gm, Krasnosiółka.
Popowce, wś, pow. winnicki. Pułaski Fran.:
Popławy 1.) wś, pow. bielski gub. grodz.
Aleksander Witold w. ks. lit. r. 1416 nadaje Ja- „Kurhan popowiecki* (Zb. wiad. do antrop. kraj.,
kóbowi i Bartłomiejowi z Gołuchowa dobra Po- 1893 r., t. 17).
Popowce, wś, pow. zaleszczycki, ob. Szerpławy (Kapica, Herbarz, 133). 2.) P., fol. dóbr
Zalesiany, pow. grodzieński. 3.) P., fol. dóbr szeniowce (t. XV).
Popowice 1.) wś, pow. grójecki, ob. GłówGniewińszczyzna, pow. sokólski. 4.) P., powiat
czyn. 2.) P., wś, pow. jędrzejowski. W r. 1326
słaeki, własność Tomaszewskich.
Popłkowo, wś, pow. lepelski, gm. Mosarz, dziedzice wsi zawarli z bisk. Nankerem układ eo
do zamiany dziesięciny na pieniężną w ilości 4
należała do dóbr Białe.
Popłuszcze, wś i dwór, pow. rossieński, grzyw, rocznie (Kod. kat, krak., I, 182).
Popowicze, wś i kol., pow. kowelski, gmina
gm. Kroże (5 i 8 w.), Giedgowdów 100 dz.
Popniewszczyzna, wś, pow. dryzieński, Hołoby, 31 w. od Kowla. Wś 23 dm., 242 mk.;
kol. 27 dm., 99 mk, W r. 1577 Hawryłowa Bqpar. Zabiały.
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kijowa wnosi od 5 dym, po 20 gr., 2 ogr. po 2
Popuszynia, dwór, pow. kowieński, gm. Krogr. W r. 1583 Aleks. Siemaszki (przy Mielniey), ki (10 w.).
Popuszynie 1.) dwór, pow. rossieński, gm.
płaci od 6 dym., 6 ogr., 1 popa.
Popówka 1.) dwór, pow. szawelski, gm, Kir- Jurborg (2 w.), 62 w. od Rossień, Kuryanów 40
janów (5 w.). 2.) P.. fol., pow. homelski, Mu- dz. 2.) P., dwór, tamże, gm. Mańkuny (5 w.).
smanów 359 dz. 38.) P., fol., tamże, od r. 1865 3.) P., dwie wsi, tamże, gm. Szydłów (12 i 14
Sizych, 279 dz.). 4.) P., fol., tamże, Tołkacze- wiorst).

wych 276 dz.

5.) P., fol., pow. mohylewski,

od r. 1869 Jewstafiewyeh, 119 dz.

Poradowa, wś nad rzką Berberycha, pow.

6.) P., do- wasylkowski, gm. Ksawerówka, st. poczt, Wa-

bra, pow. mścisławski, Komarów 1050 dz. (650 sylków (13 w.), 158 dm., 864 mk., szkółka, 6
lasu). 7.) P., fol., pow. sieński, należy do dóbr wiatraków.
Trostianka.
Poradówka, mylnie Paradówka (t. VII, 854),
Popówka 1.) chutor, pow. czerkaski, gmina wś nad Tykiczem Gniłym, pow. zwinogródzki,
Sunki. 2.) P., wś nad dopł. Sobu, pow. lipo- gm. Bojarka, st. poczt, Łysianka (16 w.), 39 w.
wiecki, gm. Iwańka, st. poezt. Lipowiee (9 w.). od Zwinogródki, 166 dm., 837 mk., szkółka
182 dm., 1029 mk., cerkiew, szkółka eerk., cerk., 6 wiatraków.

młyn.

3.) P. Konelska, wś nad Tykiezem Gni-

Poradyn, wś, pow. mścisławski, gm. Kazi-

łym, tamże, gm. Popówka Konelska, st. poczt. mirowa Słoboda, 69 dm., 513 mk., cerkiew.
Monasterzyszcze (18 w.), 100 w. od Lipowea,
Poraskolnie, wś, pow. rossieński, gm. Szy127 dm., 1285 mk,, cerkiew, szkółka cerk., dłów (5 w.).
młyn, 4wiatraki, Gmina obejmuje 11 miejscoPoraudis, Porawdisi P.-Podberże, dwa zaśc.,

wości (2 mstka, 4 sioła, 5 wsi), mających 13066 pow. wiłkomierski, gm. Uciana (5 w.).
Porawdzie, wś, pow. szawelski, gm. Podudz., w tem 7291 większej posiadłości, 4900 dz. bis (3 w.).
włośc., 243 cerk. 4.) PP., kol., pow. łucki, gm.
Porąbka, wś, pow. będziński. W r. 1390
Poddubce, 7 dm., 42 mk. 5.) PP., kol., tamże, król Władysław potwierdza nabycie wsi P. w
gmina Szezuryn, 7 dm., 68 mk. 6.) P, wś, pow. sławkowskim, przez Jana bisk, krak. od
mk. (61 katol, 2 ewang., 3906 żydów) i 12,489

powiat włodzimierski, gmina Werba, 31 dm,, Abrahama „de Woycow Coscezol* za 250 grzyw.
144 mk.
E
(Kod. kat. krak., II, 149).
Popowo al. Pruskie stany, wś, pow. szezuPorchowa, wś, pow. buczacki. O tutejszej
czyński. W dok. zr. 1506 występuje ,,Geor- ciekawej grocie pisał W. Demetrykiewiez w pragius de Pruske Stanij* (Kod. maz., 335). W reg. cy: „Groty w skałach Galicyi wschod. (Matepob. z r. 1577 podano tylko: Popowo, w parafii rysły antrop. archeol., t. VI, 1908).
Grajewo „omnes haeredes, man, 6*.
Porchuty, Parchuty, wś, pow. słonimski, gm.
Popowy Róg, pow. zwinogrodzki, ob. /u- Kozłowszczyzna, 109 dz.
dzówka,
Porczyny, r. 1244 Porczin, wś, pow. siePoprawały, pow. święciański. Na obszarze radzki. W dok. z r. 1244 śród włości klasztoru
Cystersów i szpitala św. Gotarda pod Włocławwsi 65 kurhanów,
Poprawka, kol., pow. żytomierski, gm. Pu- kiem (Ulanow. Dok. mazow., 180, 10).
liny, 23 dm., 163 mk.
Porejzgupie, dwór, pow. rossieński, gmina

Popreniszki, wś, pow. wiłkomierski, gmina Rossienie (8 w.).
Poreszkiecie, wś, pow. telszewski, gmina
Wojtkuszki (3 w.).
Poprogi, fol. i dwie wsi, pow. wiłkomierski, Wornie (5 w.).
Porezgi, zaśc., pow. kowieński, gm. Krogm. Kowarsk (3 w.). W r. 1794 Adama Pieki
(4 w.).
ezyńskiego i Michała Rymowicza.
Poręba
Mrzygłodzka, wś i osada fabr., pow.
Poprudzie 1.) dwór, pow. rossieński, gmina
Pojurze (10 w.). 2.)PP., zaśe., tamże, gmina będziński. Kopalnie węgla brunatnego, odlewnia
Skawdwile (8 w.), należy do dóbr Janowo, 3.) żelaza. Wzniesiono tu obeenie kościół murowaP., wś, pow. szawelski, gm. Łukniki (6 w.). ny, będący dotąd filią kościoła w Ciągowieach.
Poręba 1.) Dolna, wieś, pow. myślenicki.
4.) P., dwa dwory. pow. wiłkomierski, gmina
W
dok. z r. 1346 „Radostonis Poramba* (Kod.
Onikszty (4w.). 5)P., dwór, tamże, gm. Sukat. krak., I, 230). 2.) P. Spytkowska, w dok.
boez (7 w.), Ogińskich 100 dz.
z roku 1354 Pauliporamba, wś, pow. brzeski.
Popurwie, wś i okolica, pow. wiłkomierski, Wspom. w dok. z r. 1354, Własność bisk. krak.
gm. Szaty (315 w.). Mają tu Korgowdowie w dok. z r. 1861. 3.) P. Zegota, wś, pow. chrza80 dz., Maciańscy 20 dz., Towiańscy 30 dz.
nowski. W dok. z r. 1419 wspomniano: „pratum
Popusze, fol., pow. wiłkomierski, gm. Ro- plebani de Poramba* (Kod. kat. krak., II, 452).
gów (9 w.).
Widocznie istniała tu parafia jaż w XIV w.
Porłapis, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
Popuszotis, dwór, pow. szawelski, gmina
gm. Rakiszki (7 w.).
Szawkiany (7 w.).
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Pornia, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Wojt- dz, Nadto w gminie jest 148 dz. eerk. i kośc.
kuszki (7 w.).
i 1628 większej własności.
Pornis, dwór, pow. rossieński, gm, SkawdwiPorozowo, chutor, pow. ostrogski, gmina
le (9 w.).
ć
Zdołbiea, 7 dm., 181 mk.
Porochnia, wś nad rzką Zabokruką, pow.
Poroże, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm,
starokonstantynowski, gm. Manaczyn, st. poczt. Bachmaty (7 w.).

Wołoczyska (15 w.), 77 w. od mta pow., 179

Porpliszcze, wś, pow. siebieski, należała do

dm., 1085 mk., cerkiew drewn. zr. 1875 na Oleszów.
miejsce dawniejszej z r. 1739, szkółka cerk.
Porsk 1.) Wielki, wś, pow. kowelski, gmina
W r. 1463 w dziale kn. Semiona Wasilewicza Wieliek, 75 dm., 438 mk., cerkiew. 2.) P. Mały,
Zbaraskiego. Wnuczka jego Anna Tatiana Hol- wś nad Stochodem, pow. łucki, gm. Szczuryn,
szańska wnosi między innemi P., ks. Konstante- 34 w. od Łucka, 80 dm., 387 mk., cerkiew.
mu Ostrogskiemu. Pod koniec XVIII w. wieś Własność Teleżyńskich.
należy do Józefa Potockiego, następnie StanisłaPorska Wólka, ob. Wólka Porska,

wa Sobieszczańskiego, potem Czosnowskiego,
Porszele, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
wreszcie przechodzi w częściach w ręce: Zarzyc- gm. Rakiszki (16 w.),
kich, Trzebińskich, Szezęśniewiezów, SkupieńPorsznia, wś, pow. orszański. Cerkiew par.
skich i Krejeów. Obecnie ezęść Zarzyekich na- drewn.
byli włościanie, Skupieńskich — Beezko Druzin,
Portialiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowa część Krejca — Łoziński. Pod wsią 2 kur- ski, gm. Śmołwy (3 w.).
hany.

Porubieże, dwa zaśc., pow. nowoaleksan-

Porochownia 1.) fol., pow. dryzieński, Pro- drowski, gm, Antuzów (8 w.) i Rakiszki (18 w.).
kopowiczów 119 dz. 2.) P. Małą, tamże, ob.
Porudupie, wś, pow. telszewski, gm. WorMoskiewszczyzna.
nie (28 w.).
Porogi, dwór, pow. szawelski, gm. Tryszki
Porudzie, r. 1328 Poratze, wś, pow. opa(2 w.), Iwanowskich 209 dz.
towski. W dok. z r. 1328 śród włości bisk. luPorojście 1.) zaśc., pow. wiłkomierski, gm. buskich (K. W., n. 1088).
Androniszki (8 w.). 2.) PP., wśi dwór, tamże,
Porusołło, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Kowarsk (10 w.), Montwiłłów 147 dz. 3.) P., gm. Oknista (7 w.).
zaśc., tamże, gm. Żmujdki (9 w.), ZawistowPorustyki, dwór, pow. poniewieski, gm. Noskich 63 dz,

wemiasto (5 w.).

Porokowskie, fol., pow. szawelski, gmina
Porutkalnie, wś, pow. telszewski, gm. WorŁukniki (10 w.).
nie (8 w.).
Porom, słoboda, pow. rówieński, gm. SiePorwańcze, wś, pow. włodzimierski, gmina
dliszcze, 18 dm., 85 mk.

Podberezie, 53 w. od Włodzimierza, 121 dm,,

Peromamiszki, wś, pow. wyłkowyski, gm. 829 mk., cerkiew. W r. 1570 część (4 dym., 3
i par. Wyłkowyszki (4 w.), ma 5 dm., 40 mk, ogr. po 4 gr.) w zastawie u Siemiona DroździeńW r. 1827 4 dm., 17 mk.
skiego. W r. 1577 płacą: Iwan od 1 dym. 10
Poromocze, wś i dwór, pow. szawelski, gm. gr. i 2 ogr. po 2 gr.; Kuźma, Michno i Klim od
Błagowieszezeńsk (22 w.), Norejków 485 dz.
6 dym. po 10 gr. i 3 ogr. po 2 gr. W r.1583
Poromów, wś i os. leśn., pow. włodzimier- Siemion Drozdzieński od 4 dym., 2 ogr., 2 ogr.,

ski, gm. Chotiaczów, 22 w. od Włodzimierza. Kuźma i Klim Porwaniecey od 10 dym., 6 ogr.,
8/, popa i Iwan Porwaniecki od 2 dym., 2 ogr.,
WŚ 72 dm., 577 mk,, cerkiew.
Poromówka, wś, pow. żytomierski, gmina
Porwiany, dwór, powiat szawelski, gmina
i par. Horoszki (4 w.), 36 w. od Żytomierza, 82
Wieksznie
(10 w.).
|
dm., 507 mk.
Pory, dwór, pow. poniewieski, gm. NowemiaPoropie, dwór i przys., pow. kowieński, gm. sto (5 w.), Jasińskich 22 dz.
Kroki (6 w.), Kondratów 92 dz.
Poryck 1.) mstko, pow. włodzimierski, gm.
Poroślany, pow. prużański, W r. 1563 Poryek, 30 w. od Włodzimierza, 418 dm., 2369
w wójtowstwie jakowczyckiem, włości dworu mk. Gmina obejmuje 35 miejscowości, 1253

Ją popa.

dobuczyńskiego ekonomii kobryńskiej.

We wsi dm. włośc. (341 innych), 8547 mk, włościan,

było 38 włók gruntu średniego; ztego 4 wol- uwłaszeczonych na 9993 dz. W r. 1577 Chwienych (1 na gumiennietwo i 3 na służkostwo), dora Działyńska (przy Beresteczku). płaci od 17
1 na osadzie i 32 na robocie. Dochód ze wsi dym., 10 ogr., a kn. Aleksander Aleksandrowicz
czynił 25 kóp 37 gr.
(Porycki) z mstka od 4 dym. po 20 gr., 4 ogr.
Porozów, mstko, pow. wołkowyski, 1668 po 4 gr., 5ogr.po2gr. W r. 15838 wnosi on
dz. włośe., 49 cerk., 33 kośc. mina obejmuje z mstka od 3 dym. rynk. po 6 gr., 12 dom. ulicz.
26 miejscowości, 359 dm. włośe. (147 innych), po 4 gr., 4 chałup nędzn. po 2 gr., 2 przekup.,
3539 mk, włościan, uwłaszczonych na 10,478|3 dym., 6 ogr., 3 ogr., 2 rzem., 2 kół waln.,
1

Słownik Geograficzny,
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popa. W r. 1589 ks. Porycka płaci szosu fi. 2 (14 w.). 2.) P., fol., pow. wiłkomierski, gmina
gr. 14, z ról fi. 1 gr. 15, z ogrodów, z popa, i dobra Siesiki (1 w.).
rzemieśln., przekup., zagr., kół młyn. A. 6 gr. 12,
Posamonie, dwa zaśc., pow. nowoaleksan-

czopowego per arendam f. 20, wogóle f. 30 drowski, gm. Rymszany (8 i 10 w.).
gr. 11. 2.) P, Stary, wś nad rzką Rudą, tamże,
Posawżyszki, fol., pow. nowoaleksandrow31 w. od Włodzimierza, 105 dm., 643 mk., cer- ski, gm. Abele (5 w.), Chojnowskich 56 dz,
kiew, młyn. W r. 1577 ks. Aleks. Porycki wnoPosądza w dok. Posszandzą, wś, pow. miesi od 4 dym. łan., 3 dym. półłank., 38 ogr., 1 ogr. chowski. Wspom. w dok. zr. 1364 (Kod, kat,
2gr.,aw r. 1588 od 6 dym., 2 ogr.
krak., I, 298).
Poryckie Budy, wś, pow. kolneński, ma 1ł
Posdrajcie, fol., pow. wiłkomierski, gm. Szaosad i 131 morg. Wchodziła w skład dóbr Ko- ty (14 w.). Należał do Oklińskich.
rzeniste.
Posele (t. VIII, 843), Posiele al. Pozele, wś,
Porye, ob. Parya.
pow. oszmiański. Zamieszkała niegdyś przez luPoryngi, dwór, pow. szawelski, gm. Kursza- dność wyłącznie litewską.
ny (5 w.), Ejgirdów 40 dz.
Posgaleszkalnie, dwór, pow. rossieński, gm.
Poryngowo, wś, dwór
i dobra, pow. szawel- Mańkuny (7 w.).
ski, gm. Kurszany (6 w.).
Posiahwa 1.) wś, pow. ostrogski, gm. BuPoryte Izdebne al. Kościelne, wś, pow. kol- hryn, 38 w. od Ostroga, 61 dm., 298 mk., cerneński. R. 1375 w Ciechanowie, Jan ks. wizki, kiew, szkoła. W r. 1583 Fiedorowa Homiakowa
warsz, i zakrocz,, pan ciechanowski, nagradzając wnosi od 4 dym., 3 ogr. 2.) P., wś i chutor,

zasługi Paszka z Radzanowa nadaje mu wsi: gm. Zdołbica, st. poczt. Antopol (13 w.), 27 w.
Czebnowo i Kargoszyno, w pow. ciechanowskim, od Ostroga. Wś 39 dm., 422 mk., cerkiew drewtudzież „in nemore areas duas Poryte et Izbne niana z r. 1775, szkółka cerk. Obeenie Barskich.
nuncupatas in distrietu Nowogradensi* (Kapica, Chutor ma 9 dm., 34 mk. W r. 1570 Ohrenki
Zwierzowej., Wr. 15838 Iwan Czapliez SzpaHerbarz, 333).

Porze, fol., pow. szawelski, gmina Trysz- nowski płaci od 10 dym., 8 ogr., 8 ogr.
ki (5 w.).
Posiawtyń, fol., pow. wiłkomierski, gm. RoPorzeczany, wś, pow. sejneński, gm. i par. gów (8 w.).
Metele, 44 w. od Sejn, 26 dm,, 297 mk. WchoPosiekj, zaśc., powiat nowoaleksandrowski
dziła w skład dóbr Obelica, W r. 1827 było 15 gm. Dryświaty (14 w.).
dm., 125 mk.
Posiełki 1.) dwór, pow. kowieński, gm. JaPorzecze 1.) (t. VIII, 835, podane w pow. swojnie (12 w.). 2.) P., zaścć., pow. wiłkomierkowińskim i rossieńskim), dobra, pow. kowieński, ski, gm. Szaty (5 w.).
gm. Betygoła (4 w.), Dyrdów, z fol. PozwierzyPosierbutony, zaśc., pow. nowoaleksandrow
niec-Ugiany, 390 dz. 2.) P. Pobulwiany, dwór, ski, gm. Rakiszki (8 w.).
pow. szawelski, gm. Tyszki (6 w.). 3.) P., zaśe.,
Posiłów, w dok, Posilow, wś, pow. pińczowpow. wiłkomierski, gm. Rogów (6 w.). 4.) P., ski. Wspom. w dok. z r. 1228.
fol., pow. orszański, Gordziałkowskich 163 dz.
Posiń, wś, pow. lucyński, gm. Posiń, 40 w.
5.) P, fol., tamże, od r. 1856 Chomentowskich, od Lucyna, 18 dm., 296 mk,, kościół katol., ka730 dz. (455 lasu), młyn. 6.) P., fol. dóbr Ale- pliea, dom przytułku, Gmina obejmuje 77 miejksandrowo, pow. sieński. 7.) P., pow. wilejski. scowości, 564 dm. włośc. (32 innych), 7638 mk.
Na gruntach włościańskich i dworskich do 100 włościan, uwłaszezonych na 12,017 dz.
kurhanów. 8.) PP,, os., pow. newelski, gm. ZiabPosiołek, dwa zaścć., pow. wiłkomierski, gm.
Owanta (13 w.).
ki, cerkiew, kaplica, dom przytułku.
Poskajcie, okolica, pow. poniewieski, gmina
Porzewo, w dok. Porssovo, wś, pow. pułtuski. Wspom. w dok. z połowy XIII w. śród wło- Krakinów (9 w.). Mają tu Rustejkowie 113 dz.
Poskara, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
ści bisk, płockich. W r. 1576 ma 6 łan., 1
gm. Rakiszki (16 w.).
rzeźn., 1 łan wójt.
Poskardyszki, fol., pow. nowoaleksandrowPorzeziny Gqdki, Jelitki i Mendle, trzy wsi
drobnoszlach., pow. bielski gub. grodz., gmina ski, gm. Sołoki (7 w.).
Grodzisk, par. Pobikry, w dawnej ziemi drohiePoskirdumie, dwa dwory, pow. kowieński,
kiej. niazdo Porzezińskich.
gm. Kroki (7 w.). Jeden zw. Zacisze, należy do
Posadeła, wś, pow. poniewieski, gm. Kraki- Ciszkiewiczów, 123 dz.; drugi należał do Jeleńskich.
nów (5 w.).
Poskirnie, zaść , pow. nowoaleksandrowski,
Posadnie, wś, pow. szawelski, gm. Szawlagm. Smołwy (10 w.).
py (4 w.).
Poskitów, r. 1408 Nova villa Posczythow,
Posadniki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
wś, pow. miechowski. W r. 1408 Klemens kaszt.
gm. Czadosy (11 w.).
Posady 1.) wś, pow. kowieński, gm. Janów czchowski, nadaje świeżo założonemu kościołowi
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Postojno, wś, pow. rówieński, gm. Derażne,

par. praw. Biezal, 38 w. od Równego, 195 dm.,
nazwę Nowej wsi (Kod. kat. krak., II, 328),
Posklindzie, wś, pow. telszewski, gm. Żora- 1251 mk., cerkiew fil. drewn. wzniesiona 1739

r. przez właściciela Szymanowskiego, młyn wony (17 w.).
Posknietupie, wś, pow. kowieński, gm. Ej- dny, gorzelnia, Przy wsi kolonia niemiecka,
mająca do 1000 mk. Do filii należy wś Zwizdal
ragoła (6 w.). Należała do Surwiłłów.
Poskoczyszki, dwór, pow. kowielski, gmina| ( 3 w.). W całej filii było 166 dm., 1335 mk.

Wilkija (16 w.).

W r. 1577 sioło zamku Stepańskiego (ks. Konst.

Poskordzie, wś, pow. kowieński, gm. Jaswojnie (16 w.).
, Poślituwie, dwór, pow. kowieński, gmina
Sredniki (12 w.).
Posłowice, wś, pow. kielecki. W dok. z r.
1351 ob. Dyminy.
Posmoncie, dwór, pow. szawelski, gm. Błagowieszczeńsk (10 w.).
Pośniatole, dwa dwory i wś, pow. kowieński, gm. Wielona (5, 11i 12 w.). Jeden, 159
dz. należał do Berezińskich.

Ostrogskiego), płaci od 7 dym. półdworz., 13

hanów,

24 gr.

dym. na ćwiere., 5 ogr., aw r. 1583 od 14 dym.,

6 kom. z bydłem, 5 ogr.
Postoliszki, wś i fol., pow. poniewieski, gm.
Naciuny (10 w.).
Postołówka, r. 1565 Postołowcze, wś, pow.
husiatyński.

WśŚ ta, po obu brzegach rz. Ho-

rodnicy aż do Zbrucza się ciągnąca, założona
była zapewne jeszcze w XV w. na obszarze sta-

rostwa trembowelskiego. Zniszezona przez Tatarów zaczęła się zasiedlać po bitwie pod OberPosnudwie, wś, pow. nowoaleksandrowski, tynem. Zdawna trzymali ją w dzierżawie Sieciechowie na zastaw pewnej sumy, jak świadczy
gm. Krasnogórka (5 w.).
Posoje, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Owan- lustracya z r. 1565. W r. 1583 wojewody sandomierskiego, w dzierżawie Czelejowskiego. Nota (1 w.).
wo
osadzona i spustoszona daje od 1 pługa.
Posole, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. WiżuPostołowo, pow. prużański, gm, Rewiatyny (9 w.).
Posolin, fol., pow. lepelski, własność Stec- cze. W r. 1563 w wójtowstwie maleekiem, we
włości dworu błudeńskiego ekon. kobryńskiej.
kiewiczów.
Posolcza, Posolcz, okolica, pow. lidzki. Po- We wsi było 11 włók gruntu średniego, z tego
między P., Jatowtami i Kubańcem grupa kur- 1 wolna na podłaźnika, Dochód czynił 19 kóp
Postow (w dok.) ob. Puszcza.
Posowsie, ob. Pasowsie.
Postruje, dwie wsi, pow. telszewski, gmina
Pospirgilinie, dwór, pow. rossieński, gmina
Olsiady (7 w.).
Szymkajcie (12 w.).
Postrungie, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Posrowcie, okolica, pow. wiłkomierski, gm.
Szaty (7 w.). Mają tu: Montrymowiezowie 138 Ołoty (12 w.).
Postrunie-Biżewka, dwór, pow. kowieńdz., Szadziewiczowie (w P., Kalnicach i Bieluszski,
gm. Jaswojnie, Kimontów 60 dz.
kach), 447 dz.
Wielkie i Małe, wś, pow. płoński.
Postruże
Postaszowice, u Paprockiego Postawkowice,
W r. 1203 połowa wsi jest własnością biskupów
wś, pow. będziński, ob. Jaworznik,
płockich. W r. 1567 są tu części drobnoszlaPostaw, zaśc., powiat nowoaleksandrowski, checkie. Zdaje się, że do biskupów należało P.
gm. Tauroginie (11 w.).
Małe wchodzące potem w skład dóbr Woźniki.
Postawy, pow. dzisieński. Kościół paraf,
Postrużnice, ob. Pstrążnice (t. IX).
fundował r. 1522 Jan Zenowiez, a r. 1667 ks.
Postupel, w dokum. Postupla, wś, pow. koFranciszkanów, Stanisław Biegański, sekretarz welski, gm. Górniki, 60 w. od Kowla, 76 dm.,

król., z żoną Anną z Sieheniów. Od Zenowi- 286 mk. Wchodziła w skład ststwa ratneńskieczów, drogą wiana za Apolonią, eórką Jerzego go. W r. 1628 czyniła f. 1 gr. 18.
i Konstancyi z Sycyńskich, P. przechodzą do
Posubocze, wś, pow. nowoaleksandrowski,
Kazimierza Władysława Biegańskiego. Córka gm. Abele (9 w.).
:

ich Anna, wychodzi za Benedykta Tyzenhauza
Posuchówka, wś, pow. humański, gm. Poi przekazuje majętność synowi Antoniemu, pod- suchówka, st. poczt. Ternówka (5 w ), 28 w. od
skarb. nadworn. lit, Po śmierci hr. Rajnolda Humańia, 107 dm., 1279 mk., cerkiew, 2 młyny

Tyzenhauza poszły P. do jego siostry hr. Przeździeekiej, dziś własność jej synów. Dobra mają
22,834 dz. dwor. Hr. Przeździecey budują tu
nowy kościół murowany

wodne. Gmina obejmuje 8 miejseowości (6 siół,
2 wsi), 12,502 mk. (120 katol., 352 żydów)
i 15,926 dz., w tem 7567 większej posiadłości,
8284 włośe.
Posterwas, wś, pow. telszewski, gm. WorPosujenie, wś, pow. wiłkomierski, gmina
Onikszty (8 w.).
nie (6 w.).
Posułonie, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
Postody, wś i zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Szaty
(8 w.).
Androniszki (5 w.).
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Posurmielis, zaśc., pow. szawelski, gmina
Łukniki (6 w.).
Posusieja, wś, powiat nowoaleksandrowski,
gm. Oknista (2 w.).
Posuwarkście, u Buszyńskiego Poszuwirście
(t. VIII, 857), fol., pow. rossieński, gm, Skaw-

, Poszemy, dwa dwory, pow. telszewski, gm.
Zorany (2 w.). Jeden Szykierów, ma 140 dz.
Poszeraukście, ob. Poczeraukście,

dwile (4 w.), Morenholzów 99 dz.

Poszerksznie, wś i dobra, pow. telszewski,

gm. Siady (9 w.), bar. Grotusów 445 dz. i bar.
Elsohu 481 dz.
Poszeszuwie Stare, dwór, pow. rossieński,

Poswirnupis, wś, pow. poniewieski, gmina gm. Rossienie, Świechowskich 245 dz.
Nowemiasto (6 w.).
Poszlinie 1.) wś, pow. rossieński, gm. Szymkajcie (9 w.). 2.) P. al. Pojszlinie, ob. Dębowo.
Poswojewszczyzna, ob. Dądrowowo,
Poswojgie, dwór, pow. telszewski, gm. GaPoszłapele, wś i dwór, pow. szawelski, gm.
donów (16 w.), Dowszkowych 37 dz., Katarskich skiemie (7 i 9 w.).
48 dz., Konopackich 40 dzies., Strandtmanów
Poszłapie, zaśc., pow. poniewieski, gm. Krakinów (7 w.).
171 dz.
Poswoleście, wś, pow. poniewieski, gmina
Poszłopie, wś, pow. kowieński, gm. Aleksandrowska Słoboda (11 w.).
Stumbryszki (9 w.).
Poszakiernie, wś, pow. szawelski, gmina
Poszniawie, wś, pow. kowieński, gm. BetyOkmiana (11 w.).
goła, Witkiewiczów 73 dz,
Poszaksze, wś, pow. nowoaleksandrowski,
Poszoki, wś i fol., pow. szawelski, gm. Skiemie (8 w.). Fol, należy do dóbr Bejsagołagm. Antolepty (6 w.).
Poszałtunie 1.) dwór, pow. rossieński, gm. Zarzecz.
Rossienie (7 w.), Januszkiewiezów 60 dz. 2.)
Poszokinie, okolica, pow. poniewieski, gm.
P. Stare i Nowe, dwa majątki, tamże, gm. Tau- Rozalin (12 w.). Mają tu: Downarowiczowie 30
dz., Domaszewiezowie 24 dz., Kasiulewiezowie
rogi (7 w.).
Poszałtynie, dwór, pow. telszewski, gmina 45 dz., Ludkiewiczowie 60 dz., Stankiewiczowie
41 dz., Sułkowscy 72 dz., Jawojszowie 39 dz.,
Żorany (8 w.).
Poszarnie, dwór, pow. kowieński, gm. Wil- Jarmołowiczowie 39 dz.

kija (4 w.).
Poszaszuwie, okolica, pow. rossieński, gm.
Taurogi (6 w.). Mają tu Kibortowie 40 dz.
Poszatlindzie, wś, pow. szawelski, gm. Podubis (9 w.).
Poszatrya 1.) wś, pow. szawelski, gm. Łukniki (1 w.). 2.) P., dwór, tamże, gm. Szawkiany (6 w.).
Poszatryje, dwór, pow. telszewski, gmina
Wornie, Halkiewiezów 245 dz., Hryniewieckich

Poszołtunie 1.) Poszołtuń (t. VILI, 857),
dwór, pow. rossieński, gm, Rossienie (9 w.).

2.) P., wś nad Szałtoną, tamże, gm. Erżwiłek
(7 w.). Był tu klasztor benedyktynów, fundowany r. 1755 przez Jędrzeja Jasińskiego, Anzelma Szymkiewicza i Kołłątaja na miejscu kapliey, stojącej od r. 1600. Klasztor ten łączył

się z probostwem należącym do Starych Trok
i dla tego po kasacie klasztoru r. 1882 przeby-

wa tu ksiądz świecki.

60 dz., Mierzejewskieh 53 dz., Niemczewskich
Poszołupie, wś, pow. rossieński, gm. Szym70 dz.
kajcie (5 w.).
Poszawsze 1.) dwór, pow. rossieński, gmina
Poszuczewie (ob. Golnze, t. II, 658), mylnie,

Kielmy (10 w.), Pokarklińskich 249 dz. 2.) P., za: Poszuszwie.
mstko, wś i dobra, pow. szawelski, gm. Podubis
Poszumień, pow. święciański. (irupa kur(4—7 w.). Dobra należą do Unkowskich, mają
hanów,
z których wykopano wiele przedmiotów
858 dz. Jezuici byli tu już w r. 1619; Stani-

sław Bejnar wystawił im kościół murowany, 200 metalowych.
Poszuszkalnie, dwór, pow. wiłkomierski,
Mieszkało
przy nim z kolei, do kasaty, 200 jezuitów, zajmu- gm. Wojtkuszki, Kaczyńskich, z fol. Mojgiszki
106 dz.
jąe się kształceniem młodzieży.
Poszuszwie 1.) dwór, pow. kowieński, gm.
Poszczeranksze, wś, powiat nowoaleksan-

kroków długości a 100 szerokości.

Jaswojnie (15 w.), Katerlów 134 dz. i Szymonodrowski, gm. Ponedel (9 w.).
Poszczyry, wś, pow. wiłkomierski, gm. Po- wiezów 302 dz. (w P. i Poskordziach). 2.) P.,
dobra, tamże, gm, Kroki (6 w.), Zaborskich
giry (5 w.).
1019 dz. 3.) P., wś, tamże, gm. Rumszyszki
Poszejki, wś, pow. telszewski, gm. Żorany (10 w.). 4.) PP., dobra, pow. szawelski, gmina
(22 w.). Mają tu: Niewiardowscy 30 dz., Piet- Szawlany (4 w.), Burniewiczów, z fol. Sidory
kiewiezówie 62 dz.

2052 dz. (361 lasu, 994 nieuż.). Należały daw-

Poszekszte, dwór, pow. wiłkomierski, gm. niej do Szemiotów. W r. 1638 kalwini mieli tu
Kowarsk (7 w.).
kościół paraf. Następnie zagarnęli kościół kaPoszelany, fol. i dwór, pow. szawelski, gm. tolieki (erygowany r. 1558), który na mocy wyroku sądu rossieńskiego z r. 1652 i trybunału
Szawkiany (6 w.).
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Poszyłunie, dwór, pow. rossieński, gm. Roslitew. zr. 1662 zwrócili katolikom. Zbór ten
sienie
(10 w.).
icz
Straszew
1767
r.
W
r. 1661 został spalony.
Poszynie, dwór, pow. szawelski, gm. Kiryakanonik infancki, pleban poszuszwieński, zbudował dom mieszkalny a w 3 lata później szpital. nów (6 w.).
Poszynkiele, dwór, pow. rossieński, gmina
"W r. 1792 razem z bratem Mikołajem, oboźnym
żmujdzkim, zapisał 30,000 złp., czterem księżom, Kielmy (12 w.).
Poszypelkie, Poszynpelkie, fol., pow. rossieńaby ci śpiewali w kościele modlitwy do N.M.P.
W rok później wystawił nowy murowany ko- ski, gm. Kielmy (15 w.).

Poszyrwińcie, dwa dwory, pow. wiłkomierściół, sprawił organy, na dzwonnicy umieścił
ski,
gm. Wieprze (5 w.).
400
uposażył
którą
altaryę,
zegar, ustanowił
Poszyrwis, dwie wsi, pow. szawelski, gm.
czerw, zł. Brat jego Jan ufundował drugą altaPodubis (3 w.).
ryę i również uposażył 400 czerw. zł.
Poszyszwie, wś, pow. rossieński, gm. Kielich
Przysieek
lepelski,
pow.
fol.,
o,
Poszutin
my. (9 w.).

293 dz.

Poszyszynie, dwór, pow. szawelski, gm. Podubis (9 w.).
z
Potale,
pięć
zaśc.
(jeden
zwany
też Czekolegmina
,
Poszweksznie, wś, pow. rossieński
rajstis), pow. wiłkomierski, gm. Uciana.
Aleksandrowsk (11 w.).
Potapowa, wś, pow. horecki, gm. NiezyporoPoszwentupie, wś i dwa dwory, pow. SZawicze,
31 dm., 239 mk,
wiczów
Wasilkie
w.),
(4—6
welski, gm. Podubis
Potapowicze, Potapowiki (t. VIII, 860), wś,
(w P. i Kowszach), 138 dz.
Poszwiecie, fol., pow. szawelski, gm. Kru- pow. owrucki, gm. i par. praw. Chwośnia Wielka (2 w.), 7 w. od Owrucza, 102 dm., 635 mk.,
pie (12 w.).
Poszwile, wś i fol., pow. szawelski, gm. Po- cerkiew ementarn. drewn. z r. 1858. W r. 1689
Kazimierza Pruszyńskiego a w r. 1701i 1706
dubis (10 w.).
Dyonizego Zabokrzyckiego, bisk. łuckiego.
gm.
ski,
wiłkomier
pow.
zaśc.,
cze,
Poszwin
Potapowka, fol., pow. klimowieki, MałaOwanta (10 w.).

Poszwargry, Poszwagry, dwór, pow. szawel-

ski, gm. Szawkiany (8 w.), Bohuszów 410 dz.

Poszwingie, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. chowskich 365 dz.

Potapurwie, wś, pow. poniewieski, gmina
Wiżuny (4 w.).
Mołdoczany
(4 w.).
sandrowPoszwinta 1.) zaśc., pow. nowoalek
Potasz,
wś nad rzką t.n. (dopł. Tykiezu),
dzies.
221
Wroekieh
w.),
(6
Smołwy
gm.
ski,
2.) P., pow. święciański. Grupa kurhanów, pow. humański, gm. Moszurów, st. poczt. i do-

mająca od 3 do 5 saż. średnicy.

bra Talne (8 w.), 30 w. od Humania, 208 dm.,

Poszwityń, mstko i wieś, pow. szawelski, 1149 mk., cerkiew z r. 1771, szkółka cerk.
Potasżarnia, os., pow. włodzimierski, gm.
gm. Poszwityń, 41 w. od Szawel 900 mk. GmiKorytnica,
10 dm., 120 mk.
włośc.
dm,
691
ści,
miejseowo
53
na obejmuje
Potasznia 1.) wś skarb. nad rzką Czerwon(89 innych), 4984 mk, włościan, uwłaszczonych

ką, pow. horodecki, gm. Potasznia, 7 w. od Hona 11,813 dz.
rodka,
5 dm., 35 mk., zarząd gm. Gmina obeji,
telszewsk
pow.
przys.,
2
i
dwór
ny,
Poszyla
muje 115 miejscowości, 625 dm. włośc. (3 inne),
gm. Siady (15 w.).

Poszylcie 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, 4379 mk, włościan, uwłaszczonych na 11,195
gm. Rakiszki (16 w.). 2.) P., wś, pow. wiłko- dz. 2.) P,, ob. Potaszynie. 3.) P., ob. Potażnia.
mierski, gm. Onikszty (12 w.).
Potasznia 1.) chutor, pow. kaniowski, gm.
Alegm.
,
kowieński
pow.
Poszyle 1. dwór,
ist.
poczt. Bohusław (6 w.), 21 dm., 128 mk.
ksandrowska Słoboda (6 w.), Titowych 105 dz.
2.)
P.
al. Buda Tahańczańska, wś, tamże, gm.
w.),
9
i
(7
2.) P., wś i dwór, tamże, gm. Średniki
Pleszków 76 dz. i Rustejków 56 dz. 3.) P., i st. poezt. Tahańcza (1 w.), 27 w. od Kaniowa,
dwór, tamże, gm. Wilkija (6 w.), Włastowskich 132 dm., 1453 mk., cerkiew, szkółka, eukrow20 dz. 4.)P., dwie wsi, pow. nowoaleksan- nia, wiatrak. 3) P., chutor nad rzką t. n., pow.

drowski, gmina Poniemuniek (5 w.) i Rakiszki kijowski, gm. Borodzianka, par. praw. Zahalee,
(17 w.. 5.) P., zaśc., tamże, gm. Rakiszki st. poczt, Chwasowa (35 w.), 62 w. od Kijowa,
(14 w.). 6.) P., dwór, pow. poniewieski, gm. 25 dm., 160 mk. 4.) P., słoboda, pow. rówieńKrakinów (9 w.). 7.) P., os., tamże, gm. Pod- ki, gm. Siedliszcze, 20 dm., 89 mk.
birże (14 w.).

8.) P., dwa dwory, tamże, gm. fSPotaszynie al. Potasznia, zaśc., pow. nowo-

Poniewież (10 w.) i Remigoła (6 w). 9.) P., aleksandrowski, gm. Antuzów ($ w.).
Potawsole, wś i okolica, pow. telszewski,
ob. Dyrwany. 10.) P., fol., pow. szawelski, gm.
Gadonów (7 w.). Mają tu Jamontowie
gmina
P.,
11.)
dz.
ów
240
Haselkus
w.),
(8
Popielany
(dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm. Traszkuny 72 dz.
Potawsze, dwór, pow. szawelski, gm. Radzi19 w.) i Wiżuny (5 w.).
i
wiliszki (3 w.).
Poszylina, ob. Barbarów.
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Potażnia, Potasznia, pow. oszmiański. 0 3
w. od wsi a 1 w. od rz. Berezyny, śród lasu
skarbowego 16 kurhanów, mających od 20 do
50 arsz. obwodu.
Poteklany, wś, pow. szawelski, gm. Tryszki (9 w.).
Poterwinie, dwór, pow. szawelski, gm. Łukniki (9 w.).

Potire, dwie wsi, pow, telszewski, gm. Żora-

ny (4i 18 w.).
Potirelis, dwór, pow. rossieński, gm. Skawdwile (10 w.).
Potłotele, wś, pow. telszewski, gm. Olsiady (10 w.).
Potok górny, wś, pow. biłgorajski, ma 272
dm. W reg. pob. z XVI w. nie podana. Zapewne

założona na obszarze ststwa krzeszowskiego
przez Zamojskich. Gmina P. górny ma 7105

mk. Śród zapisanych do ksiąg stałej ludności

Pot

Potrzebowszczyzna, fol. dóbr Kudrawka,

pow. sokólski.

Potule, wś, pow. rossieński, gm. Skawdwi-

le (10 w.).
Potulice, wś i dobra, pow. wągrowiecki.
Waleryan Mycielski, nabył te dobra r. 1611 od
Andrzeja Grudzińskiego. Pasierb Mycielskiego
Jan Biegański nabył jer. 1675 za 40,000 zł.
W r. 1728 wzniósł tu Samuel Biegański nowy
kościół z drzewa. Józef Biegański założył tu
piękny park (Złota księga, IV, 4).
Potulis, dwór, pow. szawelski, gm. Szawkiany (6 w.).
Potumsze, wś, pow. telszewski, gm. Wornie (27 w.).
Potumszele, wś, pow. telszewski, gm. Wornie (28 w.).
Poturzyca, r. 1565 Potarzicza, wś, pow. sokalski. W r. 1565 wś ta w ststwie sokalskiem

(7442) było w 1890 r. 2758 praw., 4550 katol.,
miała 9 kmieci na półłankach, 9 na ćwierciach
134 żydów.
i
1 płacąceego zł. 4 za czynsz i robotę. Ogółem
Potok, wś, pow. kaniowski, gm. Potok, st,
poczt. Kozin (6 w.), 30 w. od Kaniowa, 531 zł. 15 gr. 71/,.
dm., 3937 mk., cerkiew, szkoła, ambulatoryum,

Poturzyn, r. 1565 Botarzin, r. 1578 Pota-

(Gmina obejmuje 3 miejscowości rzin, wś, pow. tomaszowski. W r. 1565 wś ta
(2 sioła, 1 wś), mające 10,358 mk. (16 katol., w ststwie bełzkiem, oddana była w dożywocie
3 ewang., 1259 żydów) i 13,720 dz. wtem 4116 Stanisławowi Zamojskiemu, stcie bełzkiemu i jewiększej posiadłości, 7436 włośc., 1883 skarb.. go żonie. Wieś miała 25 kmieci na półłankach
i 1 na ćwierci. Każdy dawał po gr. 12, owsa 6
140 cerk,
Potok, wś, pow. rohatyński. Wedle lustra- korey, pszenicy 2, żyta 2, kapłonów 2, jaj 20.
cyi z r. 1565 leży w ststwie rohatyńskiem nad Zagrodników 7, z tych 2 wolni od czynszu i tystawem miasta Rohatyna, ma 26 kmieci na won. Karczmarz dawał zł. 20, pop gr. 20. Kmie28 wiatraki.

ćwierciach, 7 ćwierei pustych, łąki rozmierzone cie robili na folwarku po 3 dni na tydzień. Ogóna części, karczma daje zł. 3, chmielnik zamko- łem zł. 126 gr. 61/4. W r. 1578 pani Chełmska

wy wielki w szerz na 1!/, łanu, wzdłuż na staj płaci tu od 6'/, łan., 4 zagr., 4 kom., popa. Wś
należała do par. w Bełzie, Do gumna fol. wP.
dwie. Dochód był zł. 59 gr. 13.
Potoka, fol. dóbr Hieronimowo, pow. biało- zwieziono r. 1564: żyta kóp 950 (z 4 kóp otrzymywano 3 koree miary bełzkiej po gr. 15), pszestocki.
nicy kop 90 (z 2 kop 1 korzec po gr. 18), jęczPoteki, ob. Patokt.
Potoki, Potoka (t. VIII, 871), wś, pow. ta- mienia kop 200 (z kopy 1 korzee po gr. 12),

raszczański, gm. Juszków Roh, st. poczt. Ta- owsa 900 (z 2 kop 21/, korea po gr. 6), tatarki
40 (2 kopy dają 1 korzee po gr. 10), prosa 11/,
raszeza (5 w.), 124 dm., 756 mk., 2 wiatraki.
Potolecie, przys., pow. poniewieski, gmina stoga, grochu 2'/, brogów z tego korcy 15 po
gr. 28. Ogółem zP. i Żabezego dochodu czyCzypiany (14 w.).
Potołocze, dwór, pow. poniewieski, gmina stego było zł 807 gr. 8. Ob. „Jgołomia. Gmina
P. w r. 1890 miała 5045 mk. Śród stałej ludnoStumbryszki (4 w.).
ej; było: 4244 prawosł., 593 katolik. i 16 żyPotopieko, ob. Babimost,
Potowsze, dwór, pow. szawelski, gm. Ra- ów.
Potuturów, w dokum. Połutorów, wś, pow:
dziwiliszki (3 w.).
krzemieni
ecki, gm. Dederkały Wielkie, st. poczt,
Potrenałki, dwór, pow. szawelski, gm. ŁuJampol
(10
w.), 35 w. od Krzemieńca, 98 dm.,
kniki (7 w.).
661 mk., cerkiew murow. fund. r. 1799 przez
Potrumpancie, zaśc., powiat wiłkomierski, właścicieli:
Józefa Zagórskiego i Feliksa Stagm. Owanta (5 w.).
dowskiego. Cerkiew fil. we wsi Tadki (3 w.).
Potruszle (t. VIII, 27 Petruszle), dobra, pow. Obeenie P. są własnością Czosnowskich.
W r.
kowieński (mylnie podane w pow. rossieńskim), 15838 Stanisław Łaszcz wnosi
od 10 dym.,
gm. Betygoła (4 w.), Janczewskich z fol. Dzier- 2 ogr.
żany 1516 dz. (367 lasu).
Potwiery, dobra, pow. telszewski, gm. ŻoraPotrypczyno, fol., pow. połocki, własność | ny (15 w.), 31 w. od Telsz, Więckiewiczów z fol.
Romanowskich.
i Ejdyniszki 432 dz.
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Potyltis, dwór, pow. szawelski, gm. KurszaPotycz, wś, pow. grójecki. W dok. z r. 1380
w liczbie wsi dających dziesięcinę kościołowi ny (6 w.).
Potyrele, dwór, pow. szawelski, gm. Kurszaw Mszczonowie. W r. 1576 Mikołaj Potycki
ny
(14 w.), Krzyżanowskich 280 dz.
płaci tu od 41/, łan. Zapewne był to dzierżawca
Poule,
mylnie Paule (t. VII, 898), powiat
wsi królewskiej.
trocki.

Potyjówka, wś, pow. radomyski, gm. PotyPoułkszys, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
jówka, st. poczt. Radomyśl (20 w.), 187 dm., Subocz (11 w.).
998 mk. (304 katol., 228 ewang., 62 żydów),
Poupie, fol. dóbr Laukiemieniszki, pow. roscerkiew,
większa
obejmuje
słobód, 9

szkółka, 2141 dz. włośc. Własność sieński.
rozdzielona na drobne działy. Gmina
Pousław, dwa dwory, pow. poniewieski, gm.
63 miejscowości (10 siół, 19 wsi, 22
Remigoła (10 i 12 w.), Rosochaccy mają tu 406
kol. niem., 1 czeska i 2 żydow.), mają- i 86 dz.
cych 20,640 mk. (1844 katol., 986 ewang.,
Pousupie, dwór i dobra, pow. rossieński, gm.
i 99 in. wyzn.), 46,714 dz., w tem Rossienie (9 w.).
611 żydów
27.307 większej własności, 18,302 włośe., 725
Pouszynis, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Toskarb. i 380 dz. cerk,
wiany (5 w.).
Poużole (t. VIII, 883, Poużale), dwie wsi,
Potylcze 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Ponedel (18 w.). 2.) P., dwór, pow. tel- pow. wiłkomierski, gm. Konstantynów (7) i Toszewski, gm. Wornie (8 w.).
wiany (2 '/ą).
Poużołka, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
r:
W
ka.
Rawa-rus
pow.
Potylicz, mstko,
Żmujdki
(7 w.).
1565 w ststwie lubaczowskiem, nad rzką Tylicą,
dwór, pow. szawelski, gm. ŁukniPowajdis,
miało prócz dawnych ról i placów porozdzielanych na drobne cząstki, wiele, na rozkopanych ki (1 w.).
Powajdrys, zaśc., pow. szawelski, gm. Łuklasach, dąbrowach, obszarów, niw, łąk, łazów,
ogrodów różnej wielkości i z różną opłatą. Mia- niki (3 w.).
Powajłobie, mylnie Powajłokie (t. VIII, 884),
sto składało się z rynku i ulie: Garnczarska,
Zakościelna, Zabuże, Wójtowstwóo.

Plaeów ca- dwór, pow. rossieński, gm. Rossienie (20 w.),

łych było 953/, (po gr. 8), łanów pomiernych Kosińskich 40 i Staniewiezów 118 dz.
Powalkis, dwór, pow. poniewieski, gm. Pom721/, (po gr. 16), wójt skupił 1'/, łan. miejsk.
i włączył do folwarku swego. Nowe role, łąki, piany (8 w.).
Powartycze, wś, pow. szawelski, gm. Raogrody dawały wogóle zł. 32 gr. 14, Garncarzy
dziwiliszki
(12 w.).
48 po gr. 8,rzeźniczych jatek 10 po 3 kam. ło-

Powary, cztery zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
ju (każdy gr. 30), żydów 4 gospodarzy po zł. 2,
komornik 1 zł. Targowe w jarmarki na Nowy Onikszty (3 w.).
Powaryszki, dwór, pow. nowoaleksandrowRok i św. Kiliana, sochaczne i t. p. zł. 6. Przy
mieście dwie huty szklane: jedna Krassowskiego, ski, gm. Popiel (7 w.).
Powaszecie, dwór, pow. poniewieski, gmina
jakby osobna dziedzinka między lasem, dawała
zł. 6 gr. 12i 400 szklenie i szkło do zamku co Pniewo (13 w.), Romanowskich, 110 dz.
Powaszwis, trzy zaśc., pow. szawelski, gm.
potrzeba; druga niżej miasta z łanem roli, młyKurszany
(6 w.).
nem i stawem, skupiona niedawno przez wójta
Poważbie, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina
potyliekiego, który osadził tu 6 kmieci i na folwark orze nieco roli, daje czynszu zł. 1 gr. 8. Uciana (7 w.).
Powązki, przedmieście Warszawy. W dok.
Ogółem dochodu, prócz opłat od szewców, piekarzów, z łaźni, młynów, które brał wójt, było zł. z r. 1368 wymieniono „Mostky sive Povanscky*
152 gr. 8. W r. 1578 burmistrz z rajcami dali w liczbie wsi książęcych, których mieszkańcy
szosu fi, 19 gr. 6, od 119 łanów po fi. 1, od 27 nowo osadzeni, mieli dawać bisk. pozn. za dzieprzekupniów i piekarzów po gr. 15, od 68 kom. sięcinę po gr. 6 z łanu, dawniejsi zaś osadnicy
po gr. 6, od 50 garnearzy po fi. 1, od 11 ich tak jak poprzednio snopową (K. W., n. 1601).
pomoeników po gr. 12, od 14 kowali po fl. 1, od W r. 1580 Powązki wieś królewska w parafii
5 ich pomoeników po gr. 12, od 8 przekupniów Wawrzyszewo. Bartłomiej Zaliwski dzierżawca
soli po gr. 15, od 6 kuśnierzy po fi. l, od 8 tka- płaci od 4 łan.
Powejkiesis, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
czów po fi. 1, od 4 pomocników po gr. 12, od
Uciana
(10 w.)
rzeź10
od
cieśli fi. 1, od 19 szewców po fl. 1,
Powencie, wś, pow. szawelski, gm. Wiekszników po f. 1, od 2 krawców po fi. 1, od 12 warzących piwo po gr. 15, od 2 słodowników po fl. nie (2 w.).
Powerdenie. zaśc., pow. poniewieski, gmina
1, od 2 popów po fl. 2, od 3 hultajów po gr. 15,
pleban potylicki od 1 łanu i 12 zagrodn., 5 rze- Pokroje (4 w.).
Powerkśnie, fol., pow. rossieński, gmina
mieśln. i 1 rzemieśln. ubogiego i 8 komorn. CzoSzymkajcie (17 w.).
powe fi. 309 gr. 24.
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Powery, wś, pow. rossieński, gm. Skawdwi- S Powier
zynis, wś, pow. wiłkomierski, gmina
Ołoty (10 w.).
Powiamoki, wś, pow. wiłkomierski, gmina
Powieśny, dwór, pow. kowieński, gm. WilTraszkuny (15 w.).
kija
(10 w.).
Powiażyńcie, pow. święciański. Na polach
Powiesza, Powiesze, dwa zaśc., pow. wiłkole (2 w.).

P. 10 kurhanów.

Powicie, wś nad kanałem Orzechowskim,

pow. kowelski, gm. Lelików, 95 w. od Kowla,

378 dm., 1470 mk., cerkiew, szkoła. Wchodziła

Powietyńce, wś, pow. wiłkomierski, gmina

Subocz (2 w.).

Powieżys, wś, pow. rossieński, gm. Kon-

wiński płaci tu od 6 łanów. Później widocznie
przeszła na własność biskupów płockich.
Powieliszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Brasław (12 w.).

dz. Ob. Wiezginie. 2.) P., Poworwicie, dwa
zaśc., tamże. 3.) P., dwa dwory, tamże, gmina

Tryszki (2 w.).

Jeden, Druwów, ma 872 dzies.

4.) P., dwór, tamże, gm. Wieksznie (8 w.), PaPowielnucie, wś, pow. rossieński, gmina
włowiczów 621 dz.
Szweksznie (3 w.).
Powisz
Powieńcie, dwór, pow. szawelski, gm. Szaw- ski, gm. nie, trzy dwory i zaśc., pow. szawelBłagowieszczeńsk (5 w.). Mają tu:
kiany (2 w.).
Pietkiewieczowie
Powierańce, Poworańce, Powierzańce, pow.

trocki. Znajdowano tu toporki kamienne i strzałny (8 w.).
Powiżuny, wś, powiat nowoaleksandrowski,
Powiercie, r. 1364 Poverske, wś, pow. kolgm.
Czadosy (1/, w.).
ski. W dokum, z r. 1364 komes Albert dziedzie
Powiżyńce, Powieżeńce, wś, pow. wiłkomier„de Poverske* (K. W., n. 1524).
ski, gm. Uciana (4 w.).
Powierdownia, pow. trocki, kurhany.
Powierkalnie, dwór i fol., pow. rossieński,
Pownowiszki, zaśc., pow. szawelski, gm.
gm, Skawdwile (10i 13 w.). Fol. należy
do Kurszany (5 w.).
dóbr Zemigoła.
Powodoksty, wś, pow. szawelski, gmina

Powieryńce, Powiryńce, wś,

OE
R
ce

74 dz., Rodowiezowie 167 dz.
Powiże, fol., pow. szawelski, gm. Szawkia-

ki krzemienne.

mierski, gm. Owanta (4 w.).

zRÓk O R

których byli gm. Jaswojnie,
ludzie wolni) tejże wsi (Ulanow, Dok. mazow.
Powirwicie 1.) Powierwicie, dwór, powiat
292, 293, n. 819). Wr. 1576 klasztor czerszawelski, gm. Łukniki (10 w.), Bociarskich 196

a

Powigajle,
Powidowo 1.) Powidawie, dwór, pow. ros- dłów (18 w.). wś, pow. rossieński, gm. Szysieński, gm. Erżwiłek (10 w.). 2.) P., wś, tamPowilocie, fol., pow. telszewski, gm. Żydyże, gm. Szymkajcie (3 w.).
ki (1 w.).
Powidry, dwór, pow. szawelski, gm. BłagoPowiłajcie, wś, pow. szawelski, gm. Grużwieszczeńsk (13 w.).
dzie (14 w.).
Powidy, fol., pow. rossieński, gm. Szydłów
Powiłajtis, Zowajlis, zaśc., pow. szawelski,
(13 w.), Pieślaków 96 dz.
gm. Gruździe (12 w.).
Powidynksznie, Powidynkście, zaśc., pow.
Powiłańce, dwór, pow. wiłkomierski, gmina
wiłkomierski, gm. Uciana (10 w.).
Pogiry (7 w.), Miekiewiczów 46 dz. W r. 1794
Powidzie, wś, pow. wiłkomierski, gm. WojtDominika Kojałowicza.
kuszki (10 w.).
Powiłowcze, wś, pow. poniewieski, gmina
Powiejsinie, zaśc., pow. nowoaleksandrowNowemi
asto (3 w.).
ski, gm. Bachmaty (2 w.).
Powinksznie 1.) wś, pow. kowieński, gmina
Powieki, wś i dobra, pow. szawelski, gmina Ejragoła (10w.).
2)P, wś, pow. poniewieSzawkiany (10 i 12 w.), Rymgajłów, z fol. Bor- ski,
gm. Remigoła (6 w.). 3.) P., wś i dwór,
cie, Wieżele i Żadwojnie 600 dz.
tamże, gm. Śmilgi (9 w.).
Powieksznupie, dwór, pow. szawelski, gm.
Powinkszniewalnie, zaśc., pow. nowoaleŁukniki (6 w.).
ksandrowski, gm. Rakiszki (7 w.).
_ _ Powiele, wś, pow. wiłkomierski, gm. Żmujd.
Powirczuwie 1.) dwór, pow. szawelski, gm.
ki (3 w,).
Kruki (7 w.), Tomkiewiczów 238 dz. 2.) P.
Powielin, wś, pow. pułtuski. R. 1243 w Sotkowskie, dwór
i okolica, tamże, 6 w. od Kruk.
Płocku nadaje Bolesław ks. mazow. wieś „PowyePowirkszupie, dwór, pow. kowieński, gm.
lyno* klasztorowi w Czerwińsku. W drugim doJaswojnie (4 w.).
datkowym akcie z r. 1244 wymienia książę nazPowirupie, Powierupie, wś, pow. kowieński,
wiska wszystkich osadników (śród

m

W r. 1628 czy- stantynów (2 w.).

pow. wiłko- Okmiana (19 w.).

Powojcie, wś, pow. wiłkomierski, gm. OniPowieryszki, zaśc., pow. szawelski, gmina
kszty (7 w.).
Gruździe (7 w.).
Powojniszki, dobra, pow. szawelski, gmina

nm

w skład ststwa ratneńskiego.
niła 167 A. 29 gr.

mierski, gm. Uciana (4i 12 w.).

:
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Szawkiany (2 w.), Dołobowskich z fol, SzawkiaPożdzinowo, urocz., pow. brzeski gub, grony 1035 dz.
dzieńskiej, gm.Łyszczyce.
Powole, fol., pow. kowieński, gm. AleksanPozele, ob. Posele.
drowska Słoboda (8 w.), Wyszyńskiej i CiołkiePozelwa, mstko i wś, pow. wiłkomierski,
wiczowej 97 dz.
gm. Żmujdki (14 w.), 750 mk. Około 1774 r.
Powoliszki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Su- nadana Józefowi Morykoniemu, córka zaś jego
boez (6 w.).
Dorota Łopacińska sprzedaje Bystramom.
Powolnie, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. SuPozimak, wś, ob. Mieczki Poziemaki.
boez (9 w.).
Pozirnie, zaśe., pow. nowoaleksandrowski,
Powondeń, mstko i dobra, pow. telszewski; gm. Dusiaty (14w.).
gm. Wornie (10 w.), 28 w. od Telsz, 190 mk.
Pozitrojpie, wś, pow. kowieński, gm. Kroki (5 w.).
Dobra, Sakielów, 686 dz.
Powonsocie, dwór, pow. kowieński, gmina
Poznań, dobra, pow. rzeżycki, Rodziewiczów
Kiejdany (9 w.), Sipowiczów 67 dz.
z fol. Zalasy
i zaśe. Woskany
iMeżegli 1337 dz.
Powórsk, wś, pow. kowelski, gm. Powórsk,
Poznań. W ciągu ostatnich lat 15 miasto
30 w. od Kowla, 191 dm., 1315 mk., cerkiew, uległo dość znacznym przekształceniom. W dniu
szkoła, wiatrak,

Gmina obejmuje 21 miejsco- 1 kwietnia r. 1900 włączono do obrębu miasta
Jerzyce, Św. Łazarz
włościan, uwłaszczonych na 15,435 dz. Wr. i Wildę, przeto zarówuo terytoryum miejskie

wości, 1070 dm. włośc. (64 innych), 8885 mk. trzy gminy podmiejskie:

1577 do Łokacz, ks. Romana Sanguszki, płaci rozszerzyło się w dwójnasób, jak też i wzrosło
od 16 dym. półdworz., 5 ogr. Wr. 1583 do zaludnienie. W chwili przyłączenia miasto lidóbr kn. Janusza Zasławskiego.

czyło 73,800 mk., w tej liczbie 38,000 katoli-

Powosieje, fol. pow. nowoaleksandrowski, ków, 24,000 ewang., 6800 żydów i 150 innych
gm. Abele (11 w.).
wyzn. Wliezono w to już garnizon w ilości
Powsih, r. 1580 Powsino, wś, pow. warszaw- 4000 ludzi. Po włączeniu przedmieść ludność
ski.

Leży przy linii drogi żel. wązkotorowej, wzrosła znacznie. W r. 1901 liczono 117,000
mk., w tej liezbie 73,710 katol., 37,300 ewang.

idącej do Piaseczna i mającej tu stacyę. Rozległa i ludna wieś. W r. 1580 mają tu działy
Ciołkowie, płacą od 9 łan. Pleban płaci od 1
ćwierci a dwie wziął na folwark.
Powsinek, w dok. Powszyno minor, wś, pow.

i 5990 żydów.

Polaków było około 70,000.

Sród katolików było około 4000 niemców. W r.
1840 katolicy tworzyli 49%, protestanci 30%,

a żydzi 21/9, obeenie katolicy 630/,, protestanW 14 szkołach miejskich
Powsina. Pochodził ztąd „generosus Thabor olim uczy się 14,224 dzieci: 9980 kat., 4404 prot.,
dapifer Warschowiensis* w r. 1476 właściciel 440 żydow.; w tem 8020 polaków. Na 60 ezłonwsi: Wierzbno i Cierpięta (na obszarze Wierz- ków rady miejskiej było: 27 żydów, 22 niembna). W r. 1580 P. leży w par. Milanowo (Wi- ców, 11 polaków, w izbie handlowej 25 żydów,
warszawski.

lanów).

Leży w odległości 2 wiorst od ci 329/, żydzi 50/.

Płaci tu Piotr syn Mikołaja Opaekiego 10 niemców, 3 polaków.

Pism polskich wycho-

od 1% łan., 4 zagr. i Jan Karnieki od 3!/, łan. dzi w P. 18, z tych 8 eodziennych, 6 tygodnioPowsino, pow. płocki, ob. Mikanowo.
wych (z których „Przewodnik katolieki* liczy
Powszumy, okolica, pow. telszewski, gmina do 60,000 prenumeratorów) i
Pism niemieckich wychodzi 12.

Żydyki (5 w.).
Pozadoje, Podzadoje, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. Dusiaty (7 w.).
Pozakow, wś. Weszła w skład Prandocina
(pow. miechowski) przed połową XV w.(L.B,
t. II, 33).
Pożdzienięta, ob. Podzienięta.

4 miesięczne.

Stowarzyszeń

polskieh jest około 50, niemieckich przeszło 100.
Lekarzy polaków jest 39.

Prócz wzniesionego

już w r. 1859 pomnika Miekiewieza, stanęła
w r. 1884 na placu katedralnym skromna kolumna z medalionem brązowym, na uczczenie Jana Kochanowskiego. Z pomników niemieckich
wzniesiono statuę na uczczenie zwycieztw roku
Pożdzimierz, wś, pow. sokalski. W r. 1565 1870, fontannę ozdobioną grupą Perseusza,
wś ta w ststwie sokalskiem, miała 29 kmieci na uwalniającego Andromedę, podarowaną miastu
półdworzyszczach, siedzących „obyczajem bar- przez cesarzowę Fryderykową i r. 1902 na platniczym*. Dawali tylko po gr. 3 i 2 korce owsa. eu Wilhelmowskim pomnik cesarza FryderyJeden siedział na całem dworzyszczu a na dwu ka III. W ostatnich latach otwarto tu bibliotewiększych dworzyszczach siedziało czterech. kę publiczną niemiecką, a obecnie rozpoczyna
Wszyscy dawali miód, ogółem wiader 11 po gr. się budowa pałacu cesarskiego, na obszarze po
70. Zagrodn. 13 po gr. 5. Karczmarzów dwu, skazanych na zniesienie dawniejszych fortyfikajeden zł. 10 gr. 12, drugi zł. 2 gr. 12. Pop gr. cyach. W r. 1900 było w całej prowincyi
15. Za wiersze na Bugu zł. 1 gr. 18. Ogółem 1,162,588 polaków. Archidyecezya gnieźnieńzł. 74. ' Do gumna fol. zwieziono: żyta kóp 22, sko-poznańska obejmowała w r. 1903 43 dekapszenicy 202, owsa 149, prosa 28, grochu 10. natów, 546 kościołów paraf., 134 filialnych,

506

Poz

Poz

148 kaplie, 43 altaryi.

Obsługiwało te kościo- Kunstdenkmaeler der Stadt Posen*

(Zeitschr.

ły 771 kapłanów, 114 kleryków, 395 zakonnic. d. Hist. Ges. f. d. Prov. Posen, I). Tenże:
Wiernych było 1,311,568. Komisya koloniza- „Baugeschichte d. Stadt Posen. Vortrag gehalten
cyjna istniejąca od r. 1886, nabyła do końca am 2 Maerz 1866. Ob. „Posener Tageblatte*,
r. 1901 w Księztwie Poznańskiem 113,200 ha, z 4 Maerz 1866, n. 107). Kirmis Max.: Ge-

w Prusach zachodnich 49,200 ha, ogółem
162,400 ha, w tem 264 większych majątków,
a 70 gospodarstw włościańskich. Do 1 paźdz.
r. 1901 utworzono 4700 nowych osad na obszarze 77,000 ha, z tego 3497 osad w Księstwie,

schichte der staedtischen Muenze* (Ztsehr. Hist.

Ges. Bd. II, 261). Tenźe: „Historya mennicy
miejskiej w Poznaniu*. Kraków, 1887. Patel-

ski Stanislaus: Memoriale epitaphiorum, inserip-

tionum et aliorum seitu dignorum in ecelesia
z obszarem 59,000 ha i 1203 w Prusach zach. eathedrali Posnaniensi ante reparationem suam
na 18,000 ha. Osady te utworzyły 116 nowych magno sumptu inchoatam anno domini 1755,
wsi zaopatrzonych w zbiory protestanekie, szko- reperibilium, sub auspiciis gratiosis Theodori
ły i szpitale. Na użytek gmin oddano 4200 ha. Ducis in Klewan et Żukow Czartoryski episcopi
Do dziejów miasta, budowli i różnych instytueyi Posnaniensis in gratiam historiographorum et

odnoszą się następne wydawnietwa i opracowa- magnorum hominum transsumptum*.

Posna-

nia: Magener Alb.: „Das Klima von Posen. Re- niae, 1762 in 4-0. „Treść ustaw miasta J. K.
sultate der meteorologischen Beobachtungen in Mci Poznania, przez komisyę J. K. Mei dobrego
den Jahren 1848 — 70*. Posen, 1868 — 72, porządku Województwa Poznańskiego uchwalo2 tomy. Kretschmer J. C.: „Die Gruendungsur- nych r. 1780, w Warszawie 1781 (w Bibliotece
kunde der Stadt Posen vom J. 1253*. Posen, Kórniekiej). Jarochowski Kazim.: „Oblężenie

1853.

(Oryginał pożyczony radzey regencyj- miasta Poznania przez Patkula, Epizod kampanii r. 1704*. Poznań, 1879 (odbitka z X tomu
roczników Tow. Przyj. Nauk w Pozn.). Ob. też
„Przyj. ludu* 1839/40 z ryciną. Tenże: „Wzię-

nemu Kretschmerowi z archiwum prowineyona|lnego, po śmierci tegoż zaginął). „Słów kilka
o nazwisku i początku miasta* (Przyj. ludu,
1836, str. 342), I.v. Lekszycki: „Die aelte-

sten
grosspolnischen Grodbuecher*.
Erster
Band. Posen, 1386—1399*. Lipsk, 1887, str.
XVIII i 417. Warschauer Ad. dr.: „Das Stadtbuch von Posen*, t. I, Poznań 1893 (Protokuły i rachunki urzędu miejskiego ze średniowiecza). Potkański Karol: „Studya nad XIV w.*
Walka o Poznań (1306—1312). Kraków, 1899,
str. 20 (Odbitka z t. XXXVIII, Rozpr. wydz.
hist. filoz.). Chotkowski Wład. ks.: „Szkoły jezuieckie w P. 1573 — 1653*%, Kraków, 1898,
str. 56 (odbitka z „Przeglądu powsz.*). War-

cie Poznania przez konfederatów Tarnogrodz-

kich d. 24 lipca 1716* (Opow. histor. 1860,
str. 368). Tenże: „Kamieniec i Poznań po
Augustowej restauracyi* (Opowiad. i studya
histor. Serya nowa. Poznań, 1884). Tenże:
„Wspomnienia z czasów Prus południowych*
(Opowiadania i studya higtor., t. II, 1863, str.
450).

Dr. Meissner: „Kin Blick auf Posens

Verhaeltnisse im Jahre 1793* (Zeitsch. d, hist.
Ges. f. d. Prov. Posen, 1885, t. I). „Zwei
Opfer Napoleonischer Willkuehr in Posen. Aus
handschr. Chronik der Stadt Posen in der Po-

schauer A. dr.: Vortrag ueber die nationalen sener Magistrats-Bibliotek: Traurige Scene des
Verhaeltnisse im mittelalterlichen Posen*. („Po- Jahres 1806* (Zeitseh. f. Gesch. u. Landeskun-

sener Tageblatt 1885, nr. 577, Ztschr d. hi- de der Prov. Posen, 1884, 111, 1). Spis wyborPosen, I, 574, IJ, 129) ców pierwotnych do izby II sejmu pruskiego
Tenże: Beitraege zur Verfassung und Kulturge- r. 1849 w mieście Poznaniu podzielonem na 28
Łukasehichte der Stadt Posen (Dr. Meyers Zeitschrift okręgów fol. (Bibl. Prusinowskiego).
f.d. Gesch. u. Landeskunde d. Prov. Posen I). szewicz J.. „Obraz histor. statyst. miasta Pozstor. Gtes. f. d. Prov,

Tenże: „Die mittelalterlichen Innungen zu Posen* (Zeitschr. d. Hist, Ges, f.d. Prov. Posen, I).
Tenże: „Die Staedtischen Archive der Prov. Posen, insbesondere das Archiv der Stadt Posen*.
Das Urkunden Archiv der Stadt Posen. Rege-

nania*. Poznań, 1838, 2 tomy. Tenże: „Histor.
Statist. Bild der Stadt Posen*, Lissa, str. 64
(Więcej nie wyszło). Tenże: Histor. Statist.
Bild der Stadt Posen von 968 — 1798, uebers,

von L. Koenigk, rev. u. bericht. von. Prof. Dr.
sten: vom 3 Aug. 1254, bis 1500, 160 Urkun- Tiesler, Posen, W. Decker (E. Roestel), 2 tomy.
den. (Zeitschr f. Gesch. u. Landeskunde d. Prov. Tenże: „Wiadomość histor. o dyssydentach

Tenże: „Die Chronik der w Poznaniu, w 16 i 17 wieku podług lat zebraStadtschreiber in Posen*, Posen 1868. (Odbitka na*. Poznań, 1832. Toż w przekładzie niez pisma Zeitsch. d. hist. Ges. f. d. Prov. Posen). mieckim Balickiego. Darmstadt, 1848. „Czem
Tenże: „Beitraege zur Verfassungs und Cnltur- był Poznań przed 100 laty?* (Przyj. ludu 1835,
Posen III, 1884).

gesch. d. Stadt Posen* (Zeitsch. f. d. „Gesch.
Posen, 1882 I i 1883 II). Tenże: „Die Wahl
und Zusammensetzung der staedtischen Behoerden im mittelalterlichen Posen*. (Tamże 1891,
VI). Ehrenberg dr.: „Die aelteren Bau-und

str. 386),

„Zur Chronik Posens* (Rękopis in

4-to, duży tom, z rysunkami i wklejonymi ryci-

nami, mieszczący odpisy i wyciągi odnoszące
się do dziejów miasta, Znajduje się w bibliotece ratuszowej). Bergenroth O.: „Croquis von

Poz

Poz

Posen*. Posen, 1845 — 46 (2 części).
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Oehl- Ratbs Bibliotek in Posen". Posen, 1883, VIII

str. 206. Kurtzmann L: „Geschichte der Raczynskischen Bibliotek in Posen*
(SeparatAbdruck ans dem Katalog), Posen, 1885, „Statut der von dem Graphen Eduard von Raczyński
„Przewodnik dla członków zjazdu lekarzy gegruendeten oeffentlichen Bibliothek in Posen*,
i przyrodników w Poznaniu*. Poznań, 1870, Posen, Louis Merzbach, str. 16. „Biblioteka

schlaeger E.: „Kurzgefasste Geschichte und Beschreibung der Stadt Posen*. Posen, 1866
(z1 planem). „Przewodnik dla gości galicyjskich* 1868. Poznań, 1868, str. 44 z planem.
str. 27,

„Kleiner Fuehrer durch Posen, Nebst Raczyńskich* (Przyj, ludu, 1834, str. 4).

Mie-

Plaenen der Stadt und des Ausstellungsgebaen- dzioryt: „Biblioteka publiczna w P.*, G Dobler
des und 8 Holzschn. Posen, 1872. „Fuehrer se, Pragae w Raczyńskiego albumie do Wspom,
durch Posen. Gewidmet der General-Versam- Wielkop, „Biblioteka Raczyńskich w P,* (Tymlung der deutschen Geschichts-und Alterthums- god. ilustr. Ii 1860). Popliński A., et, KrąVereine*. Posen den 10—12. Dezember 1888. kowski J: „Catalogus alphabetieus bibliothecae
W. Decker (A. Roestel), Z fotografią ratusza publicae Raczyńscianae jussu magistratus in lui planem, Kozłowski K.: „Przewodnik po P. cem editus*. Posnaniae. Guil. Decker, 1865,
i okolicy*. Poznań r 1893. Drzeworyt z r. 2 tomy. „Katalog der Raczyńskischen Biblio1600 (około) przedstawiający P. widziany z gó- thek in Posen, bearbeitet von M. E. Sosnowski,

ry (W bibliotece Towarz. histor.). Plan miasta
P.w geografii A. Cellariusza, 1659.
Bodenehr
F.: „Force de lEurope" Augsburg (Plany
miast, fortee i t. d. na 200 tablicach, z końca
XVII w., śród nich plan Poznania). Tenże:
„Posen die Hauptstadt in Gross-Polen* (w dziele „Curioses Staats-and Kriegs-Theatrum in Polen*. Augsburg, 1709, fol. (Na tym planie
nosi teraźniejsza waga miejska miano „Biblioteki*), Plan miasta P. z początku XVIII-go
stulecia (w Bibliotece ratuszowej pozn. n. 5898).
Joannes Rzepecki S. R. M. geographus et geometra juratus, civis Posnaniensis, wykonał w roku

1746 plan p. t. „Mappa situationis civitatis
8. R. M. Posnaniensis* (w rękopisie, w zbiorach
Tow. Przyj. Nauk). Plan miasta P, Litogr.
Edw. Hesse w litografii W. Kurnatowskiego
w Poznaniu. Crusius Ch. u. Dietrich: „Plan
der Stadt und Umgegend von Posen*. Posen,
1865, fol. (Litogr.). Evert E.: „Plan der Stadt
P.*

Posen, Verlag von J. Jolowiez.

beln. — Wissenschaften.

II.

Band.

Literatur

und Geschichte. III. Band. Polnische Geschichte und Literatur.

IV. Band: Indices.

W. Decker 1885 in 8, 4 tomy.

Posen,

Ocenę tej pra-

cy ogłosili: J. Jolowicz i A, Warschauer (Zeitsch

d. hist. Ges. f. d. Prov. Posen I). Sosnowski
M.E.: „Alphab. Katalog der Racz. Bibl. enth.
die Erwerbungen aus den Jahren 1865 — 774.

Posen, 1878. Ocenę podał K. Estreicher („Bibl.
Warsz.* z r. 1867, t. II, 462).

Uwagi nad To-

warzystwem Naukowej Pomocy (imienia Karola
Marcinkowskiego) w W. Ks. Poznańskiem (Przyj.

ludu 1846, 290).
o

Wolfram A.: „Doniesienie

nowozorganizowanem

gimnazyum.

Poznań,

1504. Jeziorowski J.: „Nachricht. von der
Einrichtung des Schullehrer Seminariums zu

„Historya Posen.

siedmiomiesięcznego teatru w Poznaniu”,
znań, 1843.

Bibliothekar und L. Kurtzmann (I Bd. Biographie des Grafen Eduard Raczyński von M. E. Sosnowski. (Geschichte der Bibliothek von L.
Kurtzman, —Manuseripte.—Urkunden.—
Inkuna-

Posen, 1808.

Kaulfuss Dr.: „Wiado-

Po- "mość o szkole panieńskiej*,

Poznań,

1818.

Kelm Ad,: „Das neue Stadttheater „Promemoria ueber die Gewerbeschule Posens

in Posen*, N. 21i 283, der Baugewerkszeitung vom Vorstande der Posener Gtewerbeschulen,

1880 (w Bibliotece ratuszowej n. 2499).

„Zur dem Profesor Czwalina*. Posen, 1851. Hiel-

Geschichte des Posener Stadttheaters* (Posener
Tageblatt, n. 449, 1885. Na dokumentach oparta rozprawka w kwestyi budowy teatru w epoce Prus południowych.
Galerya obrazów ma-

scher K.: „Die Mittel—oder niedere Buergerschule, mit besonderer Beruecksichtigung der
Schulverbaeltnisse in der Stadt Posen*, Posen,
1858. „Programy szkoły realnej miejskiej

larzy polskich, znajdująca się w muzeum imie- w P. od r. 1854*,

nia Mielżyńskich pod zarządem Tow. Przyj.
Nauk w Poznaniu. Poznań, 1881, 8-0. „Roczniki Tow. Przyj. Nauk Pozn.* (od r. 1860).
„Katalog biblioteki Towarzystwa Przyjaciół
Nauk* (ułożył Hier.Feldmanowski). Poznań, 1869.
„Katalog duplikatów z Bibl. Tow. Przyj. Nauk*
(ułożył Klemens Kantecki), Poznań, 1883, 8-0.
„Ustawy Tow. Przyj. Nauk Pozv.*, 1857, 1876,
1886. „Catalog der Bibliothek des naturwissen-

„Programy szkoły średniej
miejskiej w P. od r. 1859*. „Programy miejskiej szkoły obywatelskiej w P. od r. 1878*.
„Die Staedtischen Elementarschulen zu Posen

nach ihrer Umformung im October 1869*.
„Lehrplan fuer die Stadtschulen der Stadt P*,
Posen, 1881.

Matuszewski V.: „Zum 50 jaehr.

Jubilaeum der Provinzial — Taubstummen—Anstalt zu Posen am 30 Januar 1882*. Posen,
1882. Instytut głuchoniemych w P., przez E.

Posen, Kierskiego (Tyg. Ilustr. XIII, 1866, str. 189).
1878, Nachtrag, 1883. „Cataloge der Koenigl. Starke Herm. Dr.: „Zur Geschichte des Kgl.
Regierungs Bibliothek zu P.* Posen, 1846, Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu P. (Zum 50
1867, 2 tomy, „Buecher - Verzeichniss der jahr. Jubilaeum). Posen. L. Merzbach, 1884.
schaftlichen Vereins f. d. Prov. Posen*.
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„Programy królewskiego gimnazyum św. Maryi Poznań, 1888, str. 172.

„Wystawa sztuk piękSchwemiński J.: nych Koła artyst. w P. w pałacu hr. Działyń„Entwurf zu einer Geschichte des Kgl. Marien- skich*. Poznań, 1885. Serya IiII, 2 tomy.
Gymnas. zuP.* 1848. „Krótki rys. dziejów „Wystawa obrazów w P. 1837* (Przyj. ludu
Gymnazii od S Mariam-Magd. w P. (W dodat- 1837). „Verzeichniss der erster Kunst-Ausku do ks. Jana Bielskiego Widok król. polsk., stellung des Posener Kunstyereins in der Staedprzedruk z r. 1873). Sehwemiński J.: „Cata- tischen Turnhalle in Posen vom I, bis zum
Magdaleny w P. od r. 1811*%.

14 Juni, 1884. „Verhandlungen des Kunstvereins fuer das Grossherzogthum Posen*. Posen,
1838. „Verzeichniss der Kunstsachen, welche
vom 24 Juni bis zu Ende Juli 1841, von dem
Posener Kunstverein in dem grossen Saale des
Juni 1873 stattfindenden 300 jaehr. Stiftungs- Hotel de Dresde ausgestellt worden*. Posen,
feier des Kgl. Marien-Gymn. zu P.* (1. Fest- 1841. „O wystawie obrazów w P.* (Przyj.
programm. II. Das Universum und der Mensch ludu 1845, str. 357). „Statuten der Musik
v. Dr. Carl Steiner. III. Verzeichniss der Leh- Liebhaber Gesellschaft zu P.* 1800. Ehrenrer und SŚchueler im Jubeljahr 1873). Posen, berg Herm.: „Zur Gesehichte der geist. Getraen1873. Festgabe des Lehrercollegiums des Kgl. ke insbesondere des Bieres in der Stadt und
Friedrich Wilhelms-Gymnas. zu P. zur 300 j. Provinz. Posen* (Zeitsch d. Hist. Ges. f. d. Prov.
Feier des Kgl. Marien-Gymn.* Posen, 1873. Posen Jahrg. I). „Zur Geschichte der Cholera„Programy królewskiego gimnazyum Frydery- Epidemieen in der Stadt P. 1831—1873 v. Joka-Wilhelma
w P. od r. 1836*%. Pohl: „Hist. seph Samter (Zeitschr. d. Hist. Ges. Bd. II,
Seminarii Posnan. archidioec., part. I — IV. t. 283). „Bericht ueber die „Cholera in P. im
logus librorum qui in bibliotheca gymnasii Posnaniensis ad S$. Mariam-Magdal. asservantur*.
Posn.. 1863. Warnka Dr.: „Geschichte des
Kgl. Marien-Gymnasiums seit 1804. (W program. z r. 1873). „Festschrift zu der am 25

Pozn. 1843. Brun Gfr.: „Festliche Freimaurer- Jahre 1848*%,
reden.

Posen,

Mit Erlaubniss der Ordens-Oberen.* sprawozdanie lekarzy

1849

w

(Rękopiśmienne

bibliot.

ratuszowej

n 2920). Kaczorowski v. Dr.: „Bericht ueber
1788. Mayer E.: „Chronik der Loge in Posen die Cholera-Fpidemie des Jahres 1866 in Pound Stiftungsgeschichte der St. Johannis-Fra- sen* (Berliner Klinisehen Wochenschrift 1872,
maurer-Loge zum Tempel der Eintracht*. Ber- Nr. 2, 89, odbitka wBibliot. ratuszowej n. 2124),
lin, 1870. „Kurzer Abriss der Geschichte der Wollenhaupt: „Technisches Gutachten ueber RePosen, d. 25 Mai 1787.

Lissa, L. G. Presser

St. Johannis-Freimauer-Loge zum Tempel der
Eintracht im Orient Posen bis zam Jahre 1870*.
Berlin, 1870. „Geschichte der jetzigen evang.
Petri frueher evang. reform. Unitaets-Gemeinden*

gulirung und Erweiterung der Wasserleitungen
der Stadt Posen*, 1862, W tej sprawie ogłosił
broszurę r. 1874 miejski radzea budowlany
Stenzel. W kwestyi kanalizacyi miasta ogła-

(Provinzialblaeter 1846). Baer M. Dr.: Geschichte szali projekty i uwagi: Wiebe (Posen,1872),

der lutherischen Gemeinde der Stadt Posen (Me- Gemmel (1872), Latham, Balduin (1873). Stenyer's Zeitsch. f. d. Gesch. u. Landeskunde d. zel (1873). Hobrecht (1874). Cohn W.: „Die

Prov. Posen). Meyer Chr.: „Die deutsche-Katholi- Sterblichkeitsverhaeltnisse in der Stadt Posen*
sche Gemeinde zu P.* (Ztschr. f, Gesch. u. Lan- (Vierteljahrsschr f. ger. Medizin, N.F., X, 2).
deskunde d. Prov. Posen, III, 1, 1884). Nach- Przełożenie uwag konfraternii kupieckiej miasta
richten ueber die Gruendung der evang. Kreuz- P. 1760 — 62 fo.. (Bibl. Prusinowskiego nr.
kirche zu Posen und der damit verbundenen 2123a). „Roczniki Towarzystwa św. WineenAnstalten. Posen, 1836 (Zum 50 jaehr. Jubilae
um). „Sehoenborn Heinrich: „Zum 100 jaehr.
Jubilaeum der evang. Kreuzkirche in P.* Posen, W. Decker 1886. Fiałkowski Roman:
„Rocznik sceny polskiej w W. Ks. Pozn. w 1870
r. Szrem, K. Gąsiorowski.
Chojnacki Ign.:
„Noworocznik teatralny na rok 1881*. Poznań,

dr. Łebiński, 1881.

Chotomski: „Teatr polski

w Poznaniu*, 1873.

Wolniewicz A. W.: „Uwa-

gi o teatrze polskim w P. i o innych potrzebach
Pamiętuik seeny
naszych*. Poznań, 1883.
narodowej w Wielkopolsce do r. 1888. Zebrał
i spisał W. Koryzna (Roman Fiałkowski). Treść:
l. Krótki rys dziejów seen polskich. —II.
Wspomnienie o towarzystwie „Harmonii* w P.,

tego a Paulo*. Poznań, 1855. „Ustawy Towarzystwa św. Wincentego a Paulo*, 1855.
„Roczniki Koła Towarzyskiego w P. (od roku .

1861 ? ob. Bibl. Warsz. 1861, IV, 214). „Roczniki Towarzystw przemysłowych staraniem Towarzystwa Przemysł. w P.
Poznań, 1871.
„Jahres-und Verwaltungsberichte f. d. Diakonissen-Kranken-Anstalt in P. Posen, od r. 1866.
Widoki miasta w „Albumie* Edw. Raczyńskiego do „Wspomnień Wielkopolski*. Widok ogólny P. — Dawne mury. — Ratusz — Biblioteka
publiczna.
—Grobowiec Górków.
— Kościół katedralny, — Nagrobki: Łukasza Górki, Bernarda
Lubrańskiego.
—Chromolitografia przedstawiająca wnętrze kaplicy Piastów.
— Starożytny grobowiec Chrobrego. — Grobowiec Powodowskiego. — Kościół pojezuieki. Zbiór 8 rysunków

1848—52, — III. Historya Teatru polskiego
w ogrodzie Potockiego w P. — IV. Kronika
sceny narodowej w Wielkopolsce od r. 1870. piórem, przedstawiających budynki publiczne
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w P. (w Bibliot. ratuszowej). Pomnik Mieczy- 1863, 429). „Kościół św. Maryi Magdaleny*
sława
i Bolesława (Przyj. ludu 1837, str. 182 (Przyj. ludu 1834, str. 91). „Kolegium pojei 1838, nr. 27).
Kaplica królewska w P. zuiekie* (tamże, 1834, 313). „Kościół Bożego
(Przyj. ludu 1841/42, str. 232), Hoffman K. Ciała* tamże w r. 1836, str. 17). „O kościele
B.: „O najdawniejszych grobowcach królów pol- Bożego Ciała'w P.*, jako odpowiedź na rzecz
skich* (Roczniki Tow. Przyj. Nauk t. VII, 1872. tyczącą się kościoła w dziele: Obraz Poznania
(Rece, w Bibl. warsz. 1873, IV, 514). Lelewel t. II, 1838, przez X. Kantego Kowalskiego. PoJ.. „Grobowy napis Bolesława Wielkiego w P. znań, 1840. „Depozyt drogi ciała y krwie Je(Pozn , 1857), Nagrobek Bolesława Chrobrego, zusowćy, powierzony y zostawiony Qycom Wierozpoznany przez Augusta Bielowskiego 4Bibl. lebnym Karmelitom w kościele Bożego Ciała na |
Warsz. 1857, 1l, 321). Toż samo przez J. Łu- trzech hostyach w kamieniey Świdwińskćy
kaszewicza (1857, IV, 1). Rozbiór nagrobka w mieście Poznańskićm od żydów ukłótych*.
Chrobrego, przez Ignacego Lojolę Richtera (Bibl. Kraków, 1663, 4 karty i 108 str. z drzewory-

Warsz, 1841, III, 101).

Złota kapliea i pomni- tem, toż w Poznaniu, 1722,

ki Mieczysława i Bolesława Chr., przez L. Huberta (Tyg. ilustr., II, 1860, str. 435). „Kaplica Bolesława i Mieczysława w P.* Poznań, F.
K. Żupański, 1845. „Pomnik pierwszych mo-

Treter Th.: „Trzy

Św. hostye w P. r. 1399 nożami od żydów ukłóte*. Z łac. przeł. Kazim. Miedźwiedzki, Poznań, 1772, 64 kart., z 10 ilustr. Jerozolima

nowa w Poznaniu r. 1399 stała się: Trzy św.
narchów polskich w P., 89. „Raczyński Kdw.: hostye w P. 1399 nożami od żydów ukłóte. Po„Sprawozdanie z fabryki kaplicy grobowej Mie- znań, 1886, 144 str. i 14 ilustr. (Odbitka z czaczysławaI i Bolesława Chrobrego w P. Po- sopisma: „Prawdą a Bogiem*). „Kościół św.
znań, 1841, 40, z 2 miedziorytami. Tenże: „Spis Jana i kościół Panny Maryi*, Tum, ob. „Album*
dokumentów tyczących się pomników pierw- Napoleona Ordy. „Kościół św. Mikołaja w P.
(Calliera E., szkice geogr. histor. Poznań, 1886).

szych dwóch monarchów polskich w Poznaniu*,
49. Toż samo po niemiecku. Poznań, 1845
i Berlin, 1844. Jabczyński: „Wiadomość hist.
o mieczu przechowanym w archikat, Pozn.*
(Roczn. I Tow. Przyj. N. Pozn. 1860). Kanteeki Klemens:

„Pomnik

Miekiewicza,

z dziejów P.* Pozn., 1883,

Szkice geogr. hist.

Kartka (Dziennik pozn. r.

teka Raczyńskich* (Tyg. ilustr. I, 1860, 91).
„Stara kamienica rynku Pozn.* (Przyj. ludu
1837, str. 385). „Ratusz w P.* (Przyj. ludu
1834, 9). „Ratusz w P.*, przez E, Kierskiego

Poznań, 1886,

str, 96). Geissler R.: „Album yon Posen*, Poznań, 1872. „Przechadzki po mieście P.*

Z fotogr., 32 str. 1892).

„Posąg Miekiewicza w P.*, przez L. Buszara
(Tyg. ilustr. III, 1861, 155). „Bazar
wP.*
Pozn., 1855. „Bazar w P.*, przez K, Kierskiego (Tyg. ilustr. VII, 1868, str. 190). „Biblio-4

Tyg. ilustr. LII, 1861, 227).

„Przedmieście św. Jana przed Poznaniem* (E.
Calliera.

1892 i odbitka.

Poznań,

„Spraw, hist. sztuki t. I, lll, IV, VI*.

Do obszaru powiatu poznańskiego dawniejszego

(przed rozdziałem na dwa) odnoszą się prace następujące: „Karte des Posener Kreises* 1834,
Minutoli J. v.: „Statistik des Kreises P.*

Ben-

ekendorp-Hindenburg: „Uebersicht der statistischen und sonstigen Verhaeltnisse des Kreises

P.* Posen, 1860. Wocke: „Statistische Beschreibung des Landkreises Posen aus amtlichen

Dehn-Rothfelser, Quellen*.

Posen, 1863.

„Kreisblatt fuer den

„Das Rathhaus zu P.* (Jahrb. der Koenigl. Landkreis Posen*. I Jahrgang, 1869. „Powiat
Kunstsammlungen VII, I. Berlin, 1886, str. poznański pod względem dziejowym z zastoso20 — 22.
„Pręgierz przed ratuszem w P. waniem do topografii współczesnej*, opisał E.
(Przyj, ludu 1841/42, str. 1). „Das Rathhaus Callier (Odbitka z Dziennika pozn. 1887, 2i 110
zu P.* (Posener Tageblatt 1886, n. 543, 547). str. Baer Max Dr.: „Die Bamberger bej P., zu„Zamek książęcy w P.*, przez E. Kierskiego gleich ein Beitrag zur Geschichte der Poloni(Tyg. ilustr. VII, 1868, 405). „Nowy kościół sirungsbestrebungen in der Provinz Posen*, 1882.
braci czeskich w P.* (Przyj. ludu 1841/42, Do obszaru W. Ks, Poznańskiego zwanego dziś
str. 145). W rocznikach Tyg. ilustr. mieszczą urzędownie prowincyą poznańską (Provinz Posię następne opisy i ryciny: „Poznań*, przez E. sen) odnoszą się wydawnictwa i opracowania

Kierskiego (t. XIII, 1866, str. 49). „Kościoły*
(VII, 1863, 225, VII, 1868, 429). „Dom ziemstwa kred.* (VII, 1863, 265). „Zamek* (VLII,
1868, 405, XIII, 1866, 49, 85, 2, XII, 1873,
28). Dworzec kolei żelaznej (XVI, 1867, str.
205). „Kościół księży Bernardynów* (VII,
18638, str. 225). „Były klasztor Sereanek*

następne: A) mapy.

Callier E.: „Spis map ge-

ograf. w zbiorach Tow. Przyj. Nauk pozn. (ob.
Spraw. z czynności Tow. Przyj. Nauk pozn. z r.

1888. Poznań, 1884). „Nova Poloniae delineatio. Amstelodami ex officina et sumptibus
Jodoci Hondii (Brzeg otaczający mapę przedstawia widoki miast, pomiędzy któremi Poznań),
(2, XII, 1873, str. 28). „Kościół i klasztor Mapa pochodzi z pierwszej ćwierei w. XVII.
sióstr miłosierdzia* (XLII, 866, str. 83). „Były „Basse ou Grande Pologne ou sont les Palatinats
kościół św. Józefa (VII, 1863, 144). „Kościół de Posna, Calisch, Sirad, Lencici, Rava, Brest
farny, czyli pojezuieki, wraz z kolegium (VIII, et Inowłocz*. Par le Sr. Sanson d'Abbeville.
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A. Peyrounin sc, A Paris, chez Pierre Mariette vom Grossherzogthum Warschau und den an1665, fol. Freudenhamerus G.: „Palatipatus grenzenden Gebieten Russlands uud Oestreichs*.
Posnaniensis in Maiori Polonia primarii nova de- Berlin, 1808. „Poloniae dictae tabula geogralineatio. Amstelod., exec. Jo. Blaeu., Gerard phica ex chartis Rizzi-Zannoni, Pfauii, aliorumCoeck se, 1645, fol., toż w wielkim Atlasie que delineata... a F. L. Guessefeld, Norimb. in
Blaeua, tom 2. Jo. Janssona małym Atlasie. Am- off. C. Weigelio Schneideriana 1810. Toż pod
sterd, 1666, fol.
Prócz tego wielokrotnie po- tytułem: „Charte vom Herzogthum Warschau,
wtarzana. „Grande Pologne et Prusse avec les entworfen von F. L. Guessefeld, nach dem Wiefrontieres de la Misnie, Lusace, Moravie et Li- ner Frieden. „Karte von den Koeniglich Preussithuanie par Pierre van der An Marchand libraire schen Staaten und dem Herzogthume Warschau
4 Leide, fol. (w „Galórie agróable du monde*. nach dem Friedensschlusse vom 2 July 1807,
Tome 16). „Palatinat de Posnanie, le premier entworfen von H. H. Gottholf. Berlin, 1812 (in
de la Grande Pologne, avec une partie de eelui 20 Sectionen). „Mappa topograficzna woysko-

de Kalisch et les frontieres du Brandebourg et wa i statystyczna części Wielkopolski, która
de Silćsie.., par Pierre van der An, Marchand li- dziś depariament poznański składa, wydana
braire 4 Leide („Galórie agrćable du monde*, przez Edwarda Raczyńskiego. posła poznańskieTome 16). „Poloniae inferioris, Poloniae mag- go i jego kosztem nowo układana w r. 1807 —
nae dietae, tabula geographiea ex chartis Rizzi 1812. Rysował Ernest Gaul, 9 arkuszy wielZannonii, Pfauii aliorumque delineata nec non kich, praca ręczna kolorowana, do tego jeszcze
astronomicis observationibus instructa a F. L. 2 mniejsze arkusze, korespondujące z arkuszem
Gussefeld. Norimb. in off. C. Weigelio-Schneide- pierwszym, na którym tytuł wypisany, fol.
riana, 1791, fol. Toż samo pod tytułem: „Char- (w Bibl. Raczyńskich w P.). „Post-und Reisete von Gross-Polen, die Wojewodschaften Posen, karte des Koenigreichs Polen und Grossh.*
Gnesen, Kalisch, Sieradz, Lentschitz, Brzetz, Posen von Julius Colberg, 1817, seulps, Sander
Inowrocław, Rawa, Masuren, Plotzk und das in Vels. „Charte des Koenigreichs Polen, der
Land Dobrsin nebst einen Theil von Preussen Republik Krakau, und des Grossherzogthums
und die benachbarten Lande vorstellend.* Ent- Posen gez. von J. N. Diewald. Nuernberg, 1820,
worfen von F. L. Gussefeld. „Karte von Gross- bei Friedr. Campe. „Karte des GrossherzogPolen, zwischen der Netze, Oder, Pilitz und thums Posen*, 1821. „Karte vom GrossherzogWeichsel, nach einer Aufnahme vom J. 1773, thum Posen, aus der Gilly'schen Karte von Suedentworfen durch D. F. Sotzmann, herausg. v. d. preussen reducirt und gezeichnet vom Reg. Seer.
Kgl. Preuss, Akad. der Wiss, zu Berlin. 1791, Prem. Lieut. Peschell*. Posen, C. A. Simon.
C. F. Gursch se.—fol. Guessefeld J. L.: Char- „General Karte von dem Regierungs-Departete v. d. preuss. Landesantheilen nach der Thei- ment Posen im Grossherzogthum Posen, entworlung Polens** 1795. „Charte von Sudpreussen*, fen und gezeichnet von E, Peschell, und gravirt
Nuernberg 1798. „Karte von dem Koenigreiche von Antov Freudenreich in Posen, Mit 17, ein-

Preussen nach Suchodolez und Endersch, neu zelnen Kreiskarten. „Charte „von dem Koeniverzeichnet kerausgegeben von Franz Joh. Jos, greiche Polen, den Koenigl. Preuss. Provinvon Reilly. Wien, 1796, Gestochen von Anton zen: Ost-und - Westpreussen und Posen, nebst
Benedieti XXV. „General-Karte von Ost-, dem Giebiete der freien Stadt Krakau... von C.
West-, Sued-, und Neu-Preussen, dem Grenz- F. Weiland, Weimar, im Verl. des Geogr. InTractate vom j. 1757, gemaess entworfen, stituts, 1829. „Karte von dem Koenigreich Ponach den jetzigen 8. Kammer-departements len, Grossherzogthum Posen und den angrenzenabgetheilt und mit den neu angelegten P.ost- den Staaten in IV. Seetionen nach den besten
Coursen versehen von D. F. Sotzmann. Ge- vorhandenen Huelfsmitteln entworfen im Jahr
stochen von Carl Jaeck. Berlin, 1797. „Char- 1810, von F. B. Engelhardt. Herausg. im J.
te von dem Koenigreich Preussen nach seiner 1812 von Simon Schropp und Cie. in Berlin,

Hauptabtheilung in Ost-, West-, Sued „und Neu
Ostpreussen und seinen Unterabtheilungen in
Kreise, neu entworfen von F. L. Gussefeld 1798.
Nuernberg, bey den Homannischen Erben.
„Atlas von dem zu Suedpreussen gehoerigen Po-

sener Kammerdepartement in XVII.

Bil. ent-

worfen und herausgegeben von dem Hauptmann

von Hopfgarten und dem Geh. Seer. u. Geogr.
Sotzmann. Berlin, 1799 (Allgemeine Karte und
Kreiskarten: Posen, Meseritz, Obornik, Bomst,
Kosten, Fraustadt, Kroeben, Schrimm, Krotoschin, Schroda, Gnesen, Wongrowietz, Powidz,

Peisern, Radziejów, Brześć und Kowal). „Karte

Berichtigt 1831, und die neu angelegten Kunststrassen eingetragen. „W. X. Poznańskie*, Lieszno, 1831, fol.

Nagel Ernst.: „Die preuss. Pro-

vinz od. das Grossherzogthum Posen. Aus der
II. Abth. des Atlasses fuer Deutschlands Schulen. Breslau*.
„Karte von Ostpreussen, Litthauen, Westpreussen und dem Netzdistrikte,
eathaltend die Reg. Bez. Koenigsberg, Gumbinnen, Danzig, Mariensverder, und Bromberg*,
von F. B. Engelhardt... 2-te bis zum J. 1835,
berichtigte Ausgabe, „Charte vom Grossherzogthum Posen. Mit der Eintheiluag in Regierungsbezirke und Kreise, nach den vorzueglichsten
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Huelfsmitteln neu gezeichnet von Mr. C. Rosen- Poznań, 1892). „Beschreibung Geogr., von
thal*, Nuernberg, bei Ch. Fembo, 1840. „Char- Polen, nach der dreyfachen' Vertheilung, Mit
te vom Kgl. Preuss. Reg. Bez.

Bromberg, ent- einer illuminirten Charte*.

worfen und aus den besten Materialien zusam-

Hamburg. Schwe-

rin'u. Guestrow, 1774. Herzberg Priedr.: „„Sued
preussen und Neu-Ostpreussen*. Berl., 1798.
(Huebner-) Sirisa: „Hist. Stat. topographische
Beschreibung von Sued-preussen und Neu-Ost-

mengetragen vom Conducteur Nowack*. Verlag
von C, Heymann. Berlin, 1841. Kurnatowski:
„Mappa W. Xięstwa Poznańskiego". Poznań,
1843. „Das Grossherzogthum Posen*. Breslau, preussen.

Leipzig, 1798,

2 tomy, Z trzema

1848. Verlag von J. U. Kern. „Die preussi- mapami i 6 tablicami. Holsche A. C.v.: „Der
sche Provinz Posen entworfen und gezeichnet Netzdistrikt*. Koenigsberg, 1793. Tenże: Gevon Dr. F. Streit, Koen. Preuss. Maior a. D. ographie und Statistik von West , Sued-, und

Berlin, Carl Heymann, Mitt der Demarcations- Neu-Ost-Preussen*: Berl., 1800 — 1807, 3 tovon
linie des Jahres 1848. „Karte vom Reg. Bez. my z mapą. „Beitraege zur Beschreibung
Berl., 1808.
Posen, redigirt von W. Liebenow, Lieut u. Geh. Sued- und Neu-Ostpreussen',„.
Revisor 1861*%. „Die preussischen Provinzen Finke: „Die Prov. Posen', Lissa, 1832. „Polen
Preussen und Posen und das Koenigreich Po- zur Zeit der 2letzten Theilungen dieses Reiches,
len*. Bearb. von C. Graef. 1863, Weimar hist. und Statist. beschrieben, 1807. Flatt J.
(I edycya bez daty). Handtke F.:, „General- B.: „Opis Ks. Warszawskiego*. Poznań, 1809.
Karte der Provinz Posen. Glogau. Tenże: Tenże: ,„,Topographie des Herzogthums War„Wandkarte der Provinz P. Glogau, 1852. schau*. Nach dem Poln. Leipzig, 1810.
Tenże: „Karte der Prov. P. Glogau, 1868. „Jeografia wschodniej części Europy, czyli opis

Tenże: „Wandkarte der preuss, Prov. P. Glo- krajów, obejmujący: Prussy, X. Poznańskie,
gau, 1864. Liebenow: „Karte der Prov. P., Szlązk pruski ete., przez 8. H, P*. Wrocław,
mit der neuen Kreiseintheilung, 1887. „Wand- 1825, 300 str. Słowaczyński Andrzej: „Cinq
karte der Prov. P. Fuer den Schulgebrauch, statistiques gónćrales de la Pologne*. Paris,
von E. Leeder. Verlag von G. D. Baedeker in 1838, in 18-0, 4 tomy. Tome II: „Statistique
Essen. „,Wandkarte der Prov. P.* 2e wesen- de la Pologne prussienne contenant la deseriptlich verb. Auflage. Verlag von L. Taerk. Po- tion du Grand Duchć de Posen et de la Prusse
„Das Grossherz. Posen in hist.
sen, 1887 (1. 200,000). „„Kreiskarten der Gross- polonaise*.
herzogthums P.;

nach der grossen Reymann- Statist. u. geogr. Beziehung von J. J. Kempen,

schen Special-Karte, von Posen''.

Glogau, 29.

1844. Wagner C, F.: „„Gesch., stat. und geogr.

„Kreiskarten des Grossherzog- Beschreibung des Grossh. Posen*. Landsberg,
thums Posen, herausgegeben nach den von Ge- 1841. Entress 0. A. W.: „Kurze Gesch. und
Blaetter in fol.

neralstabs Offizieren und nach den Generalstabs- Geogr. der Provinz oder des Grossher, Posen".
Karten bearbeiteten grossen Reymannschen Spe- Gnesen und Lissa, 1843, z mapą. Tenże:

cial-Karte des Grossherzogthums Posen im Mas- „Wandkarte von der Prov. Posen', 1842 (6 kart.
stabe von 1:200,000. Glogau, Druck u Verlag i tablica objaśnień). Plater Ludw.: „Opisanie

Kurnatowskiego hist. statyst. W. Ks. Poznańskiego". Lipsk,
Wydanie nowe. 1846, 8-0 (Iedycya: Opisanie jeograf, hist. stat.
Uzupełnił inżynier rząd. Biedermavn, Poznań, województwa Poznańskiego, przez L. P. Paryż,
L. K. Żupański, 1880, fol. „Provinz Posen', 1841). „,Nauka ojczysta, krótka, czyli opis W.
Koenigsberg i P., 1886 (Karta podróżna*'). Ks. Poznańskiego". Leszno, 1856. SempińGeneralstabskarten der Prov. Posen: 1) Kreis ski F.: „Opis histor. jeogr. W. Ks. Pozn.'* Povon C. Flemming 26 Karten.
W.: „Mapa W. Ks. Pozn.*

Czarnikau, Samter, Kolmar i P. Obornik; 2) Kreis znań, 1854. Pawiński Adolf: „Polska XVI w.
Tom I, II,
Kolmar i P. S$ehubin, Wirsitz, Wongrowietz, pod wzgl. geogr. statyst. opisana**.
Igiel
tomy.
2
1883,
,
Warszawa
ka.
Wielkopols
Bromberg; 3) Kreis Bromberg, Schubin, Inowro-

eław; 4) Kreis Birnbaum, Mezeritz; 5) Birnba

G.: „Heimatskunde der Provinz Posen*.

Roga-

um, Obornik, Samter, Posen, Meseritz, Kosten, sen, 1883, 4 wyd. 1888, Baumhauer: „„Heimats

6) Wongro- kunde der. Prov. Posen, als begleit. Text zu kl.
Muelen
stimmung
:
Kgl.
der
Hoehenbe
,„,Die
ler-Koepen
Sehroda, Gnesen, Mogilno; 7) Bromberg, Mogilno, Schubin, Gnesen, Inowrocław, Wreschen; Preuss. Landesaufnahme in der Prov. Posen.
8) Posen, Kosten, Schroda, Pleschen, Schrimm, Berlin, 1880. Werner H.; ,„Heimatskunde der
Wreschen, Gnesen; 9) Meseritz, Buk, Bomst, Provinz Posen. Mit einer Kartenskizze und
Kosten; 10) Kosten, Kroeben, Schrimm, Kroto
- einer grossen Heimatskarte"*. Breslau, 1888.
schin, Fraustadt, Pleschen; 11) Krotoschin, .,Tarifa lanealis Posnan. et Calissiensis palatinaAdelnau, Pleschen, Schildberg; 12) Sehildberg, tuum in Majori Polonia reperibilium ete. consensu
Adelnau. B. opisy: Chłapowski Fr.: „Spis ac mandąto IIl. M. D. Antonii Rogosnensis, Jai streszczenie prace dotyczących fizyografii W. cobi Budzynensis eapitaneorum a Szołdry—
Ks. Pozn,* (Rocz, Tow. Nauk poza., t. XIX. Szołdrskich diligeuter conseripta am. 1766.
Buk, Sehrimm, Bomst, Czarnikau;

wietz, Obornik, Kolmar
iP., Posen, Schubin, Handatlas von J. A. Algermissen, 1885,
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„„,Tarifa lanealis Posnaniensis a Seklueyan'' (Przegl. kat, Poznań, 1902, t. II).

et Calissiensis... sub alphabeti ordine studio ge- Badaniem przeszłości obszaru W. Ks. Pozn. zajnerosi Casimiri Michaelis bini nominis Miedz- muje się, z punktu widzenia niemieeko-pruskiewiedzki... redueta. Posnaniae typis acad, 1766, g0—niemieckie towarzystwo historyczne liczące

fol. (w Bibl. Raczyńskich. Indiees dueum milita- około 1500 członków i wydające czasopismo:
rium Majoris Poloniae 1300
— 1757 atque vieorum cireulorumque ejusdemque provinciae eorundemque decimarum). „,Granicierum seu limitum
omnium palatinatuum in eisque districtuum
Maioris Poloniae documentorum annotationes
ex variis archivis diligenter depromptae (sub fi-

„Zeitsch. der histor. Gesell. fuer Prov. Posen*.

„Zbiór pustkowiów, uroezysk y wszelkich no-

stycznych*, skreślił J. K. Maekowski (Biblioteka

menklatur przy miastach i wsiach w Poznańskiem, Kaliskiem, Gnieźnieńskiem, województwach i ich powiatach, przez Ant. Ptaszyńskiego, obywatela i notaryusza rządowego w Dolsku
r. 1798, zebrany i wypisany (Bibl. Tow. Przyj.

odbitee. „Verzeichnis aller Ortschaften des Bromberges Reg. Bez. mit einer geogr. Stat. Uebersicht derselben*. Bromberg, 1833. „Verzeichnis Alphab. saemmtlicher Ortschaften des

W r. 1901 wyszedł tom XV zbioru, „Die Gemeinden und Gutsbezirke des preuss. Staates
und ihre Bevoelkerung. Nach den Urmaterialien
der alligemeinen Volkszaehlung vom 1 Dec.
1871 bearbeitet und zusammengestellt vom Kgl.
nem XVIII saec. w Bibliot. Tow. Przyj. Nauk Statist. Bureau''. Berlin, 1873. TIV: Die Prov.P.
w Pozn.). Ptaszyński Athanas: „,Liber iste est „Gemeinde-lexikon fuer das Koenigreich Preusextractuum granicialium eoncordiarum, divisio- sen (na podstawie spisu ludności z dnia 1 grud.
num ete. de libris poenarum, tum juribus castren. 1885 r.), bearbeitet vom Koenigl. Stat. Bureau,
Posnan., Costen , Calisien., Gnesnen., Koninen., Berlin, 1888 r., t. V, Prov. Posen, Piesiński H.:
Pyzdren., excerptarum 1786, seriptus per A. Pt. „Ortschafts-Verzeichniss fuer die Provinz Ponatum in Koszanowo prope Września 1750 sen*, Bromberg, 1890 r., z 13 kartami. Przy(w Bibl. Tow. Przyj. Nauk w Pozn.) Tenże: szłość Wielkopolski na podstawie obliczeń staty-

Nauk w Poznaniu).

Warszawska, t. III, 1887 r.),

Toż w osobnej

„Uebersicht der Bestand- Preuss. Staates, Band VII, Prov. Grossherzog-

theile und Verzeichniss aller Ortschaften der stum Posen*. Magdeburg, 1835. „Verzeichniss
Reg. Bez. Bromberg, 1818. „„Uebersieht, kur- Saemmtlicher Ortschaften des Reg. Bez- Posen*.
ze, von der Zusammensetzung, Lage, Groesse, Posen, W. Decker, 1845. „Verzeichniss Saemm-

Einrichtung, Beschaffenheit, Bevoelkerung, Ver- tlicher Ortschaften im Reg. Bez- Posen*. Posen,
fassung und den Ortschaften des Reg. Dep. 1854, toż r. 1864. „Zusammenstellung, alphaPosen**. Posen, W. Decker, 1821. „Die Er- betische, der im Reg. Bez- Posen bis ultimo
gebnisse der Grund-und Gebaeudesteuer-Veran- 1876, vorgenommenen Ortsnamenyeraenderunlagung im Reg. Bez. Posen (desgl. im. Reg Bez.
Bromberg)
Herausg. vom Koenigl
Finanzministerium*. Berlin, 1867, 2 tomy. „„Statystyka urzędowa W. Ks. Pozn. i jej konsekwen-

cya',

Poznań, 1861.

gen*.

Posen, 1877 r., str. 23.

„Nachweisung

der in der Prov. Posen bis ultimo 1876, vorgenommenen Veraenderungen Von Ortsnamen*. Posen, L. Merzbach, 18 str. „Wykaz miejseowo-

Die officielle Statistik ści, których nazwiska polskie do r. 1874 na

des Grossh. Posen und deren Consequenzen. niemieckie zamienione zostały*, Poznań, 1875
Posen, L. Merzbach, 1861. „„,Handbuch, kurz- r. str. 98. Karśnieki Karol: „Rys geologiczny
gefasstes-statistisches-der Prov. Posen'*'. Posen, W. Ks. Poznań.* (Roczniki Tow. Przyj. Nauk,
L. Tuerk, 1870, toż z r. 1877. Szymański Ro- t. II, 1868 r.). Mueller-Koepen: „Die Hoehenbeman dr.: „Statystyka ludności polskiej w zabo- stimmungen der Koenigl. Preuss. Landesaufnahrze pruskim*, Poznań, 1874, 26 str. Tenże: me in der Prov. Posen*. Berlin, 1880 r. „Der
„Niektóre szezegóły ze statystyki ludności pol- Fisehbestand im Norden der Prov. Posen vor

skiej w zaborze pruskim.

Poznań, 1874, 3% hundert Jahren (Zeitsch. d, Hist. Ver. d. Prov.

str.

„Stosunek

Żychliński Ludw.:

polskiej Posen III Jahrg., 1887, str. 234—238). Ritsehl

a niemieckiej własności w W. Ks, Pozn. przed G.: „Flora des Grossher. Posen*. Berlin, 1850.
30 laty a dzisiaj*. Poznań, 1878.
Bergmann Tenże: „Beitraege zur Flora des Grossh. Posen*

E. v.: „Zur Geschichte der Entwiekelung deut- (Programm des Friedr. Wilh. Gymn. zu Posen,
scher, polnischer und juedischer Bevoelkerung 1851 r.). Tenże: „Beitrag zur Flora von Poin der Prov. P. seit 1824*, Tuebingen, 1888. sen* (Programm des Friedr. Wilh. Gymn. in Po„Materyały do opisu W. Ks. Pozn. pod względem sen, 1857 r.). „Bemerkungen auf einer Reise
hist.-statyst. topograf. i etnograf., staraniem von Berlin nach Bromberg in Westpreussen, in
Tow. Przyj. Nauk, a pracą i nakładem wielu Briefen*, 1784 r. Bemerkungen auf einer Reise
księży, obywateli i urzędników gospodarczych nach Thorn durch Posen nach Sachsen*. Berlin
W. Ks. Pozn, zebrane (Manuskrypt w bibl. Tow. und Kuestrin, 1790. Baczko T.: „Reise von PoPrzyj. Nauk). Christian Meyer: „Geschichte sen durch das Koenigreich Polen und einen
der Provinz Posen*. Gotha, 1891. Warmiński Theil von Rusland bis an das Meer von Asow*.

Dr.: „Z dziejów dyecezyi pozn.* I Mnich Samuel Leipzig, 1821.

Niemcewiez Jul. Urs.: „Podróż
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do Wielkopolski i Szląska w r. 1821*. Poznań, Lipiński S. J.: „„Piosnki ludu wielkop.'* Część I
1872 r., str. 117. Raczyński Edw. hr.: „ Wspom- (jedyna). Poznań 1842, z nutami (Bibl. warsz,
nienia Wielkopolski, t. j. województw Pozńań- 1842, III, 627), San-Marte (Schulz): „„,Polens
skiego, Kaliskiego i Gnieźnieńskiego*. Peznań, Vorzeit in Dichtung und Wahrheit*, Bromberg,
w druk. Orędownika, 1842—43 r., 2 tomyz il- 1859 r.

Tenże: „Grosspolens Nationalsagen,

lustracyami. Do tego atlas in fol., zawierający Maehrchen, Legenden, u. Lokalsagen des Grossoprócz karty tytułowej 45 kart z 66 rycimami. herz. Posen*.

Orda Nap.:

Bromberg, 1842—44.

Tenże:

„Album widoków W. Ks. Poznań- „Die polnische Koenigssage nach den Quellen

skiego*, mieści 24 widoków. Wołański Tad:
„Listy o starożytnościach sławiańskich*, zbiór
pierwszy z 143 rycinami na XI tablicach. Gniezno, 1845 r. Tenże: „Odkrycie najdawniejszych

bearbeitet, und Kritisch eroertert* (,„Germania*',

neues Jahrbuch der Berlin. Gesellschaft f. deu-

tsche Sprache', Bd. VIII, Berl. 1848, str. 18—
103). Szule K.: „O głównych wyobrażeniach
pomników narodu polskiego*. Poznań, 1843 r. i uroczystościach bałwochwalczych naszego luTenże: „Briefe ueber slavische Alterthuemer*. du'. Poznań, 1857. Kolberg Oskar: Serya IX,

Erste Sammlung mit 145 Abbildungen auf XII. „Wielkie Ks. Poznańskie*. Cz. I, Kraków, 1875,
i 320 str.). Knoop Otto: „„Volkssagen und
Kupfertafeln. Gnesen, 1846. Zweite Sammlung. IV
tab. XIII—XXII mit 88 Abbild. Gnesen, 1847. Erzaehlungen aus der Prov. Posen (7 Sagen) in
Szule Kazimierz dr.: „Budowle i wykopaliska der Zeitschr. der Hist.-Ges fuer die Prov. Posen.
Słowian pogańskich, ich rodzaje i znaczenie*, Jahrg. I, Posen 1885. Kurtzmann L.: „BiblioPoznań. 1864 (ob. Bibl. Warsz., 1864, t. II, 284). theken des Grossherzogthums Posen'' (Zeitsch.
Schwartz F. L. W.: „Materialien zur praehisto- d. hist, Ges. f. d. Prov. Posen Jahrg. I). Białecrischen Kartographie der Provinz Posen. Zusam- ki: ,„Piśmiennietwo w W. Ks. Pozn. odr. 1850*
menstellung der Funde und Fundorte*. Posen, (odbitka z t. VI Teki Wileńskiej). Jarochowski
1875, 3 Bn. (Beilage zum Programm des Kgl. K: „Literatura poznańska w pierwszej połowie
Fr. Wilh Gymn. in Posen, 1875). Tenże: I—IV. bieżącego stulecia*. Poznań, 1880 r. Goldbaum
Nachtrag. Posen, 1879 — 82 (27 str. i 3 tabl, Wilh.: „„Posens Antheil an der deutschen Litera13 str. i 2 tabl., 8 str. i 2. tabl.). Behla Rob.: tur*. Studia (Posener-Zeitung 1869, nr. 124,
„Die vorgeschichtlichen Bauwerke im oestlichen 125). Kurtzmann L. „Posens Antheil an der
Deutschland*. Mit Karte, Berlin, 1888, A. Asher. deutschen Literatur. Vortrag gehalten im KaufZenkteler: „Ein Beitrag zu den Ausgrabungen mannischen Verein in Posen 1886, d. 9 Dee.*

in der Prov. Posen*. Mit 1 Tafel (Progr. des
Ostrower Gymn. Michaelis, 1874). Dydyński.
J.. „Urny z krzyżami* (Roczniki Tow. Przyj.
Nauk, Poznań, t. X, 1878). Sadowski J. N.:
Wydawnietwo Kom. archeol. Akad. Umiejętn.

(Spraw. „Posener Tageblatte'', 1886, n. 581

i „„Posener-Zeitung** 1886, n. 877). Obeene poło-

żenie tego obszaru pod względem stosunków naro-

dowych, społecznych i ekonomieznych, przedstawiają następujące opracowania: Tezner Franz
w Krakowie. ,,Wykaz zabytków przedhistor. na Dr.: „Dia Slaven in Deutschland*', Braunschweig

ziemiach polskich*'. Zeszyt I. „,Porzecza Warty 1902, str. 5201 212 rycin, map, planów. Stumpi Baryczy, Kraków, 1877 r. Dr. K. Koehler: fe E. dr.: „Polenfrage und Ansiedelungs-Kommi„„Album zabytków przedhistorycznych W. Ks. sion... Mit einer Uebersichtskarte ueber das NaPozn. zebranych w Muz. Tow. Przyj. Nauk tionalitaeten-yverhaeltniss**, Berlin, 1902 r., str.
w Poznaniu*. Zeszyt II, Poznań 1900, str. 47 282. Fircks A.: „„Die preussische Bevoelkerung
i 21 tablice. Wł. Jażdżewskii B. Erzepki: ,Za- nach ihrer Muttersprache und Abstammung*
piski archeol. poznańskie wydawane przez ko- (Z. K. Preus Stat, Bureau, 1893, t. 33). Komormisyę archeol. Tow. przyj. nauk*', Poznań 1887 nieki Stefan: „,Polska na Zachodzie w świetle
i nast, Walkiewicz W. ks.: „,Katedra poznań- cyfr. .I Zabory i kolonizacya niemiecka na zieska, dyecezya poznańska*, Warszawa, 1786 r., miach polskich*. T[wów, 1894, str. 351 (Od-

2-e wyd. Cieszyn 1860 r. Kothe J. i Warschauer bitka z Ekon. pol.). J. B. Marchlewski: „„StoA.: »,Verzeichniss der Kunstdenkmaeler der Pro- sunki społeczno-ekonomiczne w ziemiach zavinz Posen*', t. I, Politische, kulturgeschichtli- boru pruskiego. Lwów, 19038, str. 389. (Biche und Kunstgeschichttliche Entwiekelung des bliografia P. i W. Ks. Poznań., jak również
Landes. Berlin, 1898 z mapą. Tom II ma objąć dane bibliograficzne rozmieszezone przy różzabytki Poznania, tom III opracowany przez nych miejscowościach wielkopolskich, są z wyKotlie'go (Berlin, 1895) obejmuje powiaty: Oborniki, Szamotuły, Grodzisko, Nowy Tomyśl, Międzychód, Skwierzyna, Międzyrzecz, Babimost,
Szmigiel, Kościan, Wschowa, Leszno, Rawicz,
Gostyń, Szrem, Sroda, Września, Jarocin, Pleszewo, Krotoszyn, Koźmin, Odolanowo, Ostrowo,
Ostrzeszów, Kempno. Berwiński R. W.: „„Powie-

jatkiem najświeższych od r. 1887, zebrane przez
nieżyjącego już L. Kurtzmana).
Późniaki, fol., pow. sieński, Łaszkiewiezów,

362 dz.
Późnie, Pozdnie, wś, pow. rówieński, gm.
Wysock, par. praw. Dąbrowica (12 w.), 148 w.

od Równego, 20 dm., 165 mk,
Pozuki, dwie wsi, pow. poniewieski, gmina
ści Wielkopolskie, tom I(jedyny), Wrocł. 1840.
Słownik Geograficzny. IT. XV. — Zeszyt 183,

38
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Pożukle, wś, pow. wiłkomierski, gm. OnikMołdowiany (8 wiorst). Mają tu Leparscy 85
szty (8 w.).
dzies.
Pożusiele, wś, pow. nowoaleksandrowski,
_ Pozyzdra, fol., pow. wiłkomierski, gmina
gm. Ponedel (14 w.).
Żmujdki (6 w.).
Pożuwińcie, wś, pow. wiłkomierski, gm.
Pożagienie, dwór, pow. poniewieski, gm. PoWojtkuszki (4 w.).
niewież (5 w.).
Pużużmocie, wś, pow. rossieński, gm. PoPożałwajcie, dwór, pow. poniewieski, gm.
jurze (14 w.).
Pniewo (8 w.).

Pożarki, wś, pow. łucki, gm. Rożyszcze,

Pożwarnie, Poźwornie, wś, pow. poniewie-

28 w. od Łucka, 64 dm., 455 mk., cerkiew. ski, gm. Śmilgi (5 w.), Bulkowskich, 79 dz.

i Morawskich 100 dz.
Własność Sikorskieh.
Pożwery, wś, pow. rossieński, gm. KonstanPożary, wś, pow. wiłkomierski, gm. Owanta.
Pożarynie, Pożerynie, zaśc., pow. nowoalek- tynów (9 w.).
Pożworkupie, mylnie Poźworkule (t.IX, 9),
sandrowski, gm. Sołoki (11 w.).
Pożaryszcze 1.) fol. dóbr Truchonowicze, wś, pow. rossieński, gm. Kielmy (4 w.).
Pożyłosta, wś, pow. kowieński, gm. Surwipow. sieński. 2.) P., wś, pow. dryzieński, par.
liszki ( w.).
Oświej.
Pożyrnowo al. Śmilgi, wś, pow. wiłkomierPożegi, wś, pow. nowoaleksandrowski; gm.
ski, gm. Wojtkuszki, Warejków, 110 dz.
Dusiaty (5 w.).
Pożyry, dwa dwory, pow. rossieński, gm.
Pożejmiszki, mylnie Pozeiniszki (t. VIII,
899), wś nad jez. Parstwetajtis, pow. nowoale- Konstantynów (9 w.).
ksandrowski, gm. Dukszty (*/ą w.), 10 dm.,
Pożyżmele, zaśc., pow. szawelski, gm, Kurszany
(11 w.), Butkiewiezów, 171 dz.
140 mk.
Pożyżmy, dwór, pow. szawelski, gm. KurPożejmy, Pożejmie, dobra, pow. nowoaleksandrowski, gm. Antolepty (13 w.), Kiełyszów, szany (6 w.), Biełogorskich, 124 dz.
Pracewniki, wś, pow. kowieński, gm. Jaz fol. Gajdyszki 1033 dz. W 1794 r. w par.
Dusiaty, Józefa Brzezińskiego, marszałka dyne- swojnie (7 w.).
Praciszki, dwór, pow. kowieński (nie rosburskiego.
Pożemgrydzie, dwór, pow. szawelski, gm. sieński), gm. Betygoła, Józefowiezów, z fol. Raczyszki 220 dz. Nadto Ugiańscy mają 19 dz.
Tryszki (7 w.).
Prackowszczyzna, pow. oszmiański. NaPożemragis, wś, pow. rossieński, gm. Konzywała się niegdyś Radziwiłłowszczyzną, potem
stantynów (4 w.).
Pożenki 1.), fol. dóbr Krasna Góra, pow. Siemionowszczyzną i należała kolejno do Pawło:
sieński. 2.) P., fol., pow. dryzieński, par. Za- wiezów, od których r. 1593 przeszła do Mackiebiały. 3.) P., fol., pow. lepelski, Grocholskich, wiezów, a od tych do Jana i Halszki z Kłosowskich Szabłowskich, którzy w r. 1609 część P.
36 dz.
Pożercie, dwa dwory i okolica, pow. wiłko- odprzedali Marcinowi Wolskiemu, W r. 1701
mierski, gm. Szaty (8—10 w.). Dwory należą należała ze Skiłondziszkami do Narkowiezów,
do Pożerskich, mają 97 i 110 dz. W okolicy w r. 1724 do Hermanów, w r. 1736 do Zabliń-

Waszkiewiezowie 16 dz.

skich, w r. 1817 do Polan (Jankowskich).

Pożerty, dwie wsi, pow. poniewieski, gm. rozdrobiona na cząstki.

Dziś

Pracuki, wś, pow. rówieński, gm. Dąbrowica,
Pożery 1.) wś, pow. rossieński, gm. Jurborg. par. praw. Zaleszany (4 w.), 17 dm., 103 mk.
Pracuny, Praczuny (t. IX, 11), wś, pow. ko2.) P., dwór, pow. telszewski, gm. Żorany
(10 w.), Bortkiewiczów 78 dz.; Girdwojniów wieński (nie rossieński), gm. Betygoła (6 w.).
Mają tu Powiłajtisowie 64 dz.
16 dz.; Krzyżewiczów 13 dz.
Praczki 1.) fol., pow. kowieński, gm. Żejmy
Pożerynie, przys., pow. nowoaleksandrow(1 w.), Borejszów, 74 dz. 2.) P., wś, pow. noski, gm. Tauroginie, 180 dz.
Pożerysz, zaśc., pow. wiłkomierski, gra. woaleksandrowski, gm. Jużynty (8 w.).
Praczuny 1.) posiadłość, pow. kowieński,
Owanta (7 w.).
gm. Kiejdany (54 w.), własność Więekowiezów
gm.
Pożeryszki, dwór, pow. poniewieski,
232 dz. i Adamowiczów 50 dz, 2.) PP., tamże,
Rozalin (1 w.).
ob. Pracuny. 3.) P,, dwie wsi, pow. szawelski,
Pożewiszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksan- gm. Janiszki (14 w.).
drowski, gm. Sołoki (9 w.). 2.) P., wś, pow.
Pralnia, ob. Zudwinowo.
wiłkomierski, gm. Wirbaliszki (12 w.).
Prandocin, wś, pow. miechowski. Rozległa,
Pożeżulnia, zaśc., pow. nowoaleksandrow- i ludna wieś ma 231 dm. Pleban tutejszy
ski, gm. Tauroginie (10 w.),
„Predwogius'* występuje w dok, z r. 1372, jako
fundator
altaryi w Nasiechowicach (Kod, mał.
Pożonsie, wś i dwór, pow. poniewieski, gm.
III, 257). Obszar P. ogarnął stopniowo cztery
Mołdoczany (9 i 10 w.).
Remigoła (3 i 5 w.),
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odrębne wsi należące zdawna do klasztoru w Mo- W r. 1636 i 1639 nabywa P. od braci Iwana
gile: P. pierwotny, Truszczyny, Pozaków i Cho- i Siemiona Prezowskich Filon Woroniez, który

lowice (Dług. L. B. III, 425). Zlanie to nastą- wkrótce (r. 1640) odstępuje Maksymilianowi
piło już przed połową w. XV. Ob. Wł. Łuszcz- Brzozowskiemu, ten zaś w r. 1642 zbywa Janokiewiez: ,„Kościół romański we wsi P. pod Słom- wi Dzikowi. Od Dzika P. przechodzi w r. 1645
nikami'* („„Spraw. kom. hist. sztuki”, t. IV, 15). do Michała Aksaka. W r. 1776 Józefa AksakoMar. Wawrzeniecki: „Wieś P., zapiski etnogra- wa sprzedaje P. Wojciechowi Schabiekiemu.
W. r 1855 Mianowskich, w ręku których do dziś
ficzne** (Wisła, t. XVI, 69).
Pranie, wś, pow. poniewieski, gm. Rozalin. pozostaje. Ob.: Bujniekij A.: „Sieło P. żytoPraszczuny, wś i fol., pow. wiłkomierski, mier. ujezda* (Woł. eparch. wied. 1901).
Prądnik, rzeczka płynąca w pow. kieleckim
gm. Rogów (4 w.). Fol. (276 dz.) należał do
pod wsiami: Radlin i Skórczyce. Nazwę tę poKomarów,
Prawda, wśi dobra, pow. łukowski. Daw- dają dok z r. 1400 i 1401. Ob. Radlini Skórna własność biskupów poznańskich. Wchodziła czyce.
w skład całego klucza dóbr w których biskupi

Prądnik, miasto szlązkie.

W r. 1895 pow.

założyli miasteczko: Stoczek (Sebastyanów). miał 98,764 mk., w tem około 50,000 polaków.
Prątnik, fol., pow. łomżyński. R. 1437
W r. 1576 „Prawda Episcopi'* w par. Sebastyaw Ciechanowie Bolesław ks. mazow. nadaje synów, płaci od 16 łan.
Prawęcice, r. 1145 Pravodostow, r. 1343 nom Falenty „de Mrzeszki*, 20 łan. u źródeł
Prąwoczice, wś, pow. łęczycki. Wedle dok. „fluvii Prątnik prope Zambrowo* (Kapiea, Herz r. 1145 komes Nemirus nadał klasztorowi barz 336). W r. 1578 istnieją: Vandolki Vertiw Trzemesznie wś „„Pravadostow*, W r. 1318 ce Prątnik mające w 5 działach 81/, łan. i „SenWładysław ks, krakow. i sandom. część „here- dziwuje Prątnik* w 6 działach 9 łan.
ditatis nostre Prawyanczicze** daje drogą zamia- dztwuje (t. XI) i Wądołki (t. XIII).

Por. Sę-

Preda, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm.
ny klasztorowi w Wąchocku. R. 1343 opat Jan
sprzedaje sołtystwo we wsiach: Kazimierz, Ba- Czadosy (3 w.).
Prejby 1.) dwór, pow. poniewieski, gm. Krabice i P. za 8 grzyw. (Kod. mał. III, 53). Ob.
Kazimierz 2.) W r. 1368 Kazimierz król otrzy- kinów (3 w.), Łaniewskich, 20 dz. 2.) P., wś,
muje od klasztoru wąchockiego dożywotnio Ka- tamże, gm. Pompiany (5 w.).
Prejczuny, wś, pow. poniewieski, gm. Pozimierz, Prusinowice, Babiee i P. dla poprawy
kroj (7 w.).
stanu tych włości (K, W. n. 11, 999, 1594).
Prejdzie, dwór, pow. poniewieski, gm. PoPrawęcin, wś, pow. opatowski, ob. Kunów.
Temko dziedzie P. w dok. z r. 13862 (Kod. kat. niewież (12 w.).
Prejnie, dwór, pow. rossieński, gm. Kroże.
krak. I, 293).
Prawiedniki, r. 1437 Prawidlniki, wś, pow.
Prejszagoła al. Prejszagołka, okolica, pow.
lubelski. Mikołaj z P. podsędek lubelski w dok, kowieński, gm. Żejmy (11 w.), 549 dz., w 15-tu
z r. 1437 (Kod. dypl. pol. III, 411). W r. 1676 częściach.
Prele, mstko, pow. dźwiński, gm. Prele,
wś ta należy do par. Zemborzyce. Teodor Kiełczowski płaci tu od 6 osób z rodziny, 19 dwor., 50 w. od Dźwińska. Gmina obejmuje 129 miejscowości, 809 dm. włośc. (330 innych) 9504 mk.
117 poddanych.
włościan, uwłaszczonych na 13,580 dz.
Prawle, wś, pow. kowieński, gm. Janów.
Prelka, rzka, w pow. dźwińskim, lewy doPrawno, wś, pow. nowoaleksandryjski (Pu|
ławy). W r. 1675 „oppidum* płaci pogłówne pływ Fejmanki.
od 97 mieszezan i 21 żydów.
Prełuki, r. 1565 Prziłuky, wś, pow. sanocki.
Prawutyn 1.) Mały, wś, pow. nowogradwo- Wieś ta w ststwie sanockiem zasadzona została
łyński, gm. i par. praw. Berezdów (5 w.), 111 przez „niejakiego popa Zalepka* r. 1557. Wr.
dm., 695 mk., szkółka. 2.) P. Wielki, wś, tam- 1565 było w niej 12 kmieci na 6'/,łan., na
że, par. praw. Chroszezówka (4 w.), 28 w. od prawie wołoskiem. Swobodę mieli jeszcze na
mta pow., 155 dm., 814 mk., cerkiew fil. drewn. lat 16.

z r. 1882, szkółka cerk,

3.) P., pow. zasław-

ski, ob. Dermanka.

Prażewo, w dok. Pryzow, Prezow, wś i kol,

przy ujściu Kodenki do Hujwy, pow. żytomierski, gm. Kodnia, st. poczt. Żytomierz (10 w.),
st. dr, żel. Berdyczów (37 w.). Wieś 100 dm.,
794 mk.; kol. 47 dm., 244 mk. We wsi cerkiew
drewn. z r. 1750, 706 dz. dwor. Gniazdo Prażowskich (Prezowskich). W r. 1581 Semen

Preny, fol. dóbr Alfredowo, pow. kowieński,
Preobrażeńsk al. Kuleszowo, wieś i dobra,
pow. czauski, gm. Czerniawka.

Wieś 34 dm.,

259 mk,, cerkiew; dobra Afanasiewych, 728 dz.

Prestowiany, Prostowiany, wś i zaśe., pow.
szawelski, gm. Radziwiliszki (19 w.).

Prewalówka, Prowałówka, wś, pow. nowo”

gradwołyński, gm. i st. poczt. Lubar (12 w.),
Prezowski wnosi z P. z 1 osiadł., z 3 ogr. po 80 w. od mta pow., 182 dm., 1060 mk., cerkiew
6 gr., a w r.1628 zP. i Horodyszcza z 16 dym. murow. z r. 1862, szkółka cerk. W r, 1601
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Prokązy, wś, pow. krzemieniecki, gm. Radziwiłłów, par. praw. Batków, 40 w. od KrzePriannica, rzka, w pow. wieliskim, pr. dopł. mieńca, 18 dm., 130 mk. Własność Toczyskich.
Prokopówka, fol., pow. homelski, LisowChałuiey.
Prianniczki, fol., pow. klimowieki, Sakowi- skich 1421 dz. (298 lasu).
spustoszona przez

Prokopowo, wś, pow. dryzieński, parafia

czów, 126 dz.

Probołowice, wś, pow. pińczowski. „„Vet- Oświej.
Prokopowszezyzna, fol., pow. sieński, Koslavee de pobrolowie'* na wiecu z r. 1224 (Kod.
żewskich 100 dz.
kat. krak. I, 19).
Prokotniewo, ob. Dołośce,
Proboszczewice 1.) wś, pow. płocki, W r.
Promaniele, dwór, pow. szawelski, gmina
1375 Dobiesław bisk. płocki, wieś tę własność
kapituły przenosi na prawo chełmińskie, nadając Szawlany (9 w.).
w niej wójtostwo ,„Petro servitori nostri'* na 3 łaPromiedziowo (tom IX, 49 Promiadziów),
nach
Osadniey płacić będą po florenie z łanu dwór, pow. rossieński, gmina Mańkuny (3 w.).
czynszu rocznego i dawać po 6 miar zboża. Za Własność de Faria-Kastro, 559 dz. (144 lasu),
dziesięcinę zaś po 4 skojce i 2 kury (Kod, maz.
Promna, wś nad Pilicą, pow. grójecki. Osa85). W r. 1578 P. wielkie i małe mają kościół dzone tu były w XIII w., zapewne z zamiarem
par., płacą od 22 łan., 6 zagr. z rolą, 1 rzem., utworzenia klasztoru, zakonnice z klasztoru płoe-

wdowa po kowalu, wyszynk piwa i wódki.

Na kiego sprowadzone, lecz widocznie fundaeya do

poświątnem 1 zagr., młyn, wyszynk piwai wód- skutku nie doszła, czy też siostry znalazłszy waki. Trzymał wieś prałat płoeki, podkanelerz runki niedogodne, wróciły w maju r. 1239 do
koronny. 2.) P., wś, pow. płoński, Własność Płocka. Fakt ten zapisał pisarz książęcy w końkapituły płockiej i pułtuskiej płaci od 157/, łan., eu aktu wydanego przez ks. Bolesława w Troszynie (pow. gostyński) przez który wypadała
2 zagr. 3.) P., ob. Proboszczowice.
Proboszczowice, wś, pow. turecki. Sta- droga do Płocka „quando virgines deodicatae

nowi niejako północne przedmieście Warty. W r. redibant de Promna in Ploesk* (Kod. maz. 9).
1335 Przemyśl ks. sieradzki w Piotrkowie, po- W r. 1576 P. ma kościół par., składa się z dwu
twierdza zamianę wsi arcyb. gnieżn. P. na Ko- części (wielka i mała), na których jest 9 działrytkowo włość Tomisława z Glinna. W r. 1855 ków szlacheckich.
Proniany, fol. dóbr Nowydwór, pow. ponietenże Tomisław sprzedaje część zarośli (nemorum) w P. Januszowi, synowi Domka, dla zało- wieski.

Pronkowszczyzna, Prunkowszczyzna (tom
żenia tam wsi na prawie średzkiem. Zapewne
będzie to wieś Tomisławice leżąca na półn. od P. IX, 77), fol., pow. słonimski, gm. Dworzee, JunPróchna, wś nieistniejąca obeenie.

Leżała dziłów 710 dz.

Propersze, wś, pow. poniewieski, gm. Remiw pobliżu Połomii w pow. rzeszowskiem i była
gniazdem Procheńskich h. Gryf, którzy tu mieli goła (5 w.).
Propojsk, dobra, pow. bychowski, Muromswój zameczek, folwark, staw i łąki, jak świadczą reg. pob.z r. 1536 i Paprocki (Herby, 135). cewych, z fol. Michałowo Propojskie 4913 dz.
Połomia, Babiea i Werżny należały do fol. w (2260 lasu), 3 młyny.
Prosiecka Balarka, wś, pow. nowogradwoPróchnie, Ocenione były razem na 1600 grzyw.
łyński, gm. Serby, 20 dm., 178 mk.
Por. Połomyja (t. VIII).
Prochod, wś, pow. kowelski, gm. Górniki,

50 w. od Kowla, 51 dm., 229 mk.
Prochorówka, wś, pow. nowoaleksandrow
ski, gm. Krasnogórka (5 w.).
Prochorówka, wś, pow. zasławski, gm.
Butowee, par. praw. Stecki (*/ą w.), 40 w. od

Prosieka, Prosika (t. IX, 58), wś, pow. no-

wogradwołyński, gm. Serby, 9 dm., 94 mk.
Prostyń, wś na lew. brzegu Bugu, pow. węgrowski. „Jacobus Szweyko de Prostynia haeres et Hinka Boguska conjuges* w aktach łomżyńskich z r. 1432. W dok. z r. 1438 „Jacobus

de Prostynia* (Kapica, Herbarz, 402 i 584. LeeProchownia, urocz. w dobrach Niedźwieck, żała na granicy Mazowsza i Podlasia. W reg.
pob. z XVI w. podana w obrębie Podlasia.
pow. wołkowyski.
Proświatyszki, wś, pow. nowoaleksandrowProchownia, chutor, pow. żytomierski, gm.
Zasławia, 37 dm., 244 mk,

ski, gm. Krasnogórka (5 w.).
Piatka, 8 dm., 54 mk,
Proszanka, wś, pow. bielski gub. grodz.
Jałowiekich,
lucyński,
pow.
fol.,
Procopoi,

250 dz.

Wspom. w dokum, z XV i XVI w. (Kapica, Her-

Progałwoje, Progałowie, wśi dwór, pow. barz, 335).

szawelski, gm. Popielany (7 i 8 w.).

Proszczuny, fol., pow. poniewieski, gm. Kra-

Proguny, wś, pow. szawelski, gm. Szawie. kinów (15 w.).

Proszewo, wś, pow. węgrowski. Siedzą tu
Prohonów, kol. i urocz., P. Mały, kol., pow.
łucki, gm. Torczyn, 28 w. od Łucka. Kol.P. w r. 1476: Braniecki, Dobrzyniecki, Proszewski.
Jest też i Wola proszewska (Fod. maz., 270).
18 dm., 120 mk.; P. Mały 8 dm,, 21 mk.

„owa WAM

ks. Janusza Ostrogskiego,
tatarów.

|
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W r. 1563 Proszewo i Wola Proszewska w pow.
liwskim, par. Niwiska płacą od 17 łan.
Proszki, ob. Pruszki.
Proszki, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
poProszkowa, wś nad jez. Dziewica, pow.
mk.
220
dm.,
26
wska,
andro
Aleks
łocki, gm.
Proszuny, okolica, pow. szawelski, gmina
tu:
Skiemie (15 w.), 64 w. od Szawel. Mają
Gu40,
wie
ziezo
Borod
dz.,
68
e
czowi
Bartoszewi

par. Druja. 4.) IP,, zaśc., pow. witebski. 5.) P.,
wś nad Uświaczą, pow. wieliski.

Prudno, chutor dóbr Andrzejewicze, powiat
wołkowyski,

Prudok 1.) fol. dóbr Kraśnica, pow. czauski.
2.) P., fol. dóbr Woronia, pow. lepelski. 3.)P.,
fol., tamże, Arnoldów 110 dz.
Prudony, fol., pow. witebski, Orłowskich
94 dz.
Prudówka, dobra, pow. homelski, od 1878
towscy 23, Darąszkiewiczowie 34, Dowborowie
r. Anny Bieławieniee, 3660 dz. (1423 lasu),
Downarowiczowie 10, Domaszewiczowie 70,

70,
młyn.
' Klikowiezowie 58 dz., Prościewiczowie 25, CzapPrudupis, zaścć., pow. nowoaleksandrowski,
dz.
kiewiezowie 13, Jasieńscy 38
Oknista (6 w.).
gm.
Protiw-Dworce, wś, pow. nowoaleksan1.) dwie wsii zaśe., pow. wiłkomierPrudy
ka (5 w.).

drowski, gm. Słobód
bychow - ski, gm. Wojtkuszki (8, 12 i 14 w.). 2.) P.,
Protoczna, Protoczne, 3 fol., pow.
wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
ski, Siwakowych 383 dz.
Prudyszcze, wś przy ujściu rzki Użanki do
gm.
rski,
żytomie
Protówka, wś i kol., pow.
Uzmeń, pow. wieliski, gm. Uświat. Grodzijez.
ePuliny, par. praw. Strybież, 52 w. od Zytomi
wysokie około 3 saż.
sko,
1817
r.
fund.
rza. WŚ 41 dm., 297 mk., eerkiew
szki 1.) zaśc., pów. nowoaleksandrowPrudy
111
kol.
;
skiego
Buszyń
przez właściciela wsi
Rakiszki (12 w.)». 2.)PP., wś, pow.
gm.
ski,
.
dm., 692 mk.
ę
wiłkomierski, gm. Onikszty (2 w.).
Protwałki 1.) wś, pow. rossieński, gm. Erż77),
IX,
(t.
zki
Prudzis
mylnie
1.)
Prudzinki
wiłek (12 w.). 2.) P., dwór, tamże, gm. RosiHłuszan
Jeden
ski.
dryzień
pow.
,
majątki
trzy
Skawsienie (15 w.). 3.) P., dwór, tamże, gm.
dz,),
1761
(nie
dz.
674
ma
na, drugi Łakisa
dwile (15 w.), Goleniewskich 28 dz.
gm.
trzeci Stankiewieza. 2.) P., wś, tamże, par.
ierski,
włodzim
pow.
chutor,
Prowale,
Rosiea.
Werba, 17 dm., 143 mk.
Prudziny, fol., pow. lepelski, Reuttów 157
dobra,
67),
IX,
(t.
Prowalony, Prowalene
dzies.
1635
pow. orszański, od r. 1872 Sawatiuginych,
Prudziszcze, wś, pow. dryzieński, par. Zadz. (850 lasu), młyn.
biały.
Proweniszki, wś, pow. kowieński (nie trocPrudziszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
ki), gm. Rumszyszki (5w.).
gm. Opsa (10 w.).
Prowidencya, fol., pow. czerykowski, SzezuPrurwa, chutor, pow. łucki, gm.Włodzimieów
rowicz 408 dz.
o- rzec, 109 w. od Łucka, 20 dm., 109mk.
Prowidzie, wś, pow. wiłkomierski, gm.K
Prusagoła, wś, pow. poniewieski, gm. Czywarsk (4 w.).
(11 w.).
piany
zcze,
Prożar, kol., pow. rówieński, gm. Siedlis
e, wś, pow. telszewski, gm. PłungiaPrusal
15 dm., 40 mk.
w.).
(6
ny
gm.
Prucie, wś, pow. nowoaleksandrowski,
Prusewicze, pow. borysowski. W r. 1783
Rymszapy (8 w.).
Sza- Oborskich, dalej Śliźniów, obecnie Rogowskich,
Prucze, wś, pow. wiłkomierski, gm.
1322 dz.
ty (1 w.).
Prusie, r. 1565 Prussye, wś, pow. Rawa-rupowiat
l,
Dobromi
Prud 1.) wś i chutor dóbr
ska. W r. 1565 wś ta w ststwie lubaczowskiem,
słonimski, gm. Kostrowicze. 2.) P., wś, tamże,
dziedzina wielka, miała 18 kmieci na dworzy-

Dwa kurhany.
szezach, włodarze czynszów nie płacili, tylko
Prudek, fol. dóbr Eustażyn, pow. bychow- nowy odkupny po l grzyw., za sery i popręgi
ki.

gm. Derewna.

ków
ilki- gr. 5. Kmieci na ćwierciach było 6, podsad
Prudele, dwór, pow. kowieński, gm.W
12,
gr.
pop
1,
zł.
ćwierci
z
kmieć
9,
8, komorn.
ja(10 w.)
2 gr. 18. Gonciarze 8 po 12 kóp.
CzyPrudelis, dwór, pow. poniewieski, gm.
piany (8 w.).
Prudiny, zaśc.,pow. połocki, Barszczewskich

karezmarz zł.
Od bydła wielkiego w ilości 423 sztuk po | GE

od 83 ozimcząt po szelągu, od 65 świń starych

po 1/, gr., od 18 młodych po szelągu. Dwudzieścizny owczej baranów 15 i 1 jagnię, wielkanocPrudipuras, zaśc., pow. nowoaleksandrow- nych
jagniąt 19. Ogółem zł. 175 gr. 7. Młynik
ski, gm. Oknista (5 w.).
gm. o 1 kole czynił zł. 20 gr. 24.
Prudniki 1.) zaśc., pow. wiłkomierski,
,
Prusiek, r. 1565 Proszyek, wś, pow. sanocki.
Żmujdki (15 w.). 2.) P. wś, pow. dryzieński
r. 1565 ma 24 kmieci na 12!/, łan., pop. Wój"Y
120
gm, Filipowska, 18 w. od Dryssy, 7 dm.,
Jan Herburt z Fulsztyna kaszt.
cerkiew. 3.) P., wś, tamże, towstwo trzymał
10 dz.

mk., zarząd gm.,
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bełzki, w spadku po Odnowskim, wojew. krakow. i u Długosza (L. B. I, 107). W roku 1581 leżą
w par. Luborzyca, ks. Zaborowski płaci tu od
Prusiele 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, 5!/, łan. km., 4 zagr., 1 kom., 1 kom. bez bydła.
gm. Czadosy (4 w.). 2.) P., wś, pow. poniewie- Zapewne przeszły drogą zamiany na własność
ski, gm. Stumbryszki (7 w.).
biskupów krakow., do których należała LuborzyPrusieluki, wś, pow. nowoaleksandrowski, ca i cała grupa sąsiednich wsi.
gm. Czadosy (7 w.).
Prusy zachodnie i wschodnie. W r. 1900
Prusin 1.) fol., pow. czerykowski, Jakutowi- P. zachodnie miały 1,563,658 mk,, w tej liczbie
czów 231 dz. 2.) P., fol., tamże, Szemiotów 546,321 polaków, zaś w r. 1890 liczono 439,577
596 dz. 3.) P , dobra nad rzką Krupką, powiat polaków, 236 mazurów, 53,616 kaszubów, razem
klimowicki, Rosseterów 1249 dz. (690 lasu), 493,429; P. wschodnie miały 1,996,62
6 mk.
młyn, wiatrak. We wsi cerkiew drewn.
w tej liczbie 298,904 polaków. Statystyka
Prasinowice, wś, pow. opatowski. Pierwo- urzędowa oddziela mazurów od polaków, jako
tnie posiadłość klasztoru trzemeszeńskiego wraz odrębne plemię. W r. 1890 liczono tu: 224,978
Do wójta należał młyn, karczma, zagrodnicy.

z Waśniowem (Kod. mał., I, 137, akt z r. 1275) polaków, 102,656 mazurów i 62
kaszubów, ra-

następnie drogą zamiany od r. 1432 przeszła na zem więc 327,696. W r. 1895 P. zach.
miały:
własność klasztoru wąchockiego. Mylnie odnie- 1,494,360 mk., zaś P. wsch. 2,006,68
9 mk.
siono zarówno w Kod. Wielk. i w Słow. geogr. Opracowania ważniejsze i nowsze odnoszące
się
(ob, Kazimierz, t. XV, cz. 2, str. 66), te dane do do tych obszarów są: M. Toeppen:
„HistorischPrusinowie łęczyckich i sieradzkich.
comparative Geographie von Preussen* (z 5 maPruska, wś i dwa fol., pow. kobryński, gm. pami) Gotha, 1858. W. Kętrzyński: „O ludnoPruska, 12 w. od Kobrynia. Wś 468 dz.; jeden ści polskiej w Prusach niegdyś
krzyżackich”
fol. Szadurskich, z obrębem leśn. Chomno 684 Lwów, 1882. Tenże: „Nazwy miejscowe
poldz, (268 lasu); drugi Sawiekich, 179 dz. Gmina skie Prus zachodnich, wschodnich, Pomorza
obejmuje 57 miejscowości, 508 dm. włośc. (86 wraz z przezwiskami niemieckiemi*, Lwów,
innych), 6028 mk. włościan, uwłaszczonych na 1879. Prowe L.: „Westpreussen in seiner
Ge"7742 dz. Nadto w gm. jest 118 dz. cerk. i 9933 schichtlichen Stellung zu Deutschla
nd und Podz. większej posiadłości. Zarząd gm. we wsi len*. Toruń, 1868. Ossowski G.: „Mapa
arCzerewaczyce. W 1563 w wójtowstwie jakow- cheol. Prus zach. z przyległemi częściami
W.
czyekiem we włości dworu wieżeckiego, ekon. Ks. Pozn.*. Kraków, 1878. Tenże: „O pomnikobryńskiej. We wsi było 50 włók gruntu śre- kach przedhistorycznych
Prus królewskich
dniego, z tego 1 na osadzie, 49 na robocie. Do- (I „Rocznik Tow. Nauk. w Toruniu,
t. I).
chód czynił 38 kóp 22 gr.
Weiss: „Preussisch-Litauen und Masuren
*, 1878.
Pruski, w dokum. Prusy, wś, pow. ostrogski, Tarnowski St.: „Z Prus królewskich* (Niwa,
gm.i par. praw. Buhryn, 25 w. od Ostroga, 62 t. XXI, r. 1882). Nadmorski:
„Ryby ich połów
dm., 429 mk. W r. 1583 Aleks. Koziński wnosi i hodowla w Prusach wschod.
i zachod, (Wszechod 3 dym., 2 ogr.
świat, r. 1682, t. I, Nr. 26). Ossowski I.: „SzkiPrusowo, wś, pow. wejherowski, ob. tom ce etnograf. z pruskiej Litwy ostatnich trzech
IX, 78.
wieków* (Wędrowiec nr. 1 do 17, r. 1882).
Prusy, wś, pow. czerkaski, gm. Prusy, st. Tischler 0.: „Beitraege zur Kentniss der Steinpoczt. Kamionka (7 w.), 42 w. od Czerkas, 655 zeit in Ostpreussen und den angrenze
nden Gedm., 3029 mk., cerkiew, szkółka cerk., szkółka bieten* (Odbitka z czasop. „Schriften
der phys.
wiejska, 56 wiatraków. Gmina obejmuje 7 miej- o ekon. Gesellschaft zu Koenigsberg*. Koenigsscowości (1 mstko, 3 sioła, 2 wsi, 1 słobodę), berg, 1882). Kozłowski I. L.: „Mapa
etnogra15,000 mk. (43 katol., 3 ewang., 480 żydów) ficzna Prus królew., książęc. i Warmii* z objai 14,139 dz., w tem 6387 większej posiadłości, śnieniami (Pam. Fizyogr.. t. III. Warszawa
,
7013 dz. włośc., 571 cerk.

1888). Liebenow W.: „Special karte der Provinz

Prusy, wś, pow. krakowski. Połowę wsi West preussen, nebst den angrenzenden Laenwraz z domem w Krakowie nadał Jakóbowi ar- dertheilen*. Hannover, r. 1883. Tenże:
„Specyb. gnieźn. Bolesław ks. krak., drugą połowę cialkarte der Provinz Ostpreussen nebst den
anzaś dał r. 1287 Władysław ks. sieradzki. Prze- grenzenden Laendertheilen*. Hannover
, 1883.
myśl ks. wielkop. i krakow. potwierdza r. 1290 Lubieński Cz.: „Szkice z ziemi i historyi
Pras
nadania ks. Bolesława, tudzież Konrada i Bolesła- królewskich*, Gdańsk, 1886.
0. Steinbrecht:
wa mazow., wspominając o jakiejś „minera*. „Die Baukunst der deutschen Ritterord
ens
Wspom. również jako posiadłość arcyb. w dok. Preussen* 1885, cz. I. Tenże: „Preusse in
n zur
zr. 1357 i 1387 (K. W. n. 580, 660, 1354, Zeit der Landmeister* cz. II, 1888.
Lissauer
1836.) Wydawca mylnie uważa Prusy za znikłą A. dr.: „Die praehistorischen Denkmael
er der
osadę, a akt z r. 1287 odnosi do wsi t. n. w pow. Provinz Westpreussen*. Leipzig,
1887. Tenże:
stopnickim. Jako dobra stołowe arcyb. gnieźn. „Alterthuemer der Bronzezei
t in der Provinz
wspom. w dok. z r. 1385 (Kod. mał. III, 363) Westpreussen und angrenzenden
Laender*.
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Gdańsk, 1891. Nadmorski: „Ludność polska i ożywienia wytworzonej tu osady, stającej się
w Prusach zach., jej rozwój i rozsiedlenie' niemal przedmieściem Warszawy. Obecnie ma
(Pam. fizyogr. t. IX, Warszawa, 1889). Trei- się rozpocząć budowa kościoła murowanego.
chel A.: „„Ueber die westpreussische Sehlossber- W r. 1890 gmina P. miała 5061 mk. zapisanych
ge und Burgwaelle* (V. Ber]. G. f. Anthr. Ethn., do ksiąg stałej ludności. 'Sród nich było 698
u Urgesch.. 1891. Sembrzyceki I.: „Westpreus- prot. i 178 żydów. Dziś zapewne podwoiło się
sische Schloesser im XVI Jhdt'* (Koenigsberg, zaludnienie. Jan ks. mazow. pozwala roku 1456
1891, str. 37). Nadmorski: „„Kaszuby i Kociewie Świętosławowi, dziedzicowi wsi „Pruskowo*,
w półn. części Prus zachod.* Poznań, 1892. przenieść takową wraz z Wolą Pieczyską ua
Heise: „Die Bau und Kunstdenkmaeler der prawo niemieckie (Paprocki, Herby, 593). W r.
Provinz Westpreussen*. Gdańsk, od r. 1884. 1580 we wsi „Pruskowo* w par. Pęciee, jest
Steinbrecht: „,,Die Baukunst des deutschen Rit- 5 cząstek szlacheckich, płacących od ćwierci
Boetticher Adolf: „Die łana. Jest też młyn o 2 kołach.
terordens in Preussen*.
Pruszyńce a). Pruszynka, wś nad RastawiBau und Kunstdenkmaeler der Provinz Ostpreussen*, Koenigsberg, 1891. Ernst Oskar: ,,To- cą, pow. berdyczowski, gm. Mecherzyńce Dębopographie des Landgerichts Bezirks zu Danzig**. we, st. poczt. Koziatyn (13 w.), 33 w. od Berdy-

Danzig, 1892. Obejmuje 9 powiatów sądowych: czowa, 148 dm., 874 mk,, cerkiew, szkółka,
gdański, kartuski, kościerzyński, pucki, skar- młyn, 3 wiatraki. Należała do Burczak Abraszewski, sopoeki (Zoppot), starogardzki, tezew- mowicezów.
Pruszyniszki, zaśc., pow. szawelski, gm.
ski, wejherowski. Komornieki Stef.: „Ludność
*
polska w Prusach zach.'* (Ekon. pol. 1894, t. 18). Szawkiany, Ulińskich, 30 dz,
Pruszyńskie, fol., pow. szawelski, gm. SzawBruenneek Wilh.: „„Zur Geschichte des Grundeigenthums in Ost und Westpreussen** (Das Mitte- kiany (20 w.), należy do dworu Pokrożeńcie.
lalter, die Lehngueter. Berlin, 1895, str. 123). Nadto Jakszewiczowie mają 120 dz.
Fischer Rich.: „„Das Polenthum in Westpreussen'*

Prut, rzeka. C. v. Kwiatkowski: ,,Der Pruth

Kuelme hydrographische Studie (,„Mittheil. d. K. K.
geogr. Ges. in Wien* 1874). Komnieki M.:
der Provinz Ostpreussen* (Królewiec, 1893 r., „Dolina P. od Delatyna do Czarnohory** (Pamięt.
str. 567). Rautenberg Otto: „„Ost und West- Tow. Tatrz., t. IV, 1879).
Prutełka, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
preussen. Ein Wegweiser durch die Zeitschriftenliteratur*. Lipsk, 1897, str. XVI i 161 gm. Rymszany (7 w.).
Prutylce, wś, pow. kaniowski, gm. Tarasz(Wydawnietwo Tow. hist. Prus wschod. i zach.).
Rereke E.i v. Schack.; „Die landeskundliche Lit- cza, st, poczt. Korsuń (10 w.), 101 dm., 571 mk.,
teratur der Provinzen Ost und Westpreussen młyn, 3 wiatraki,
Prybereże 1.) dobra, pow. bychowski, od
(Królewiec, 1892, zesz. I). „Roczniki Tow.
Nauk w Toruniu t. IX, Toruń, 19031 wydaw- r. 1874 Kożynych, 4739 dz. (2841 lasu), dwa
nietwo „„Zródeł* (Fontes) prowadzone przez to młyny. 2.) P., fol., pow. czerykowski, BoguTowarzystwo (dotąd 6 tomów), mieszczące prócz szewskiech, 190 dz.
Prybytki 1.) fol. nad Ucią, pow. homelski,
innych wykazy podatkowe ziem pruskich z roku
1682 i różne materyały źródłowe. Roczniki gm. Nosowieze, Betulińskich, 896 dz. We wsi
zaś podają bibliografię prae odnoszących się do cerkiew, szkoła. 2.) P., wś przy ujściu rzki
Uście (Nieszezerda) do Dryssy, pow. połocki,
Prus zachodnich. Por. Mazowsze i Pomorze.
Prybytkowo, wś, pow. witebski (dawniej
Pruszanka Baranki i P. Stara, dwie okolice
szlach., pow. bielski, gub. grodź., gm. Aleksin, w pow. suraskim), należała do Jewniewiezów.
Prychaby 1.) al. Francjanowo, fol., pow.
112 i 207 dz.
mohylewski, od r. 1856 Szablewiczów, 185 dz.
Pruszczyno, ob. Stanisławowo.
Pruszki Jabłoń, właśc. Proszki, wś, pow. 2.) P., dobra, pow. orszański, Gordziałkowskich,
łomżyński. W dok. z r. 1419 występuje Jakób 320 dz. 3.) P., fol., pow. połocki. gm. Artej- Proszek, a r. 1433 „Jacobus Proszek de Prosz- kowo, kaplica, gorzelnia, młyn, Szantyrów,
ki*. R. 1469 Andrzej „de Proszki* sprze- 3277 dz. 4.) P., fol., pow. siebieski, gm. Prydaje dwa łany nad rzką Kołomyją Mateuszowi chaby, 25 w. od Siebieża, zarząd gm., cerkiew,
szkoła, 439 dz. ziemi dwor. (spadkob. Roszniaz Ciarnowa (Kapica, Herbarz 334).
Pruszków, wś i os, pow. warszawski. ka). Gmina obejmuje 141 miejscowości, 720
Wzniesienie wielkiego szpitala dla obłąkanych dm. włośc. (49 innych), 5209 mk. włościan,
w przyległych Tworkach, przeniesienie do P. uwłaszczonych na 7255 dz. 5.) P., wś, pow.
warsztatów drogi żel. warsz.-wied, ściągnęło tu wieliski, gm. Usmyń, 12 dm., 66 mk., cerkiew.
Prycki, Prucki 1.) Małe, wś, pow. kaniowliczną ludność złożoną z urzędników, robotników
pracujących w pozakładanych w pobliżu stacji ski, gm. Makiedony, st. poczt. |Rzyszezów
fabrykach. Liczne wille i domki dla letnich (12 w.), 27 w. od Kaniowa, 83 dm., 885 mk.,
mieszkańców, przyczyniają się też do wzrostu szkółka, 6 wiatraków. 2.) P. Wielkie, wś, tam(Preuss. Jahrbuecker r. 1893, t. 73).

E.: „Orts-Verzeichniss nebst Entfernungstabelle
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że, gm, P.Wielkie, st. poczt. Rzyszezków (7 w.),

Przasnysz, mto pow.

Wedle sfałszowane-

45 w. od Kaniowa, 137 dm., 1828 mk., cerkiew, go dokumentu, Konrad ks. mazow.,
nagradzając
kaplica, szkoła, cukrownia, 9 wiatraków. Gmi- zasługi Przybysława z Rostkowa wojew.
mazow.,

na obejmuje 10 miejscowości (3 sioła, 7 wsi), który poraził Jadźwingów na polu
pod Przasnymających 11,717 mk. (32 kat, 5 ewang., 156 szem, nadaje mu r. 1244 w
dzierżawę „oppidum

skich, 500 dz. (300 lasu).

nów 7, szewców 29 i towarz. 10, kowalów 3

Prydot, zaśc.,

pow. nowoaleksandrowski, i towarz. 2, od kuśnierzów 19 i tow. 3, czapni-

gm. Rakiszki (31 w.).

ków 4, złotników 2, szklarza 1, ślusarzów 3,

Prygodycze, wś, pow. grodzieński, gmina od tracza 4, siodlarza 1, stelmachów 2. koło-

Wiercieliszki, 7 w. od Grodna, 21 dm., 217 mk., dziejów 4, rzeźników 7, czopowego za rok od
warów 3734, fl. 373 gr. 9, od młynarzów 3,

430 dz. włośe. i 56 dz. soboru praw. w Grodnie.
Prykoty, fol.. pow. sieński, Liksowych,
330 dz.
Prypad, fol, pow. czauski, Szemiotów,
240 dz.
Prypiesz, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.

2.) P., dobra, pow. siebieski, Łabuńskich, z fol.
Ancisowo i Wolary 1024 dz.

Prypile, wś, pow. rossieński, gm. Konstanty-

nów (9 w.).

szotów 2. Osiecki
J. ks.: „P.i jego kościoły”
(Przegl. katol. r. 1891 n. 45—50). Jest to zarys dziejów P. oparty na podstawie łacińskiej
„Kroniki miasta'* doprowadzonej do r. 1585.
Brykczyński A. ks. „Kronika zgromadzenia panien Benedyktynek w P.* (Kwart. teol. t. I,
1902).
Przebieczany, r. 1198 Prevenchna, 1328
Psrebetzan, wś, pow. wielicki, Wedle dok. z r.
1198 „Dominus Michora* nadał w tej wsi
klasztorowi miechowskiemu sól (źródło słone,
czy też wymiar dobywanej tu soli). W dok. z r.

Pryputeńka, wś, pow. zasławski, gm. Zasław (4 w.), 8 dm., 43 mk.
Pryputnie, wś nad rzką Ponorą, pow. zasławski, gm. Zasław (7 w.), par, praw. Bielów 1328
wymieniona w liezbie włości bisk. lubu(1 w.), 132 dm, 921 mk., cerkiew fil. drewn.,
skich (K. W. n. 34, 2020, 1088). Cercha Stan.
fund. r. 1751 przez ks. Barbarę Sanguszkową. wydał:
,,Przebieczany pod względem etnograPryspodajewo, wś, pow. siebieski, należała ficznym** („Mater
yały antropol. archeol. i etdo Girciusów.
nogr.'* t. IV). Kraków, 1899.
Prystań, wś nad Uświaczą, pow. wieliski,
Przebin, r. 1565 Przibyn, wś, pow. przemygm. Uświat.
Prystowa, wś, pow. telszewski, gm. Korcia- ski. Według lustracyi z r. 1565 wieś ta wraz
z Rzędowicami należały do ststwa lwowskiego

ny (8 w.).

Pryszmonty 1.) wś, pow. kowieński (mylnie i dane były Maciejowi i Stefanowi Kłodniekim
rossieński), gm. Betygoła (7 w.). 2.) P., dwór drogą zamiany za ich działy w Ulieznie ustąpioi fol., pow. rossieński, gm. Rossienie (10i12w.), ne dla ststwa drohobyckiego.
Kłodnicki na
Sylwestrowiezów, 150 dz.

3.) P., wś, tamże, otrzymanym obszarze założył wieś Przybyń nad

pot. Świerzem oddzielającym dobra Podkamiegm. Sartyniki (5 w.),
Pryszyszki, wś, pow, szawelski, gm. Kru- nieckie od Rzędowie. W r. 1565 liczono w P.
kmieci 12 na obszarach. Lata wolności jeszcze
pie, Pikturnów, 63 dz.
Prywitów, wś nad rzką Czepelówką, pow. im nie wyszły. Wykopano stawek większy (mo-

nowogradwożyński, gm. Połonne, 70 w. od mta gacy dać zł. 40 co trzy lata) i drugi mniejszy,
pow., 185 dm., 1242 mk., cerkiew drewn. z roku wystawiono młyn na rz. Świerzu. Do gumną
1760, szkółka cerk. od r. 1868. Własność Te- fol., zwieziono: żyta kóp 100, jarego 30, pszenireszczenki. W r. 1585 w liczbie wsi nadanych cy 30, jęczmienia 30, owsa 100, tatarki 60, proprzez ks. Konstantego Ostrogskiego, synowej sa 20. Siana stogów 5.

Zazannie.
Przechody, Kostusin, fol., pow. brzeski,
Prywolie, f01., pow. czauski, własność Trup- gub. grodz., gm. Wojsko, Czymbajewiczów,

czyńskich, 1185 dz,

74 dz.

Pryworocie, wś, pow. radomyski, gm. WoPrzecławice, wś, pow.
dotyje, st. poezt. Brusiłów (12 w.), par. praw. i par. Koniusza. Opis dóbr miechowski, gm.
P. z r. 1883 mylnie
Qzieranie (3 w.), 22 w. od Radomyśla, 74 dm,, podano przy wsi Przesławice
(ob. t. IX, 177),

501 mk., młyn parowy, 296 dz. włośc., 434 dz. której położenie również
mylnie oznaczono w gm.

dwor., należącej od r. 1881 do Nowiekich.

i par. Koniusza.

Ob. Przesławice (t. XV).

GA DO O

f1. 40, z ról miejskich od włók 103, kotłów go-

Pryczypówka, ob. Kuryanczyk.
rzałez. 30, szynkarek 30, komorn. i przekup. zł.
Prydoroże, fol., pow. czerykowski, Hatal- 78 gr. 15, od kraweów 16, towarz. 4, od
zdu-

A___ modna"

dek, pow. skwirski, 25 dm., 82 mk.

Ag 00a U 0a edaaW o Own
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żydów); 1156 dz., w tem 5410 większej posiadł,, nostrum Przasnis* z przyległościami
na lat 30.
5670 włośc., 296 apanaży, 165 cerk.
Wszystkie opłaty i dochody książęce należeć
Prycówka, ob. Adamówka 1).
będą do Przybysława(Ulanow. Dok. mazo w. 294,
Pryczepiwka, chutor pod wsią Samhoro- 10). Wr. 1567 miasto płaci szosu zdwojonego
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Przeczniów, Przyczniów, r. 1419 Przisch- Król zatwierdzając posiadłości miejskie dodał
niow, wś, pow. pińezowski. Ob. Krzyszkowice, jeszcze Brzeg czyli Ostrów, przyległy do wsi
Przeczów, r. 1232 Predidievo, wś, pow. wś, Rybna, wraz z łąkami nad jeziorem. W r. 1557
pow. stopnieki. Dziesięciny swe z wsi „Predi- miasto P. centr powiatu t. n. w wojew. brzeskodievo* nadaje Fulko arcyb. gnieźn. klasztorowi kujawskiem, płaci szosu fi. 32, ezopowego rocznie
sulejowskiemu. Długosz opisując tę wieś pod 64 fi. Od 20 kom. po gr. 7, od 10 bań gorzał.
mylną nazwą: „Krzeczów* (L. B. III, 128) po- po gr. 24, od 2 szynkarzy po gr. 6, od karczmy
daje iż dawała dziesięcinę kościołowi klasztor- gr. 12, od 7 rybaków po gr. 8, od 1 rzem. gr.4,
nemu w Beszowy, dziedzicem był Jan z Rytwian od 1 włóczęgi gr. 12, od.25 łanów po gr. 20.
Wezasie pierwszej wojny szwedzkiej, miasto
marszałek król.
Przeczyca, w dok. Przedsczicza, wś, pow. spalone zostało i zrabowane. W r.1661 lustrapilzneński. W r. 1354 zwraca ją Kazimierz torowie znaleźli placów pobudowanych na nowo
23, reszta leżała pustką. Powolne odradzanie
W. biskupowi krak. Bodzancie.
Przeczyce, w dok. Prsemczicze, wś, pow. się miasta rozpoczęło się w początkach w. XVIII.
będziński. Wspom. w dok, z r. 1357, ob. Sie- Szewey tutejsi lieznie osiadli, przypomniawszy
sobie o przywileju, wydanym ich cechowi przez
wierz
Zygmunta II r. 1612, oddanym do przechowania
Podworze,
i
Przedworze
dawniej
Przedborze,
wś, pow. jaworowski. Dawna posiadłość Fre- cechowi w sąsiednim Brdowie, uzyskali odpis
drów siedzących tu jeszcze w XV w. według lu- takowego, oryginał zachowano w ladzie cechu
brdowskiego. Wtedy też jatki mięsne i szewckie
stracyi z r. 1565,
Przedecz, mstko, pow. włocławski. W dok. zbudowano około wystawionego natenczas z muz r. 1136 „laeum Pretche*jako własność areyb. ru ratusza. Pierwsza gromadka sukienników
gnieźn. Śród uczestników procesu z krzyżaka- przybyła r. 1817 z Władysławowa pod Koninem.
mi w Warszawie r. 1339 się toczącego, występu- Największą po zamku budowlą w miasteczku
ją jako reprezentanci z Kujaw (ze strony krzy- jest kościół parafialny. Początku parafii i kożaków) „commendator Mosburgensis alias dietus ścioła nie znamy. Według wizyty z r. 1582,
de Przedcze* i wójt Mosburgensis qui in Poloni- ówczesny kościół wzniesiony był z cegły p. w.
co dicitur Przedcze* (K. W. n. 11, 1192i1198), ów. Mikołaja, posiadał trzy ołtarze. Jako filie
Wynikałoby ztąd iż P. zostawał wtedy w posia- należały do niego: kaplica w zamku, o której są

daniu krzyźaków i otrzymał nazwę niemiecką:
Mosburg. Drogą zamiany z areyb. gnieźn. Bogoryą, r. 1347 przeszedł P. na własność królewską (K. W. n. 1257). Około r. 1360 król
wzniósł tu podobno murowany z cegły zamek
nad jeziorem, a w nim kaplicę przy której powstanie parafia, Władysław Jagiełło potwierdził
r. 1420 prawo magdeburskie. Kazimierz Ja-

wzmianki w aktach jeszcze w w. XVII, oraz kościołek drewniany św. Katarzyny. Zniszczony
przez szwedów r. 1657, a księgi kościelne rozpo-

czynają się odr. 1668.

Starą tę budowlę zruj-

nowaną przez burzę w r. 1902, ma zastąpić
wkrótce nowy ostrołukowy kościół, wznoszony
staraniem obecnego proboszcza. Obeenie P.

oprócz Starego i Nowego Rynku posiada 13 ulic:

gielończyk w Brześciu r. 1459, nadał jarmarki. Kłodawską, Dąbrowską, Rybacką, Kahalną,
W r. 1504, król Aleksander na prośbę małżonki Ślepą, Wodną, Starą, Kowalską, Młynarską,

swej, oddaje w dożywocie siostrze Elżbiecie zie- Zamkową, Warszawską, Królewską i Kościelną.
mię przedecką z zamkiem. Wr. 1512 Zygmunt I Przeważnie brukowane i oświetlone lampami
na P. zabezpiecza wiano żonie swojej BarbarzeZa- naftowemi. Domów jest 222 (138 murów.).
polii, z uwzględnieniem praw dożywotnich wspo- Mieszkańców 4057 (mężczyzu 2014, kobiet
mnianej wyżej Elżbiety („Jagiellonki*, Prze- 2043) w tej liczbie: żydów 792, niemców 205,
żdziecki I, 13—19). Król ten bawiąc po dwa- rosyan 16. Katolików w parafii 5600, protekroć w P. r. 1526i 1544 zatwierdził przywileje stantów 1800. o do rzemiosł to przedstawimiasta, rozszerzając zarazem prawa kupców cielami ich są: 180 szewców, 20 krawców,
i rzemieślników (Akta miejskie). Zygmunt 2 kuśnierzy, 8 stolarzy, 4 młynarzy, tyleż koAugust oddał P. w dożywotnie posiadanie prote- wali. Sklepów 41, z tych 4 tylko w ręku chrzegowanemu przez Bonę Wojciechowi Koryciń- ścian. Służbę zdrowia pełni 1 apteka, felczer
skiemu, wwdzie łęczyckiemu. Już r. 1497 Flo- i akuszerka, Szkółek elementarnych mieszaryan z Korytnicy, kasztelan wiślicki był dzier- nych 2. Zawiązane w r. 1899 Towarzystwo

żawcą P., Wojciech Koryciński był starostą pożyczkowo oszezędnościowe, liczy 160 członZygmunt August w Piotrkowie dn. ków. Obrót wynosił w 1902 r. 24,101 rb.
17 grudnia r. 1558, odnowił prawa i nadania Starostwo grodowo Przedeckie według lustracyi
„miejskie, zniszczone w czasie pożaru,na zasadzie r. 1661, składało się z mstka i wsi: Rybna, Koinwentarza, złożonego przez starostę Sierakow- bylaty, Zalesia, Rogóżna, Kamieńca, Dziwia,
skiego. Z aktu tego dowiadujemy się, że miasto Zbójna, Jakuszowa. Dochody wynosiły złp.
pierwotnie osadzone było na 27 łanach, a wr. 785, gr. 22, den. 8; wydatki zł. 385, gr. 22.
1558 miało 88 domów, 9 rzem., 14 szynkarzy. Starostami byli: Paweł Borykowski (1491),
grodowym.
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Woj. Koryciński, wda łęczycki (1548—1555);l w Beskidzie zach., w dziale wiślańsko-solskim,
Jan z Bogusławie Sierakowski, kaszt. lędzki na granicy Galicyi i Węgier.
(1564 — 1577), Stanisław Sierakowski, kaszt.
Przejazdy, fol., pow. wiłkomierski, gm. Wielędzki (1577); Feliks Kryski z Drobina, kaszt. prze (20 w.).
kor. (1614—1616), Krasiński (1636), PrzemyPrzełom, pow. grodzieński. Wś 10 dm,,
sław z Byków Bykowski, kaszt. sieradzki (1649); 131 mk. 422 dz.; fol. Sylwestrowiezów, 482 dz.
Stanisław Bykowski (1650—54); Jędrzej ByPrzemiany, fol., pow. lucyński, Szkulteckowski (+ 1697); Ernest z Dorpowa Dorpowski, kich, 624 dz.
wwda łęczycki (+ 1718); Michał Dorpowski
Przemiarowo, w dok, Priimarow, wś, pow.
(r 1732); Stefan Kossowski; Antoni Kossowski pułtuski. Wspom. w dok. z połowy w. XIII,
(1766); Kretkowski (1773—5). Opis P. z ryci- śród włości bisk. płockich. W r. 1582 ma
nami podał Tyg. Polski 1901 r., n. 29, 30.
14 łan, 4 zagr., I rzem.
M. R. Witan.
Przemiwołki, r. 1469 Permywolky, wś, pow.
Przedpełce, wś, pow. płocki, Wedle dok. żółkiewski, ob. Świerze.
z r. 1408 siedzą tu liczni Boleszczyce (Kapica,
Przemyków, w dok. Premucow, wś, pow.
Herbarz, 343), W r. 1578 są tu części: Przed- pińczowski. W dok. z r. 1295 wspomniany
pełez Kiełbasa, Koscziołki, Włosty i Wojtkowi- jest kościół tutejszy, założony zapewne przez
cze. Płacą z nich liczni współdziedzice w ogó- Pawła z P., głośnego biskupa krakow. (Kod. kat.
le od 19 łanów.
krak. I, 136).
Przedział, pow. kobryński, ob. Janów.
Przemysin, chutor, pow. wołkowyski, gm.
Przedzielsk, wś, pow. prużański, gm. mi- i dobra Krzemienica.
chajłowska, 10 w. od Prużany, 457 dz.
Przemyśl, miasto. W r. 1901 miał 46,349
Przegib, szczyt (1055 mtr.) w dziale babio- mk. Jest to jedno z najbogatszych w różne ingórskim w Beskidzie zach., po stronie węgier- stytucye miast Galicyi i jedno z najporządniej
skiej, tuż na połd. od Mądrej Ławy (1170 mtr.) zabudowanych. Położony na graniey między
pomiędzy pot. Jałowcem a Borsuczym, tworzą- wschodnią a zachodnią Galiceyą gromadzi on
cymi Półhorankę.
liczne instytucye służące potrzebom bądź ludPrzeginia, w dok. Pregina, wś, pow. olku- ności polskiej, bądź rusińskiej.

ski. Iwo bisk. krak. nadaje r. 1228 dziesięciny
z nowin, na obszarze P. klasztorowi w Dłubni.
„Castrum aedificatur in Pregina a duce H.* podaje roczn. kapit. krak. pod r. 1229. Bolesław

Jest zarazem

pierwszorzędną fortecą i ztąd posiada znaczną
załogę wojskową. Według lustracyi z r. 1565,
mieszczanie choć mieli znaczne obszary ziemi,

podawali do opłaty tylko 61/, łanów ról miejskich

Wstydliwy pozwala r. 1276 comesowi Wierz- i 4!/, na uroczysku Szumskim. Domów żydowbięcie, synowi Klemensa wojew. krakow., osa- skich było 18, w nich 10 komorników. Targo-

dzić wieś P. na prawie niemieckiem.

Wedle we oceniono na zł. 80.

dok. wś leży na górze zw. „Kamona Góra* przy zł. 24.

wielkim trakcie. Wś ma posiadać 50 łan. długich, osadniey otrzymują 20 lat wolnych (Kod.
dypl. pol. III, 112).
Przeginia duchowna, wś, pow. krakowski,
ob. Liszki.

Łaźnia w arendzie

Rzeźnicy zł. 13 gr. 10, nadto łoju to-

pionego kamiepi 13 i funtów 10 (kamień wart
30 gr.), piekarze ogółem zł. 4 gr. 8 i 6 strucel
(po 3 gr.) na Boże Narodzenie, szewcy zł. 4
gr. 8, rybitwy zł. 25 gr.18, rajce czynszu zwanego „zakarpie* zł. 16. Gorzałki palenie i szyn-

kowanie zł. 160. Mostowe w tym roku mniejPrzegłów, wś, ob. Przygłów (t. IV).
Przegnojów, r. 1565 Prohnoyow, wś, pow. sze niż dawniej zł. 816 gr. 5. Od pieszych
przemyślański, Przy wsi był staw należący do brano po pół grosza. Z powodu zwolnienia od
ststwa lwowskiego i czyniący według lustracyi ceł mieszczan wielu miast królewskich, przepęz r. 1565 eo lat trzy zł. 600, młyn o 2 kołach. dzono przez rok 20,664 wołów przez Przemyśl
Przegorzały, wś, pow. krakowski. Wdok. z r. bez opłacenia targowego. Ogółem z miasta
1254 śród posiadłości klasztoru zwierzyniec- i różnych dochodów było zł, 1798 gr. 3, den. 5,
prócz pożytków w naturze. Do miasta należały
kiego.
Przehyba al. Przechyba, szczyt (1195 mtr.) przedmieścia: Psarce zamieszkane przez garbaw Beskidzie wschod., w dziale dunajecko-po rzy, dochód był zł. 17 gr. 22 i Zasanie dające
pradzkim na granicy pow. sandeckiego i nowo- zł. 76 gr. 18. Do wymienionych w opisie opratarskiego, w punkcie zbiegu gmin: Gabonia, Ja- cowań, dodajemy: Śmigielska (Dobieszewska) 1.:
worek, Szlachtowy i Rostoki. Cokolwiek na za- „Miasto P. i wieś Medyka* (Tyg. ilustr. n. 276
chód wznosi się Mała Przehyba (1175 mtr.). i 277, r. 1878). Pług A.: „Przemyśl* („Kłosy*
Z półn. stoków P, spływa do Dunajca, Jaworzy- n. 916, r. 1883). Kolberg O.: „Przemyskie zana, Gabońska, do Popradu zaś Przysietnica; na rys etnograficzny*.

Z pośm. materyał wydał

południe zaś podążają do Ruskiej, dopływ Du- I. Kopernicki. Kraków, 1891, str. 242 i XX
z 4 rycinami. „Kronika dyecezyi przemyskiej
*
najca.
Przehyhbek al. Przehibek, szczyt (1124 mtr.) pismo dyecezyalne. Wychodzi co miesiąc od r.
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Przewłoka 1.) Perewołoka zaśc., pow. nowo1901, „Acta ac statuta synodi dioecesionae
premisliensis* (z r. 1902). Przemyśl, r. 1908, aleksandrowski, gm. Brasław (5 w.). 2.) P., wś,
str. 431. Schorr Mojżesz: „Zydzi w P, do koń- tamże, gm. Krasnogórka (16 w.).
Przeworsk, ob. Przeorsk.
ca w. XVIII*. Lwów, 1903, str. VIII, 294.
Przeworsk, miasto. W r. 1508 wolne od
Przemysławów 1.) zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Szaty (7 w.), do dóbr Stanisławów. 2.) cezopowego, które król przeznacza na poprawę
miasta. W r. 1515 płaci szosu grzyw. 40, młyn
P.. zaśc., tamże, gm. Traszkuny (7 w.).
Przemysłów 1.) dwór, pow. wiłkomierski, miejski oceniony na 40 grzyw. płaci 1'/, grz.
gm. Kowarsk (6 w.). 2.) PP., fol., tamże, gm. i6 gr., drugi młyn wyższy, za Bernardynami
płaci od 2 kół pół grzywny. W r. 1576 miasto
Towiany (10 w.), Pukasów 104 dz.
Przemysłowo, chutor, powiat wołkowyski, daje szosu fi. 96, od różnych rzem. fi. 117, penestici 7, komorn. 71 po gr. 12. Suma fi. 308
należy do dóbr Rudawa.
Przeorsk, dawniej Przeworsko, wś, pow. to- gr. 27. Przedmieście od 8!/, łan., młynao 2
maszowski. W r. 1531 wś w par. Chodywańce, kołach, 5 kom. z bydłem i 15 ubogieh. Do P. odpłaci od 2 łan., 1'/, łan. pustego, pop, młyn pu- noszą się opracowania: Łepkowski Józef: „Prze-

sty. W r. 1578 podany w par. łae. Uhnów. worsk* (Tyg. Illustr., n. 306, r. 1865). Saloni
Marcinowski Andrian płaci tu od 10 łan., 4 za- AL: „Lud wiejski w okolicy P.* (Wisła, t. XII
i XIII),
grodn., 2 kom., pop.
Przewóz 1.) ob. Szczara, 2.) P., Przewozy,
Przeradz, wś, pow. mławski. Wedle dok.
z r. 1408 siedzi tu Krystyn z rodu Bolestów pow. dzisieński, gm, Prozoroki. W pobliżu wsi,
na pr. brzegu rzki Soszy znajduje się wał ziem(Kapica, Herbarz, 343).
Przesławice al. Przecławice, r. 1349 Przed- ny, długi do 200 saż., szeroki 5 arsz., wysoki

slavicz, wś, pow. miechowski, gm. i par. Mie- 1 arsz., podług podania usypany przez jezuitów
chów (6 w.). Mylnie podana (t. IX, 177) w gm. z Głębokiego. 3.) P., tamże, gm. Plissa. W poi par. Koniusza, w której leżą inne Przesławice bliżu wsi, po obu brzegach rzki $z0, w urocz.
al. Przecławice (t. IX, 130). Klasztor miechow
- „Zielona puszcza*, śród lasu skarbowego znajski toczył spór o tę wieś z biskupem krakow., duje się około 50 kurhanów (wołotówek), mająktóry około r. 1345 włączyć chciał P. do parafii cych od 2 do 3 saż, w przecięciu.
Przewożniki, pow. wileński. W pobliżu wsi,
Czaple wielkie (Kod. mał., II1, 58). Opis dóbr
z r. 1888 odnosi się do Przecławie w gm Ko- na pr. brzegu Wilii, znajdują się mogiły, zw.
„Dziadowskie jamy*, pochodzące jakoby z czaniusza.
Przesmyki, fol. (niewś), pow. prużański, sów wojen szwedzkich,
Przeżynka, kol. pow. rówieński, gm. TuMyszenkowych 533 dz.
Przespolew, wś, pow. kaliski. Na miejscu czyn, 19 dm., 115 mk.
Przybkowice, ob. Przytkowice (t. IX).
kościoła spalonego od pioruna, stanąć ma nowy
Przybłudycze, ob. Przydłudnicze.
murowany.
Przyboj, ob. Stara hora (t. XI, 218).
Przestrzele, wś, pow. kolneński. R. 1435
Przyborka, fol., dóbr Złotniki, pow. białoWładysław ks. mazow. sprzedaje wdowie i synom po Janie z Przestrzelca pozostałym 20 łan. stoeki.
Przyborowice, wś, pow. płoński, Z tych
w ziemi wizkiej, z tych 10 zwanych Przestrzelee nad rzką Kamionką
i 10 przyległych temu zapewne P. piszą się: Jan, Witi Paweł, bracia,
obszarowi za 20 kóp groszy (Kapica, Herbarz, nabywający 1463 r. 20 łan. we wsi Strękowa
góra nad Narwią (Kapica, Herbarz, 389).
n. 339).
Przewale, wś,pow. tomaszowski. W r. 1565
Przyborowo, wś i dobra nad Bugiem, pow.
był to folwark w ststwie tyszowieckiem. Zwie- brzeski gub. grodz., gm. Przyborowo (nie Domaziono do gumna z Przewal, z miejskich pól i Mi- czów). Wś ma 80 dm., 810 mk., cerkiew, szkokulina żyta kóp 579, pszenicy 80, jęczmienia ła, 1279 dz. włośe. i 25 cerk.; dobra hr, Zamoj30, owsa 270, grochu 24!/,, prosa 12. Mylnie skich, 8204 dz. (4521 lasu), Gmina obejmuje
odniesiono do P. (t. IX) świadectwo Dyke. Echar- 16 miejscowości, mających 378 dm. włośc. (132
da ściągające się do wsi Perewały w pow. wło- innych), 2502 mk, włościan, uwłaszezonych na
3617 dz. Nadto w gm. jest 25 dz. cerk. i 8212
dzimierskim.
Przewały, wś, pow. włodzimierski. Wspom. dz. większej posiadłości. Na polach wsi grupa
i
w dok, zr. 1445. Wr. 1564 „oppidulum* w zie- kurhanów.
mi chełmskiej, ma parafię łacińską w miejscu,
Przybrudzie (t. IX, 201), mylnie zam. Przydaje szosu od 3 łan. fi. 1, od rzem. 13 po gr. 4, brodzie.
pop ubogi i cerkiew opuszczona dają 1 grzyw.
Przybrzeże, ob. Prybereże.
Przybuż, niem. Priebus, ob. Przewóz (t. IX).
(A. 1 gr. 15). młyn korzecznik po gr. 12 od koła,
od 2 bań gorzałcz. po gr. 24, od 2 przekup. po Por. Heinrich: „Gehoerte Priebns zur Lausitz?*
gr. 6, od 9 żydów fi. 9. W r. 1578 włada tu (Zeitsch. d. Ver. f. Gesh. u. Alter. Schlesiens,
t. XXVI, 364).
Falczewski.

524

Prz

Prz

Przydrujsko, Aleksandrowa Słoboda, wś nad
Przybysławice, wś, pow. olkuski, par. Korzkiew. Helwig z P. w dokum. z r. 1407, ob. Na- Dźwina, pow. dryzieński, gm. Przydrujsk, 10
rama,
dm., 86 mk., szkoła.
Przyjaźń, wś, pow. święciański. W r. 1901
Przybyszew, mstko, pow. grójecki. W 1577
r. daje szosu fi. 3, od 12 domów spalonych nie położono kamień węgielny pod budowę nowego
pie dano, od 5 łan. miej., czopowego fl, 6.

kościoła murowanego

Przybyszówka, strumień, powstaje na ob- z wieżą.

w

stylu ostrołukowym

Fundatorem jest Jan Kamiński wła-

szarze gm. Bzianki, w pow. rzeszowskim, na ściciel tychże dóbr.

zach. od wsi, płynie na płn.-wschód przez Bziankę i Przybyszówkę, a w końcu przez obszar Staromieścia w kierunku płd.-wsch, i uebodzi do
Wisłoka z lew. brz., cokolwiek na wschód od wsi
Staromieścia. Długość biegu 13!/, klm.
Przybyszyce, wś, pow. skierniewicki. W dok.

Przylot, r. 1359 Przeloth, wś, pow. grójecki.
W dokum. zr. 1359 śród włości areyb. gieźn.
(K. W., n. 1404). Wr. 1576 płaci od 4 łan.

Przyłbice, r. 1469 Przelbicze, wś, pow. ja-

worowski. W r. 1469 okazali Herburtowie list
Kazimierza Jagiellończyka, potwierdzający nada
zr. 1359 śród włości arcyb. gnieźn, (K. W., nie ks. Władysława opolskiego wsi „Przelbieze*

n. 1404).

Przybyszyn, pow. bielski, gmina Skórzee,
334 dz.
Przybytki, wś, pow. telszewski, gm. Zorany (18 w.).
Przybytki, wś nad rz. Noryń, pow. owrucki,
gm. Noryńsk, par. praw. Wieledniki (2 w.), 23

prawem feudalnym. Również podobne nadania
na wsi: Czełhinie i Podłubie w pow. gródeckim
i Mużyłowiee należące połową do pow. Iwowskiego, drugą do przemyskiego. W r. 1515 Przelbycze w pow. Żżydaczowskim płacą od 4 łan.
i popa.

Przyłęk 1.) r. 1334 Prsilank, r. 1579 Prze-

w. od Owrucza, 102 dm., 760 mk, 2 młyny. lenk, wś, pow. brzeziński. W dokum. z r. 1334
W r. 1581 Słotoliński wnosi od 8 osiadł , 5 zagr., „Silva Prsilank majus, que silva in Jessow pertinebit, meriea vero nostro ducatui permanebit*.
po 6 gr.
Przyborsk, wś i kol. niem. pow. radomyski, Była to więc część lasu książęcego nadanego

gm. Przyborsk, st. poczt. Radomyśl (80 w.). kościołowi w Jeżowie. W r. 1579 płaci wieś P.
Wś 180 dm., 1210 mk., cerkiew, szkoła; kolonia od 2'/, łan., 1 zagr. 2.) P., u Dług. Przelang,
12 dm., 50 mk. Gmina obejmuje 18 miejscowo- wś, pow. włoszezowski. W połowie XV w. pości (2 sioła, 14 wsi, 1 słoboda, 1 kol. niem.), siada kościół par. Dziedzieami wsi: Jan i Pranmających 10,565 mk. (1453 rozkolników, 64 dota Szreniawici. Łany km. dawały dziesięcinę
katol., 50 ewang. i 321 żydów); 44,969 dzies., prepozyturze krak. Fol, i zagr. plebanowi swe-

w tem 34,154 większej posiadłości, 9800 włośc., mu (Dług., I, 22).
Przyłubień al. Zubenia, niekiedy Białahus,
Przybudek, słoboda, pow. radomyski, gm. strumień, wypływa w lesie w obrębie gm. PaPotyjówka, st. poczt. Radomyśl (18 w.), 31 dm., włowy, w pow. jarosławskim, na płn.-wseh.
przys. Krzywego, płynie na płd. zach., a prze162 mk.
szedłszy na obszar gm. Dobczy zwraca się na
Przychaby, ob. Zgnapoł.
Przychyły, Prychiły, wś, pow. słonimski, gm, zach. płynąc łąkami, następnie zrasza obszar
Dobrej, poczem przepływa Rudkę i zwróciwszy
Maryjska.
Przydatki 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrow- się na płd.-zach. na obszarze Piskorowie, uchoski, gm. Czadosy, Kapuścińskich i in., 39 dzies. dzi do Sanu z praw. brzegu. Bieg bardzo po2.) P., pow. trocki. Pod wsią nasyp ziemny, wolny, ztąd dno namuliste a łąki nadbrzeżne moczarowate. Długość biegu 20 klm,
dłagi do 20, szeroki 7 i wysoki 10 saż.
Przyłuka Nowa i Stara, mstko, pow. berdyPrzydonica al. Przedanica, wś nad rzką
t. n., pow. nowosądecki. W r. 1390 dziedzice czowski, gm. Przyłuka Nowa, st. poczt. Turbów
ze Słupcy nadają kościołowi p. w. N. P. Maryi (3 w.), 60 w. od Berdyczowa. P. Nowa 527
w P. karczmę leżącą od wschodu na prost ko- dm., 4075 mk., cerkiew, 4 domy modl. żyd.,
ścioła par. w przyległej wsi Podole (Kod. dypl. szkółka cerk., gorzelnia, młyn; P. Stara 374
dm., 2141 mk., cerkiew, szkółka cerk,, ambulapol., III, 343), Ob. Przydonica (t. IX).
Przydrujsk, mstko, pow. dryzieński, gmina toryum, młyn, cegielnia. Gmina obejmuje 7
Przydrujsk, 41 w. od Dryssy. Gmina obejmuje miejscowości (2 mstka, 4 sioła, 1 ws), mające
44 miejscowości, 194 dm. włośe. (118 innych), 12,776 mk. (151 katol., 3 ewang., 2332 żydów)
2540 mk. włościan, uwłaszezonych na 5935 dz. i 14,436 dz., w tem 6985 większej posiadłości,
Zarząd gm. we wsi Białce. W r. 1892 E. Ro- 6886 włośc., 300 cerk. Gniazdo (r. 1570) Przymanow rozkopał tu mogiłę, w której znalazł wie- łuekich, od których przed r. 1591 nabywają ks.
le zabytków. Okrąg wiejski (starostwo) obejmu- Zbarascy. W r. 1628 potomkowie ks. Michała
je 38 wsi skarbowych, 11 zaścianków i fermę Wiśniowieckiego wnoszą od 40 dym., 2 kół
Udinowo, w ogóle 1531 mk., 6819 dz., z czego młyn., I popa, W r. 1629 ks. Jerzy Zbaraski
375 eerk.

3257 dz. wydzielono włościanom.

wnosi z P,i siół od 1456 dym.
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Przypor al. Prypor, Prypir, nazwa szczytów kówki wpada do Ropy. Długi 12 klm. Nad
dość częsta w paśmie Karpat. 1.) P. w obrębie prawym brzegiem wznoszą się: Magóra Małogm. Hut, hr. liptowskiem, 996 mtr. 2.) P. stowska (814 mtr.), Magóra od Hajnego (705
w obrębie gm. Chlebnie,w hr. orawskiem, 829 mtr. mtr.) i Mieńczów (673 mtr.), a nad lewym
3.) P. góra na granicy gm. Bachnowatego Ilni- brzegiem Kwaśna Góra (622 mtr.) i Szezab
kai Zubrzycy. w pow. turezańskim na dziale (669 mtr.).
Przysporze, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Minczoiskim, między Minezołem zubrzyckim
a radyckim; dochodzi 1068 mtr. Od płn. las Towiany (13 w.).
Przytulanka, wś, pow. białostocki, 1005 dz.
Łabeciówka i Pliszka, od płd. Kiezera i Jawornysty. 4.) P. góra lesista, na płn. od wsi Hu- Gmina obejmuje 86 miejscowości, 688 dm. włośc.
snego wyżniego,
w pow. turezańskim, na (1043 innych), 4838 mk. włościan, uwłaszczonych na 7907 dz. Nadto w gm. jest 44 dz, kolew. brzegu pot. Husnego, 916 mtr.
Przypust, wieś nad Wisłą, pow. nieszawski. ścielnej i 7912 większej posiadłości. Zarząd
Mylnie podano (t. IX, 223) jako dwa odrębne gm. we wsi Kreezkowo,

świadectwa jeden dokument, a mianowicie: akt

Przytuły,

wś, pow. kolneński.

Wspom.

dla Mogilna wątpliwej daty, wymieniający w dok. z r. 1437, ob. Barwiki, W r. 1506 odw liezbie grodów dających opłaty na rzecz bywa się tu zjazd dostojników ziemi wizkiej dla
klasztorui „Przypusth.* (K. W., n. 8). Bawi powzięcia uchwał w sprawie barei w dobrach
tu w r. 1247 Kazimierz ks. kujawski i wydaje szlacheckich (Kod. maz. 325). W r. 1577 wś
akt tyczący się wsi Wilczyn. Gamlet pleban „de królewska. Piotr Grajewski, ststa wizneński
Przypusth* jest obeeny w Wolborzu r. 1367, płaci tu od 11'/ą łan.

Przywałka, wś i ferma, pow. grodzieński,
przy boku Zbiluta bisk. kujaw. (Ulanow. Dok.
kujaw, 183, 11 i 260, 82). W dok, zr. 1321 gm. Sobolany. Wś 33 dm., 387 mk., 1458 dz.;

powiedziano: „ville ad ecelesiam in Przipust ferma, cerkwi w Druskienikach, 431 dz.
Przywłoki, Przewłoki, r. 1314 Przewloky,
pertinentes: Ribithui, Pothstola et Zamnevo*

osada nie istniejąca obecnie. Leżała nad jez.
(Kod. dypl. pol. II, 233).
Przyrwa 1.) al. Przerwa, potok, powstaje Skulskiem (pow. słupecki), na starem grodzisku
W dok. z r. 1314 wydanym
z połączenia dwóch strug, ramię płd. wsch. wy- nadjeziornem.

pływa w Huciskach, pow. kolbuszowskim, a ra- w Słupcy, występuje Laszcz „de Przeuloky*
mię płd.-zach. w Niwiskach. Obie strugi łączą (K. W., n. 964 i 965).

się na płn.-wsch. od Niwisk, tworząc pot. Swier-

Psarewo (w dok.), ob. Siarzewo.

Psary 1.) wś, pow. łowieki. Zaprowadzono
czówkę, który zrasza obszar Świerczowa, następnie wchodzi do Kolbuszowej dolnej i od ujścia Kol- tu gospodarstwo rybne przez właściciela hr.

buszówki przyjmuje nazwę Olszańca, płynie na Miecz. Łubieńskiego. 2.) P., wś, pow. piotrpłn.-wsch. przez obszar Zarębek, a wszedłszy kowski. Wedle dok. z r. 1370 włość bisk. włona granicę Machowca i Poręb, pod nazwą Przyr- eławskich, w kasztelanii wolborskiej (Ulanow.
wy, wpływa na obszar Kopcia i poniżej Wilczej Dok. mazow., 260, 80). 3.) P., w dok. Pszary,
Woli wpada do Łęgu, dopł. Wisły, Długość wś, pow. kozienicki. W dok. z r. 1252, śród
biegu 27 klm. Źródła strugi napływającej od włości klasztoru sieciechowskiego. 4.) P., wś,
Hucisk, leżą na wzn. 228 mtr,; ujście do Łęgu pow. kielecki. R. 1351 Bodzanta, bisk, krak.
191 mtr. 2.) P,, potok powstaje w obrębie gm. przenosi wieś biskupią Psary „in distrietu
Wysokiej, pow. łańcuekim, z pod wzgórza Ka- Tharszeoviensi*z prawa polskiego na niemieckie,
miennej, płynie na płn. tworzące granicę między sredzkie i sprzedaje Andrzejow* kmieciowi z tej
Soniną a Kosiną, przeszedłszy na obszar Głu- wsi sołtystwo dla osadzenia 20 łan., za 35: grz.
chowa, przecina tor drogi żel. Karola Ludwika (Kod. kat. krak. II, 16). 5.) P., wś, pow. pułi zwraca się na płn.-wsch., uchodząe do Wisło- tuski. W dok, z w. XIII śród włości kościoła
ka na obszarze Korniaktowa. Przy ujściu two- płockiego.
rzy obszerne moczary, śród których prawie nik- 1 rzem.

W r. 1578 mają 16 łan., 2 zagr.,

Psiarce, wś. pow. witebski, około r. 1615
nie. Długość biegu 10 klm. 3.) P., potok,
powstaje na obszarze gm. Dobrzan w pow. własność Mikołaja i Barbary z Chrapowiekich
lwowskim, płynie po pod Dornfeld w kierunku Żabów.

płn.-zach., zrasza łąki gm. Piasków, poniżej któ-

Psiszczewo, wś, pow. kobryński, gm. Mo-

Dłu- tol, 75 w. od Kobrynia, 797 dz.
Pskowska Słoboda, wś, pow. szawelski,
4.) P., ob. Pokrowa (t. VIII). 5.)

rych na granicy łanów wpada Szezerka.

gość 8 klm.
P., ob. Gogołowski Potok (t, 11).
Przysłop, strumień podgórski,

powstaje

w obrębie gm. Przysłopa w pew. gorliekim, pły-

nie na płn.-zach. przez Przysłop, Nowieę i Leszczyny, gdzie zwraca się na płd.-zach., prze-

pływa Kunkowę i wreszcie na obszarze Klim-

gm. Janiszki (6 w.).
Psonina (w dok.) ob. Suwin.
Psowo, os., pow. newelski, gm. Psowo;, zarząd gm., cerkiew, targi. Gmina obejmuje
59 miejscowości, 430 dm. włośc. (10 innych),
3512 mk. włościan, uwłaszezonych na 5745: dz,
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Pstrągalniaą, urocz., pow. białostocki, gm. w dok. z w. XV (Kapica, Herbarz, 341). Por.
Białostoczek.
Luiostań.
Pstrągi, ob. Pstrążnice (t. IX).
Puchły Stare i Nowe, ob. Puchały.
Pstroszyce, r. 1336 Pstrossicz, wś, pow.
Puchowa, kol.. pow. rówieński, gm. Kustyń,
miechowski.

Władysław Łokietek

nadał je 19 w. od Równego, 33 dm., 180 mk.

r. 1329 niejakiemu Dominikowi i przeniósł na
Puchowo, słoboda, pow. radomyski, gm.
prawo niemieckie, Kazimierz król, r. 1336 po- Kresiatycze, 8 dm., 53 mk.
twierdza nadanie (Kod. mał., II 271, III 18)
Puciaciki, jezioro w pow. nowoaleksandrowPrzenosi ją król Kazimierz na życzenie dziedziea ski, w dobrach Dryświaty.
r. 1362 na prawo sredzkie (Kod. mał.III, 151).
Puciłów, nadavie altaryi krewskiej, leżała
Psyszcze, wś nad Teterewem, pow. żyto- w wwdztwie mińskiem (w pow. borysowskim?),
mierski, gm. Lewków, par. praw. Staniszówka gdzie też leży i fol, Łużki, Łoszki.
(6 w.), 5 w. od Żytomierza, 78 dm., 742 mk.,
Paciłowo 1.) wś, pow. wiłkomierski, gm.
cerkiew.;
Androniszki (9 w.). 2.) P., wśi dwór, tamże,
Psza, ob. Obsza.
gm. Rogów (3 w.), Świrskich, 88 dz.
Pszczelnik 1.) os., pow. słonimski, gm. i doPuczany, fol., pow.wiłkomierski, gm. Konbra Byteń. 2.) P., os. tamże, w dobrach Jun- stantynów (9 w.), Stefanowiezów, 105 dz.
dziłowicze.
Puczek, w reg. pob. z w. XVI (Pawiński,
Pszczonow, wś, pow. łowicki. W r. 1579 Wielkop., II, 309) mylnie, za: Buczek.
wś ta włość arcyb. gnieźn. do Łowicza należąca,
Puczeliszki, fol., pow. wiłkomierski, gm,
płaci od 267/, łan., 3 zagr., 3 rzem., 3 łan. wójt. Konstantynów (4 w.).
Pszczyna, miasto szlązkie. W r. 1895 poPuczymno, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
wiat miał 101,979 mk., w tem 91,774 polaków.
Puderowo Wielkie, wś skarb. nad jez. PuPszeniczniki, wś, pow. kaniowski, gm. derowskiem, pow. rzeżycki, gm. Sekstygal,
Pszeniezniki, st. poczt. Kaniów (15 w.), 230 15 dm., 118 mk., dom modl. starow.
dm., 1189 mk., cerkiew, szkółka cerk., 19 wiaPudniki, fol., pow. rzeżycki, attyn. Rozentraków. Gmina obejmuje 11 miejscowości (7 siół, mujży, 160 dz.
4 wsi), 10,977 mk. (64 kat., 11 roskoln., 96 żyPudownia, dobra, pow, czauski, Demianowidów) i 14,073 dz., w tem 7103 większej posia- czów, z fol. Ostrowiec 889 dz. (684 lasu).
dłości, 6683 włośc., 255 eerk.
Pudrąłówka, słoboda, pow. rówieński, gm.
Pszonki, Pszenaje, w spisie własności Plu- Siedliszcze. 15 dm., 120 mk.
naje, wś, pow. kobryński, ze wsią Nowosady,
Pudynowo, wieś nad Utroją, pow. lucyński,
179 dz.
gm. Michałowo, 30 dm., 182 mk., cerkiew,
Ptaszkowo, wś, pow. grybowski. R. 1359 kaplica.
król Kazimierz pozwala Mikołajowi „de Mestza*
Pugaczówka, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
osadzić nową wieś w lasach nad rzką Ptaszkow Szaty (1 w.).
i nazwać takową „Metscza*. Wieś ma obejPuhacze 1.), pow. troeki, stacya krzemienmować 21 łanów frankon. Osadnicy otrzymają na. 2.)P., wś, pow. dźwiński, par. Krasław.
20 lat wolności (Kod. mał, III, 126). W r. 1581
Puchaczówka, Pukaczówka (t. IX, 278),
płaci z P. i Pławny starosta sądecki od 9 łan., wś, pow. żytomierski, gm. i par. praw. Uszo2 sołt., 2 kom, i 4 kom. bez bydła.
mierz (5 w.), 80 w. od Żytomierza, 57 dm.,
Ptkanów, wś, pow. opatowski. Według 335 mk.
Długosza Władysław Herman założył tu kościół,
Puhlaje, wś, pow. horecki, gm. Puhlaje,
Ptycza, mstko, pow. dubieński, gm. Werba 29 dm., 190 mk., cerkiew, zarząd gm., szkoła,
(2 w.), st. poczt, Rudnia Tarnowska (12 w.),
Pujdogale, wś, pow. telszewski, gm. Kor17 w. od Dubna (st. dr. żel.), 145 dm., 908 mk., ciany (9 w.).
cerkiew drewn. z r. 1864, uposażona 78 dz.
Pujgiszki al. 7eodorowo, fol., pow. poniewiez nadania ks. Pawła Sanguszki r. 1725 i 1746; ski, gm. Stumbryszki (17 w.).
kościół par. katol., szkoła. W r. 1583 we włoPujkonie, dwór, pow. kowieński, gm. Janów
ści zamku dubieńskiego (ks, Konst. Ostrogskie- (13 w.), Katerlów, 127 dz. Nadto Michalewigo) płaci od 16 dym., 8 ogr., 3 podsus,
czowie i Plupasowie mają 20 dz.
Pubzubie, Pubżuży, dwór, pow. telszewski,
Pujpie, wś i dwór, ob. Pujle.
gm. Żorany (8 w.), 24 w. od Telsz, Burnejków
Pukałówka, fo]., pow. połocki, Spażyńskich,
66 dz., Godlewskich 18 dz., Kunejków 33 dz., 411 dz.
Łukaszewieczów 20 dz., Martynowiezów 16 dz.,
Pukarzów, r. 1368 Putarzow, wś, pow. noMitkiewiczów 50 dz., Opólskich 40 dz., Czaj- woradomski. Wieś „Putarzow* i miasto Jasło
kowskich 31 dz., Ejdymtów 27 dz.
oddaje r. 1368 opat klasztoru pokrzywniekiego
Puchacze, wś, pow. dryzieński, par. Druja. królowi Kazimierzowi w zamian za wsi: Błonie
Puchaczewo, ob. Jozefpol,
i Łukowiee poblizkie klasztorowi (Kod. mał. III,
Puchały, wś, pow. łomżyński, Wspom. 226). Przechowały się tu resztki starożytnego

Puł

Puk
kamiennego zamku, śród błotnistej niziny wzniesionego.
Pukaska, urocz., pow. nowogradwołyński,
gm. Połounne, 27 dm., 163 mk.
Pukawka, folw., pow. brzeski, gub. grodz.,
gm. Kamieniec Lit., Nazarewiezów, 45 dz.
Pukiniekiszki, zaśc , pow. telszewski, gm,
Gadonów (A w.).
Pukinis, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Uciana (6 w.).
Pukniany, wś, pow. wiłkomierski, gm. Kowarsk (7 w.).
Pukształowo, wś, pow. dryzieński, par. Za-
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Pułhany, wś, pow. włodzimierski, gu. Bra-

ny, 74 w.od Włodzimierza, 84 dm., 577 mk.,
cerkiew, młyn, wiatrak.

W r. 1577 Bazyli

Derewiński (Drzewiński) wnosi z 2 dym., 10 ogr.
W r. 1583 z części płaci Michał Koryteński
(z 3 dym., 7 ogr.), z części Drzewiński.
Pułtorakowo, wś, pow. dryzieński, par.
Rosica.

Pułtusk, miasto. Klucz pułtuski, wedle Paprockiego, dawał pierwotnie ks. mazowieckim

6 krów, 6 wiader miodu i 6 skopów rocznie. Daninę te darował na stół biskupi Bolesław ks. mazow., za rządów Andrzeja bisk. płockiego,
w pierwszej połowie w. XIII (Herby, 125). Bolebiały.
Pukumulsze, wś, pow. szawelski, gm. Kur- sław ks. mazow. r. 1245, ze względu na spusto
szenie poczynione przez pogan w dobrach kaszszany (4 w.).
Pulanówka, słoboda, pow. nowogradwołyń- telanii pułtuskiej, należących do kościoła płockiego, uwalnia je od dotychczasowej daniny
ski, gm. Romanówka, 72 dm., 421 mk.
Puleknie, dwór, pow. wiłkomierski, gm. Do- książęcej w ilości 6 krów, 6 miar miodu i 6 skopów (Ulanow. Dok. mazow. 158, 5). Wr. 1237
bejki (8 w.).
Pulemiec, wieś nad jez. t. n., pow. włodzi- bawi tu Konrad ze synami i wojewodą Mazowmierski, gm. Pulmo, 115 w. od Włodzimierza, sza (Kod, maz., 8). Dok, z r. 1469 Ścibor bisk.
płocki zabezpiecza na „mostowem* dochód szpi160 dm., 1799 mk., cerkiew.
Pulinka, wś, pow. żytomierski, gm. Puliny, tala św. Marcina w Pułtusku (Kod, maz. 249).
30 w. od Żytomierza, 24 dm., 344 mk.
W r. 1576 miasto płaci szosu fi. 32, od bań goPulińska Huta, kol., pow. żytomierski, gm. rzał. f. 9 gr. 18, od rzem fi. 22, od bań gorzał.
Paliny, 43 w. od Żytomierza, 77 dm., 528 mk. najemne fi. 6 gr. 7, od towarzyszów fi. 1 gr.4, od
Puliny 1.) mstko, pow. żytomierski, gm. Pu- rybaków fi. 4 gr. 26, od komor. ubogich f. 1
liny, st. poczt. Rudniewska, 35 w. od Żytomie- gr. 21, od hultajów ubogich fi. 1 gr. 26. (Czorza, 3338 dm., 2125 mk., cerkiew drew. z r. powe za rok f. 255 gr. 14. Czopowe od 3 puł1782, szkoła (od r. 1871), młyn parowy. Gmi- kufków wina fl. 6, Mykonda od pułkówka 1 fl. 2,
na obejmuje 113 miejscowości, mających 1129 od miodu fi. 1 gr. 14. Szyprowie od żyta kodm. włośc. (2493 innych), 27,037 mk. włościan, cieskiego od lastow a Nolski od lastow f.5
uwłaszczonych na 17,000 dz. 2.) P., kol. gr. 16. Do P. odnoszą się: „Raporty szkoły
podwydziałowej w P. składane szkole głównej
tamże, 64 dm., 386 mk.
Pulmo, Pulma, wieś nad jez. Pulmeńskiem koronnej za czasów komisyi edukacyjnej, wydai Święckiem, pow. włodzimierski, gm. Pulmo, ne w r.1903 staraniem prof. T. Wierzbowskiego.
105 w. od Włodzimierza, 205 dm., 1703 mk.,
Pumigiry, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
cerkiew, st. poczt. Gmina obejmuje 17 miej- Towiany (5 w.).
scowości, 1472 dm. włośc. (62 innych), 11,383
Pumpiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
mk. włościan, uwłaszczonych na 20,480 dz.

gm. Dryświaty.

Puławy, urzęd. Nowa Aleksandrya, mstko,
Pumpuciszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowcentr powiatu nowoaleksandryjskiego, gub. lu- ski, gm. Sołoki (6 w.).
i
belskiej, W r. 1890 miały 10,480 mk. Powiat
Pandałowo, Pujdałowo (t IX, 278), dwór,
miał wedle spisu jednodniowego z 9 lutego pow. rossieński, gm. Taurogi (8 w.), Wojtkiewi1897 r. 143,168.mk. (77,238 męż., 65,930 kob.),
mk., ezów, 99 dz.
zaś wedle wykazów urzęd. 135,793
Pundary, fol., pow. dźwiński, Budemowych,
(67,334 męż., 68,459 kob.). Na jeden klm.
371 dz.
86,4 mk. Na ludność 11 miasteczek przypadaPundy, wś i fol., pow. dryzieński, par. Druło 37,649 mk. Biblioteka i zbiór pamiątek nie
ja. Fol. jest attyn. Julianowa,
były po r. 1831 przewożone do Paryża jak mylPuniszcze, wś, pow. lepelski. Mają tu: Konie podano w spisie Puław. Obeenie stanowią zarynowie 126 dz. i Urbanowiezowie 53 dz.
one muzeum ks. Czartoryskich w Krakowie.

Puńki 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Pułazie, ob. Połazie.
Pułhanów, Połkan (t. VIII, 712), wś i kol., Słobódka (9 w.). 2,) P., fol., pow. witebski,

pow. łucki, gm. Połonka, 12 w. od Łucka, WśŚ Suchorskich, 40 dz.
Panta, fol., pow. nowoaleksandrowski, gm.
77 dm., 482 mk., cerkiew, kol., 17 dm., 125 mk.

Obecnie część należy do skarbu (po dominika- Słobódka, Jolstaedtów, 39 dz.
Pupały, wś, pow. wiłkomierski, gm. Kupisznach łuckich), pozostałe zaś części do Peretiatki (8 w.).
kiewiczów i Nagrodzkich.
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Pus

- Pupanki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Pu-

Pusłowis, zaśc. pow. szawelski, gm. Poszwityń (8 w.).

piany (9 w.).

Pupany, dwa dwory, pow. wiłkomierski, gm.
Pupany, 69 i 74 w. od Wiłkomierza,

Kołogrywowych, 120 dz.

Pusłowo, dwór, pow. kowienski, gm. Kiej-

Jeden do dany (8 w.).

Gmina obejmuje 77

miejscowości,

Pustelnia, dobra, pow. bychowski, Wilezyń-

637 dm. włośc. (32 innych), skich, 929 dz. (651 lasu), młyn.
7406 mk. włościan, uwłaszezonych na 14,619
Pustelniki al. Pustelnik, wś, pow. skwirski,
dz. Zarząd gm. w mstku Szymańce (10 w.).
gm. i st. poczt. Chodorków (2 w), 52 w. od
Pupiszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gmina Skwiry, 44 dm., 280 mk., wiatrak.
Ueiana (6 w.).
Pustkowie, kol., pow. łęczycki, Wydawca
Pupkule, okolica, pow. kowieński, gm. Ja- Kod. mał, (II, 42) odnosi do tej wsi nazwę: „Punów (7 w.). Mają tu Adamowiczowie 523 dz., cichow* w dok. z r. 1229 wydanym dla klasztoMackiewiczowie 20 dz.
ru sulejowskiego. Prawdopodobnie ma to być
Puplinia, wś, pow. szawelski, gm. Krupie. Puczniew.
Pupłasy, wś, pow. szawelski, gm. PoszwiPustobory, wś i chutor, pow. słonimski,
tyń (11 w.).
gm. Kostrowicze (nie Czemery). Wś 241 dz,,
Pupły, fol., pow. czauski, Luetzów, 456 dz., fol. należał do dóbr Dobromil.
młyn.
Pustocha, wś, pow. berdyczowski, gm. i st.
Pupowicze, wś nad rzką Udreja, pow. ne- poczt. Machnówka (6 w.), 26 w. od Berdyczowa,
welski, gm. Sokolniki, 9 dm., 60 mk., cerkiew. 35 dm., 78 mk.

Pustogiry, wś, pow. wiłkomierski, gm. ToPupście, Pupecie (t. IX, 308), wś, pow. roswiany.
sieński, gm. Kielmy (3 w.).
Pustoiwanie, ob. Zwanie Puste.
Purajcie, okolica, pow. szawelski, gm. Kruki
Pustokołowo 1.) os, do Urbanowszczyzny,
(5w.). Mają tu: Bojarzyńscy 12 dz., Dylewiczowie 29 dz., Witkowscy 56 dz., Nagiewiczo- pow. słonimski. 2.) P., urocz., tamże, gm. Rohotna, 101 dz.

wie 37 dz.

Pustokoły, urocz., pow. słonimski, gmina
Purczowo, wś, pow. dryzieński, par, Oświej.
Purkisze, zaśc., pow. rossieński, gm. Szy- Zdzięcioł.
Pustołowszczyzna, mylnie Pustoleszczyzna
dłów (12 w.).
Purle, dwór, pow. szawelski, gm. Wieksznia. (t. IX, 311).
Pustomycki Majdan, kol. i słoboda, pow.
Purpiszki, dwór i zaśe., pow. nowoaleksan- rówieński, gm. Tuczyn, 43 w. od Równego,
drowski, gm. Jużynty (6 w.), Falejewych,
38 dm., 180 mk.
258 dz.
Pustomyty 1.) wś, pow. rówieński, gm. TuPurplewo, dobra, pow. sieński, gm. Rasna czyn, st. poczt. Hoszeza (15 w.), st. dr. żel.
(5 w.), mają 1476 dz. (638 lasu). Do dóbr naRówno (37 w.), 36 dm., 512 mk,, cerkiew paraf.
leżą fol. Demochy, Mochańki i Kuźminka.
Purwie, dwie wsi, pow. szawelski, gm. Po-

drewn. z r. 1876.

1079 mk.

W całej par. było: 126 dm.,

Wś należała do Pruszyńskich.

2.)
pielany (10 w.).
P., wśi kol., pow. włodzimierski, gm. SwiniuPurwiele, wś, pow. wiłkomierski, gm. Kochy, 47 w. od Włodzimierza. Wś 64 dm., 663
warsk (1 w.).
mk.; kol. 62 dm., 1064 mk., cerkiew. W r. 1570
Purwinia, wś, pow. szawelski, gm. Szawle. Baleera Gniewosza, który r. 1577 wnosi od

Purwinie, dwór, pow. szawelski, gm. Podu- 3 dym. dwor., 4 ogr., 5 ogr., a wr. 1583 od
bis (3 w.), Goniprowskiej i Saągajłowej, 35 dz.
12 dym., 6 ogr., 3 kom.
Purwino, fol., pow. rzeżycki. 300 dz. W r.
Pustosiele 1.) fol. do Dryświat, pow. nowo1806 własność von Zygern Korna, obecnie So- aleksandrowski. 2.) P., pow. mohylewski, ob.

łowiewa.

Purwinos, fol., pow. rzeżycki, Michała Da-

Bahań.

Pustosz 1.) os., pow. kobryński, gm. Worocewicze, z os. Adamowo 16 dz. 2.) P., 0s,,
„ Purwiszki 1.) okolica, pow. kowieński, gm. pow. nowoaleksandrowski, gm. Antolepty. 3)
Średniki (2 w.). 2.) P., zaścć., pów. nowoalek- P., os., pow. wiłkomierski, gm. Ołoty. 4.) P.,

ragana z fol. Zubków i Korubka 647 dz.

sandrowski, gm. Smołwy (2 w.).

3.) P., zaśc., fol.. pow. homelski, od r. 18800 Sadowskich,

pow. wiłkomierski, gm. Androniszki, Sipowiczów, 184 dz.

5.) P., urocz., pow. orszański, Koźliń-

17 dz.
skich, 136 dz. 6.) P,, urocz., tamże, Rob. BluPuryle, wś, pow. telszewski, gm. Gadonów. menau, 100 dz. 7.) P., urocz., tamże, MajewPuskuble, dwór, pow. szawelski, gm. Szaw- skich, 196 dz., prom. 8.) P, urocz., tamże, od

kiany (16 w.).

r. 1877 Piwowarowych, 278 dz.

Pusławki 1.) fol., pow. rossieński, gm. BoPustosz 1.) chutor, pow. humański, gm. i st.
toki (8 w.). 2.) P., dwór, pow. szawelski, gm. poczt. Talne (19 w.), 6 dm., 31 mk. 2.) P.
Szawkiany (5 w.).
Twanowska, ferma, tamże,

Pus

Pus
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Pustoszka, ob. Epidemo.
natów (11 w.). 2.) P. Wambuty, dwór, tamże,
Pustothew. W reg. pob. ziemi chełmskiej gm. Wornie (3 w.), Puszkarzewiczów, 175 dz.
zr. 1564 podana jako wieś z kościołem par. ła- 3.) P., wś nad Dźwiną, pow. wieliski, gm, Sercińskim. Do par. należały: Olszanka, Ostrów teje; sześć kurhanów w jednej grupie.
Puszki, dobra nad jez, Gielutą, pow. nowoi Rakołupy. Dziś te wsi należą do par. Surchów,
Wojsławice i Kumow. Możnaby się domyślać aleksandrowski, gm. i par. Widze. Nadane
iż P. jest drugą nazwą wsi Horodysko sąsiadu- r. 1794 z Widzkim Dworem przez Katarzynę II
jącej z Rakołupami. Kościół i parafia upadły Mikołajowi Pizaniemu, pozostają w ręku potomtu zapewne i wtedy to w w. XVII powstała pa- ków. Jest tu kaplica grobowa fundaeyi Piotra
Pizaniego, marszałka gub. kowieńskiej.
rafia w Surchowie.
Puszno, ob. Godów,
Pustowarnia, pow. skwirski, ob. Pustowarówka (t. IX). Bawił tu jakiś czas Miekiewiez
Puaszynas, wś, pow. telszewski, gm. Wornie.
(w przejeździe do Odessy) w gościnie u właściPuszyniszki, wś, pow. szawelski, gm. Szaciela dóbr Zaleskiego.

wlany (9 w.).

Mają tu Daukszowie 72 dz,

Pustowód, ob. Dumeńki.
Putejki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Pustowójty, wś, pow. kaniowski, gm. Pu- Dusiaty (6 w.).
stowójty, st. poczt. Bohusław (15 w.), 40 w. od
Pautele, wś, pow. telszewski, gm. Wornie.
Kaniowa, 286 dm., 3059 mk., cerkiew, szkoła,
Putiatyńce, wś, pow. rohatyński, W roku
2 młyny, 5 wiatraków. Gmina obejmuje 5 miej-

scowości (3 sioła, 2 wsi), mających 12,707 mk. 1606 wypuszczone były w dzierżawę poecie
(49 kat., 9 sztund, 1 ewang,, 211 żyd.) Szymonowiczowi, przez Barbarę Tarnowską wdoi 16,748 dz., w tem 293 dz. większej posiadło- wę po Janie Zamojskim.
Putiatyno, fol., pow. horecki, Kimbarów,
ści, 9288 włośc., 6943 skarb., 224 eerk. Zarząd
325
dz,
gm. we wsi Karapysze.
Patito, fol., pow. witebski, Korbutów, 589 dz.
Pustyń, pow. dryzieński. Gmina obejmuje
Putkowiee, Pućkowice (t. IX, 273), Nadolne
46 miejscowości, 191 dm. włośe, (74 innych),
i
Nagórne,
dwie wsi nad Bugiem, pow. bielski,
3273 mk. włościan, uwłaszczonych na 4838 dz.
Pustynka, wś, pow. wiłkomierski, gm. Dobej- gub. grodz., gm. Narojki, par. Drohiczyn, 54
i52 w. odBielska, P. Nadolne 296 dz. włośe.
ki (10 w.).
Pustynka, wś, pow. włodzimierski, gm. i 34 drobno szlach.; P. Nagórne 11 dz. włośc.
i 147 szlach. Grupa kurhanów.
Olesk, 18 dm., 85 mk.
Putnowice, wś, pow. hrubieszowski, W r.
Puszalgiry 1.) os., pow. poniewieski, gm.
Czypiany (3 w.). 2.) P., ob. Leśniczówka Pu- 1565 wś ta należała w połowie do ststwa hruszalgiry.

Puszałata, wś, pow. dryzieński, par. Druja.
Puszcza, r. 1324 Postow, wś, pow. rypiński.
R. 1324 Florgan biskup płocki oświadcza, iż
Władysław
i Bolesław ks. dobrzyńscy, wraz ze

bieszowskiego,

w połowie zaś do Katarzyny

z Tęczyna Barziny. Na części królewskiej było
kmieci 9, zagrod. 6, pop. Browar w arendzie
zł. 9 gr. 18, Ogółem zł, 24 gr. 17!/,. Połowa
stawu dawała co czwarty rok ze spustu zł. 32.

swą matką, dla domu Bożogrobców w Rypinie Połowa młyna zł, 14. Do gumna folwarku zwienadają 12 łan. dokoła tego domu i 18 łan. „in ziono: żyta kóp 330, pszenicy 370, owsa 300,
jęczmienia 57, prosa 40, grochu pół broga.
Postow* (Ulanow. Dok. mazow. 3504, 19).
Putowce, dwór, pow. szawelski, gm, KurPuszcza 1.) Szlachecka, ob. Podjabłoń. 2.)
szany,
Grochowskich, 68 dz.
P., Puszcze, dwór, pow. poniewieski, gm. PoniePutowtyszki, zaśc.. pow. poniewieski, gm.
niewież (21 w.). Mają tu Brużyńscy, Radkiewiczowie, Serejkowie po 12 dz. 3.) P., dobra, Stumbryszki (14 w.).
Putrany, fol. do Drycan, pow. rzeżycki.
pow. orszański, Rydzewskich, 1072 dz. (450
Patryńce, wś nad Horyniem, pow. zasławski,
lasu).
gm.
Zasław (4 w.), par. praw. Michla (1 w.),
Puszczewo, dwór, pow. kowieński, gm. Ja147 dm.; 882 mk., cerkiew cmentarna.
swojnie (17 w.).
Putrynie |.) dwór, pow. poniewieski, gm.
Puszełaty, wś, pow. dryzieński, należała
Birże
(22 w.). 2) P., fol., tamże, gm. Podbirdo dóbr Sarya.
Puszełaupie, wś, pow. kowieński, gm. Ejra- że (7 w.), bar. Budberga, 125 dz.
Putryszki-Roząalin, fol., pow. grodzieński,
goła (6 w.).
Puszkarcowa, wś, pow. witebski, gm. Ba- gm. Wiercieliszki, Talheimów, 200 dz.
Putyłowicze, wś, pow. owrucki, gm. Łuhiny,
binicze.
par.
praw. Krasnowłóka (5 w.), 65 w. od OwruPuszkarewo, przys., pow. wiłkomierski, gm.
cza, 103 dm., 663 mk. W r. 1569 DeszkowRogowo (17 w.).
Puszkarowszczyźna, ob. Puczkarowszczyz- skich, r. 1628 w zastawie Stefana Niemirycza.
Puzańce, Puzińce, dwór, pow. wiłkomierski,
na. Własność Tołoczków, 287 dz.
Puszkary 1.) wś, pow. telszewski, gm. Ber- gm. Ołoty. (9 w.). Mają tu Wilaniszkisowie
Słownik Geograficzny, T. XV. — Zeszyt 183.
34
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Pył

Puz

60 dz., Danilewiczowie 17 dz., Krzyecy 21 dz., ski. Urocz. Rajewskich, 234 dz. (175 lasu)
i Stachowskich 233 dz. (190 lasu).
Łukaszewiczowie 22 dz., Jackowie 28 dz.
Pyłda, fol., pow. lucyński. Gmina obejmuje
Puzanowo, wś, pow. wieliski, gm. Makłoki.
miejscowości, 308 dm. włośe. (88 innych),
90
Na polach grodzisko.
mk. włościan, uwłaszczonych na 6759 dz.
6428
Wetu:
Mają
siebieski.
pow.
fol.,
Puzenki,
gm. we wsi Wieżonki.
Zarząd
ryhowie 129 dz., Malinowscy 26 dz.
Góra, urocz. dóbr Rudnia, pow.
Pynchowa
słonimski,
pow.
wś,
Puzie, mylnie Pugi,
słonimski.
646 dz.
Pyndyki, kol., pow. rówieński, gm. Derażne,
Puziewicze 1.) wś, pow. słonimski, gm. Row. od Równego, 58 dm., 339 mk.
34
nnowoaleksa
pow.
wś,
P.,
2.)
dz.
hotna, 156
Pypło, słoboda, pow. rówieński, gm. Siedrowski, gm. Opsa (6 w.).
Pużniki, wś, pow. tłumacki, ob. Ostrów, pow. dliszcze.
Pypły, fol. u źródeł rzki Kamionki, pow. hostanisławowski.
rodecki.
Puznosy, fol., pow. szawelski, gm. WiekPyriany, fol. dóbr Skidel, pow. grodzieński.
sznie (4 w.).
Pyszki, wś, pow. nowogradwołyński, gm.
Puznow, w dok. z r. 1497 Posnowo, WŚ,
par. praw. Rohoźno (4 w.), 100 w. od
podOstropol,
i
pow. garwoliński. W r. 1576 Pilichowsk
117 dm., 519 mk,, cerkiew fil. drewn.
pow.,
łan.
4
mta
i
km.
łan,
20
od
tu
płaci
starości garwol.,
szkółka eerk. (od r. 1870).
1771,
r.
z
wójt.
wś i fol., pow. witebski, gm. KuKorytPyszniki,
gm.
ki,
Puzów, wś, pow. włodzimiers
Fol. należy do Lisowcerkiew.
w.),
(5
mk.,
ryno
537
dm.,
86
za,
Włodzimier
od
w.
12
nica,
mają tu: Dobezenkowie
Nadto
dz.
591
cerkiew. W r. 1570 płacą Puzowscy: Wasi] skich,
dz. i Odyneowowie
31
Mileszkowie
dz.,
Tymon
37
gr.),
2
po
ogr.
6
(5 dym., 2 ogr., 4 ogr.,
(5 dym., 3 ogr., 4 ogr.) i Fedorowa (2 dym., 149 dz.
Pyszno 1.) dobra, pow. orszański, od r. 1876
2 ogr. po 2 gr.). W r. 1577 wnoszą Timochh, 3060 dz. (2000 lasu). 2.) P.,
Poleżajewyc
gr.),
2
po
ogr.
5
gr.,
20
po
dwor.
dym.
„wiej (2

24 miejPaweł (5 ogr. po 2 ogr.), Siemion (5 ogr. po mstko, pow. lepelski. Gmina obejmuje
mk.
2360
innych),
(130
włośc.
dm,
282
scowości,
gr.).
2
po
ogr.
2 gr.) i urząd puzowski (5
dz. Dobra
Puzowce, chutor, pow. grodzieński, gm. włościan, uwłaszczonych na 2528
mają 2637 dz.
Skidel, ks. Druckich-Lubeckich, 103 dz.

Pysznogóry, Pysznohora (t. IX, 331), doPuzynowee, mylnie Pruzinowce (t. IX, 110).
pow. lepelski, Dochturowych, 911 dz.
bra,
Puzyrki 1.) wś, pow. berdyczowski, gm. PuBór, słoboda, pow. łueki, gm. Silno,
dm.,
Pyszny
108
w.),
zyrki, st. poczt. Berdyczów (15
30 dm., 394 mk.
Łucka,
od
w.
45
wiatrak.
młyn,
cerk.,
szkółka
cerkiew,
765 mk.,
pow. słupecki. W r. 1186
miasto,
Pyzdry,
Gmina obejmuje 17 miejseowości (11 siół, 4 wsi,
Mieszko ks. polski i ztąd
tu
bawi
maja
8
dn.
ewang.,
11
katol.,
(332
mk.
2 słobody), 10,029
358 żydów) i 20,066 dz., w tem 10,084 większej wydaje akt dla klasztoru w Lądzie. P. wczeposiadłości, 9126 włośc., 487 cerk. 2.) P.
Wielkie, wś, pow. zasławski, gm. Nowesioło, st.
poczt. Zasław (25 w.), 263 dm., 1421 mk., cerkiew drewn. z r. 1835, szkółka. Własność hr.
Potockich. W r. 1589 do włości zasławskiej,

zniszczona przez tatarów.

śnie otrzymały

prawo niemieckie.

„Andreas

adyocatus de Pyzdr* występuje w dok, z roku

1257 i 1262. Przemyśl ks. polski w Pyzdrach
r. 1291, poleca Henrykowi „civi de Pisdri'* osa-

dzić wieś Wrąbczyn na prawie niemieckiem,
według prawa „civitatis Pisdrensis", Książę
wś,
3.) P. Małe,

r. i wytamże, gm. Antoniny, 40 w. od Zasławia, 152 ten bawi tu również dn, 3 lutego 1296
biskup
Jan
Lubiniu.
w
klasztoru
dla
dm., 1000 mk., cerkiew drewn. z r. 1868, ka- daje akt

pliea ementarna. szkółka cerk. (od r. 1860). pozn. r. 1296 oddaje swe miasto Słupcę HermaWłasność hr. Potockich. 4.) P., wś, tamże, nowi ze Stawiszyna, ażeby ją osadził na prawie
gm. Żuków, par. praw. Januszówka, 35 w. od nowotarskiem podobnie jak osadzone zostały
Zasławia, 64 dm., 308 mk., szkółka.

Pyzdry.

W dniu 27 list. 1302 r. rajcy Pozna-

Puzyry, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. nia, Kalisza, Gniezna i Pyzdr zebrali się w tym
i zawarcia związku
mieście dla powzięcia uchwał
Brasław (6 w.).

Pużańce 1.) wś, pow. nowoaleksandrowski, w sprawie ukrócenia rozbojów.

Henryk, dzie-

gm. Rakiszki (18 w.). 2.) P., wś, pow. wiłko- dzie król. polskiego r. 1306 dn. 26 sierpnia bawi w Pyzdrach i potwierdza nadania dla tego
mierski, gm. Traszkuny (16 w.).
Pużłojki, dwór, pow. szawelski, gm. Popie- miasta poczynione przez ks. Bolesława i króla
Przemysława. W r. 1307 Zacharyasz, rektor
lany (10 w.).
Pużole, wś, pow. wiłkomierski, gm. Owanta. kościoła $w. Krzyża przed miastem, Andrzej
Pychy, wś, pow. włodzimierski, gm. Szack, wójt i Nydos bednarz w P. sprzedają młyn zw.
„„Postimole* Nyelonowi Molehuz. Obecni akto82 w. od Włodzimierza, 29 dm., 199 mk.

Pykówka, wś i urocz. leśne, pow. mścisław- jwi „eonburgenses'* noszą same niemieckie na-

Pyż

Rab

zwiska, Akt był pisany przez Piotra Leyze* Pisdrensis scole et notarie rectorem*. Władysław
Łokietek oddał miasto r. 1324 Janowi bisk.
pozn.. ażeby „per homines suos... duxerit reformandum'* (t. j. dla podniesienia miasta z upadku
przez użycie odpowiednich środków). Akt któ- |

dlarza, 1 powroźnika, 20 szynkarek, 3 hultajów,
|3 szotów nie mających wozów. Ob. Kościan.
Lustracya z r. 1704 podaje; „w mieście Pyzdrach nie zostało więcej mieszkańców jak trzech
a czwarta Anna Siemieńska wdowa.

581

Zeznano,

że wieś Cieśle, do tego miasta należąca, funditus

rym r, 1387 Andrzej i Piotr, synowie nieżyją|jest zrujnowana, w Dłusku zostało 3 komornicego Jana Cresl mieszezanina pyzdrskiego, | ków; w Ratnicach 2, w Sobolnikach 2, w Nowej
przyjmują od opata lądzkiego łan pod miastem, Wsi nie został i jeden człowiek, w Lisiewie
na wieczne posiadanie, z warunkiem dawania 3 gospodarzy. M. Pyzdry funditus kościoły
rocznie klasztorowi po dwa kamienie łoju, świad- i wsie pomienione zrabowane; księży i ludzi wieczy też o niemieckim pochodzeniu asystujących szano, krępowano, zabijano. Przed bitwą pod

dostojników miejskich i mieszezan jak Herman tem miastem, wojska Jmć p. Grudzińskiego tak
wójt, inny Herman „,magister civium*, Mikołaj wszystko zniszczyły, iż ni bydła, ni koni nie po-

Godinus, Chunnadus Clysan, Vohiel. W r. 1341
dnia 14 paźdz. król Kazimierz bawiąc w P., nadaje Jakóbowi, synowi Helmana de Grinbare
trzecią część młyna pod zamkiem. Jakób zbudował ten młyn. W dok. z r. 1312 wspomniano 0 „viris religiosis fratribus Minoribus*. Cały
szereg dokumentów do dziejów miasta zamieszcza Kod. Wielkop. W r. 1578 płacą P. szosu

zostało, dla czego pola leżą pustemi. Dla takieh więe zniszezeń m.P, i należące do nich wioski, 7 letnich hybern i podatków płacić nie mogły, nie zostały im bowiem tylko ziemia i woda*.

W r. 180711814, po dwakroć P. ze szezętem
spłonęły. Według opisu Niemeewicza zostało
w tem mieście dwudziestu sukienników niemeów,
starożytna fara obrócona na magazyn wojskowy,

fl. 64, od 15 ślad. os., 1 aptekarza, 1 złotnika, dwa pozostałe

murowane domy są kryminał
27 rzeźników, 21 szewców, 6 kowalów, 10 czap- i austerya, obadwa postawione przez prusaków.
ników, 11 kołodziei, 2 garnearzy, 2 rymarzy, (Podróże hist., str. 127, 511—2). Callier Ed8 piekarzy, 1 tasarza, 1 postrzygacza, 20 kom., mund: „Powiat pyzdrski w XVI stuleciu*. Po2 prasołów, 1 cyrulika, 8 słodowników, 16 kraw- znań, 1888 — 1891. Ob. „Gazeta kaliska* z r.
ców, 13 kuśnierzy, 8 sukienników, 4 bednarzy, 1900, n. 149.
Pyże, dwór, pow. szawelski, gm. Girsudy,
5 płócienników, 2 stelmachów, 1 stolarza, 1 sio-

sRQRabotyszcze, słoboda, pow. nowogradwoRaba, rzeka. Swiętek Jan: „Lud nadrabski
od Gdowa po Bochnię, obraz etnograficzny
*. łyński, gm. Romanówka, 15 w. od mta pow.,
53 dm., 307 mk.
Kraków, 1893.
Rabsztyn, r. 1402 Rabsthyn, pow. olkuski.
Rabiany, właściwie Zząbienie, w dok. Rabyenye al. Mosczona, wś, pow. węgrowski. W r. Władysław król r. 1402 upoważnia Piotra Sza1476 siedzi tu drobna szlachta (Kod. maz., 274). frańca, podstolego krak. do odkupienia zamku R.
od Elżbiety, wdowy po Spytku wojew. krakow.,
W r. 1563 „Rambiany* płacą od 13 łan.
Rabieczyzna (t. IX, 342 Rabeczyno), pow. zastawionego za 1000 grzyw. (Kod. kat, krak.,
II, 275).
dzisieński, par. Miory.
Racat al. Racot, pow. kościański. „Przyj.
Rabijówka, wś, pow. starokonstantynowski,
gm. Manaczyn (7 w.), 63 w. od mta pow., 217 ludu*, 1836, str. 1938, z ryciną,
Racewo 1.) fol., pow. orszański, Mężyńskich,
dm., 1182 mk., cerkiew murow. zr. 1858, na
miejscu drewnianej z r. 1780, szkółka cerk. 3000 dz. (2700 lasu), fabryka krochmalu, młyn,
W r. 1583 ks. Andrzeja Wiśniowieckiego (przy 2.) IR., tamże, od r. 1877 Osipowskich, 130 dz,
Racewo, wś nad Taśminą, pow. czehryński,
Manaczynie), płaci od 4 dym, 6o0gr. Około r.
gm. Racewo, st. poczt. Czehryn (12 w.), 324
1780 Jastrzębskich, obeenie Czosnowskich.
Rabka, wś i zakład kąpielowy. Kopernicki: dm., 1905 mk., cerkiew, szkółka cerk., 15 wia„Pieśni górali bieskidowych z okolic R.*
Kra- traków. Gmina obejmuje 7 miejscowości (5 siół,
2 wsi), 10,861 mk. (5 sztund., 51 żydów)
ków, 1868.
Rabki, fol., pow. czauski, od r, 1870 Bara- i 14,126 dz. (47 większej posiadłości, 13,722
włośc., 206 cerk.).
|
nowskich, 368 dz.
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Rac

Rac

Rachanie 1.) mstko, wś, pow. tomaszowski.
W r. 1531 „Rachanye oppidum* płaci szosu
3 fl, pop z cerkwi gr. 15, koło młyń. gr. 6.
W r. 1578 chorąży bełzki płaci tu przez burmistrza i rajeów szosu fl. 4, od 9 łan, miej. fl. 1,
od popa fl. 2, od wyszynku wódki gr. 12, od

ratora w Niepołomicach: Marcin syn i dzieci po
jego bracie Janie, prowadzący proces z rajeami
Wieliczki o obszar ziemi zw. „u dęba* (Kod.
mał., II, 324). Slaz i Falisław z R. w dok.
z r. 1886 (Kod. kat. krak., II, 113)

Floryan Morstin

W r. 1581

płaci tu od 8 półłanków,

2 kół korzecznych po gr. 12, od koła zw. folusz 4 zagr., 2 kom. z bydłem i 3 bez bydła.

gr. 15, od 14 towarz. różnych rzemiosł po gr. 4,
Racibory, dawniej Racibory- Dobroniewo, Wś,
od żydów po fl. 1 zgłowy, od 2 bań gorzał. po pow. kolneński. W r. 1439 nadaje Władysław
gr. 24, od 12 rzem. po fl. 1, od 6 przekupniów ks. mazow. 16 łan, nad rz, Wissą zw. Dobroniepo gr. 15, od 9 kom. po gr. 6. 2.) R., Werch wo Raciborowi Kielezowicowi. Z tych dziesięć
Rachanie, ob. Werechanie.
łanów w darze a 6 za opłatą 4 kop. (Kapica,
Herbarz, 87).
annowoaleks
pow.
Racheliszki, dwa zaśc.,
drowski, gm. Abele (3 w.).
Raciborz, miasto. W r. 1895 powiat miał
mk., w tem 64,000 polaków i około
141,476
cki,
krzemienie
pow.
mstko,
Rachmanów,
gm. i par. praw. Szumsk (2 w.), 29 w. od Krze- 65,000 morawian.
mieńca, 78 dm., 504 mk., cerkiew fil. drewn.
Racie, wś, pow. nowogradwołyński, gm. Rozr. 1730, szkółka. Opis R. podał Sendulski manówka, 66 w. od mta pow., 38 dm., 489 mk.
(„Wołyn. Eparch. Wied. z r. 1871, n. 5).
Raclawice, wś, pow. miechowski. Michał
Raciąż, r. 1256 Ratsiz, r. 1451 Raczansch, sołtys z R. w dok. z r. 1357. Ob. Michałowice.
1578 Racziąsz, mstko, pow. sierpecki. W dok. „R. opis z mapą* (Przegl. pol. r. 1894, t. 112).
Ziemowita ks. mazowieckiego 2 roku 1256
Racza 1.) Mała, wś, pow. radomyski, gm.
w oznaczeniu granie folwarku (praedii) książę- Kiezkiry, st. poczt, Radomyśl (6 w.), 152 dm.,
cego nadanego biskupom płockim, powiedziano: 773 mk., szkółka, 3 młyny. 2.) R. Wielka, wś,
„ad viam publicam que ducit in Ratsiz* (Ulanow. tamże, gm. Wyszewicze, st. poczt. Radomyśl
Dok. mazow., 158, 12). Nadany aktem z roku (9 w,), 145 dm., 702 mk., szkółka. 2 młyny.
1451 przez Władysława ks. mazow. żonie AnRacze, dwór, pow. kowieński, gm. Betygoła
nie wraz ze wsiami do grodu należącemi: Kro- (14 w.), Krzyżewiczów, z zaśc. Zacisze 284 dz.
czewo i „Syasthi* (Kod. maz., 216). W r. 1578
Raczki 1.) wś, fol. i urocz., pow. kobryński,
od 30 łan. płacą 30 fl., szosu fl. 40, od rzem.
należy w części (249 dz.) do Jagminów,
Fol.
3,
i bań gorzał fl. 86, śledzie fl. 10, mąka fl.
czopowe fl. 170 gr. 24. Ogółem fl. 339 gr. 24 w drugiej (238 dz.) do Anny Krauze i Julii Sommerblat. Urocz. należy do dóbr Saki. 2.) RR.,
(Paw. Mazow., 184).
pow. oszmiański Mają tu działy: Bielsey, Bi-

Raciąż, pow. tucholski,

Kujot St. ks.: lińscy, Chomsey, Zalescy.

3.) R., fol., pow.

„Kasztelania raciąska i ziemia zaborska* (Roez, siebieski, Fiedorowych, 40 dz.
Tow. nauk w Toruniu, 1880, t. 1I).
Raczki 1.) wś, pow. taraszczański, gmina

Raciążek, w dok. Novum-Radcez, r. 1250 Krzywiec, st. poczt. Wołodarka (6 w.), 46 w. od

Radcinz i Radcens, mstko,

pow. nieszawski. Taraszezy, 74 dm., 508 mk,, cerkiew, szkółka,
W nadaniu dla klasztoru w Mogilnie wymieniony młyn. 2.) R., wieś nad Moczychwostem, pow.
w liezbie kasztelanii obowiązanych do opłat na żytomierski, gm. Ozadówka, st. poczt. Cudnów
rzecz klasztoru. Akt z r. 1250 wymienia: (20 w.), st. dr. żel. Demczyn (4 w.), 45 w. od

„Slavencino in Radcens*, a więc w kasztelanii
raciązkiej, Papież Urban r. 1262 bierze pod
opiekę zamek, który biskupi kujawsey wystawili
w R. dla obrony przeciw prusakom i tatarom.
Zamek ten zdobył i złupił Kazimierz ks, kujawski. Ztąd biskup cisnął na niego klątwę, a papież

Żytomierza, 127 dm., 1010 mk. (r. 1886 125

bezpopowców), cerkiew drewn. przebudowana

r. 1877. Cerkiew fil. we wsi Pilipki, W roku
1581 wchodziła w skład włości cudnowskiej.
Raczkiszki, dwór, pow. kowieński, gm. Żej-

Klemens potwierdza ją r. 1265. Zamek ten my (3 w.), Wilamowiczów, 50 dz.
Raczkowszczyzna al. Józefin, pow. święsłuży zwykle za rezydencyę biskupom kujawskim (Ulanow. Dokum. kujaw., 186, 18, 199, ciański, gm. michałowska, r. 1865 Czechowiczów.
26 i inne).

Raciborowo, wś, pow. kutnowski. Wspom.
w dok, z r. 1430 (Kod. mazow., 174), W roku
1579 płacą tu od 6'/, łan. i 6 zagr. Istnieje
też druga część zw. Raciborówka al. Wola Raciborowska.
Raciborsko, wś, pow. wielicki. W dok.
z r. 1379 występują dziedzice z R., a mianowicie potomkowie Floryana, niegdyś wiceproku-

Raczno, jezioro, w pow. lepelskim, w do-

brach Białe.
- Raczuny 1.) dwór, pow. kowieński, gm.Kiej-

dany (7 w.), Montowtów, 37 dz. 2.) R., wś,
tamże, gm. Żejmy (4 w.). 3.) R., pow. oszmiański. Rozróżniano niegdyś R. Wielkie, dziś Bonifacowo (ob.), R. Bujwidowskie, własność Sal-

monowiczów (r. 1599 należące do Jana Wielicz-
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ki, podstolego oszmiańskiego) i R. Warakomskie, samborski. W r. 1469 „Cósthco de Radylowidziś Warakomszczyzna, r. 1650 Mateusza Szed- cze* przedstawia lustratorom potwierdzenie
Władysława Jagiełły, nadania tej wsi tudzież
gajło Warakomskiego.
Raczyn, wś, pow. wieluński. „Boguslaus de wsi: Huhwicze i Kornalowieze, przez WładysłaRaczeno* podpisał się na akcie związku wielko- wa ks. Opolskiego. Tudzież nadanie im prawa
polan z r. 1352.

W r. 1390 „Mathias de Ra- niemieckiego.

W r. 1589 są tu eztery działy

czyna* asystuje aktowi hołdu składanego w Py- szlacheckie, płacą od 71/, łan., */, popa, młyna,
zdrach, przez Warcisława ks. szczecińskiego karczmy, 4 zagr., 3 kom. Ob. Kornalowice.
BZ
r. 1329 Rathnow, ob. Ratnawy
(K. W., n. 1313i 1905).
Raczyn 1.) Ratczyn, wś, pow. dubieński, gm., (t. IX).
Radochówka, w dok. Radiechówka, wś, pow.
st. dr. żel. i poezt. Dubno (4 w.), 150 dm., 883
mk., cerkiew drewn. zbudowana z r. 1858 ko- rówieński, gm. Diatkowieze, par. praw. Suchowsztem właścicielki ks. Jadwigi Lubomirskiej, ce (3 w.), 28 w. od Równego, 47 dm., 373 mk.

cerkiew cmentarna, szkoła ludowa (od r. 1874). W r.1577 Jarofieja Hojskiego, który wnosi
W r. 1561 Michała Myszki, podstarosty mozyr- z 8 dym, 10 ogr.
Radohoszcz 1.) Wielka, wś, pow.ostrogski,
skiego. W r. 1583 we włości miasta dubień-

skiego (ks. Konst. Ostrogskiego), płaci od
16 dym., 9 ogr., 7 podsus. 2.) R., wś, pow.
włodzimierski, gm. Podbrzezie, 70 w. od Włodzimierza, 103 dm., 829, mk., cerkiew. 3.) P.,

gm. i par. praw. Pererosłe (5 w.), 80 w. od
Ostroga, 86 dm., 674 mk., serkiew fil. drewn.
W r. 1570 (z Kozinem) Bohdana Patrykia (Sie-

wieński.
Radawiec, wś, pow. lubelski. Piotr Pszonka z R. w dok. zr. 1437 (Kod. dypl. pol. III,
412).
Radcza, dobra, pow. bychowski, od r. 1860

i Bohdan Patrykijewiez. 2.) R. Mała, wieś,
tamże, gmina Płużne, par. praw. Miakoty

niuty), który w r. 1577 z R. wnosi od 3 dym,,
kol., tamże, 49 w. od mta pow., 31 dm., 185 mk. 3 ogr. po 4gr. W r. 1588 płacą Mikołaj PaRaczyszki, fol. dóbr Praciszki, pow. ko- trykijewiez Sieniuta, Iwan Patrykij Radohoseki

Ciechanowskich,

4532 dz. (2425 lasu);

gorzel-

(3 w.), 15 w. od Ostroga, 46 dm., 348 mk.,
cerkiew fil. drewn. z r. 1800, z obrazem N. M.
Panny, uważanym za cudowny. W r. 1396

w. ks. Witold potwierdza kn. Fiedorowi DaniłoOstrogskiemu

prawo jego ojca na

nia, odlewnia miedzi, 2 młyny.

wiczowi

123 dm., 671 mk.

hiny, 62 w. od Owrucza, 125 dm., 740 mk.
Radolina, wś, pow. koniński. Piotr „de
Radolino* doktór obojga praw, przyjaciel Hen-

Radcza, chutor, pow. żytomierski, gm. Chwa- Ostróg i nadaje mu R. W r. 1588 ks, Konst.
Ostrogski wnosi z 2 dym., 3 podsus., 1 koła
SOWA.
Radczycha, wś, pow. zwinogródzki, gm. doroez., 1 popa.
Radohoszcza, wś, pow. owrucki, gm. ŁuKalnibłoto, st. poczt. Zwinogródka (15 w.),

Radeck, fol., pow. prużański, Szyrajewych,
519 dz.
Radecznica, wś, pow. zamojski, ob. Zadecznica (t. IX, 379) i Rodecznica (t. IX, 652).
Radenice, r. 1469 Radimicze i Radunycze,
wś, pow. mościski. W r. 1469 Sżadnieki młody, przedstawia nadanie Kazimierza Jagieloń-

ryka bisk, kujaw. wspom. w dok. z r. 1393 (Ulanow. Dok. kujaw., 270, 91).
Radom, miasto. W r. 1897 miał 28,749 mk.
(15,431 męż. i 13,318 kob.). W r. 1902 zawią-

zało się tu Towarzystwo lekarskie.

czyka na wójtostwo w R. i prawo niemieckie, z ofiar nowy kościół murowany.

Budujć się

Przeniesienie

pa tej wsi.

biur zarządu drogi żel. dąbrowieckiej do Warszawy oddziałało niekorzystnie na wzrost miasta.

r. 1868 Reckich, 217 dz.

dusz ehrześc. męzkich 48,928, kobiecych 41,513,

*+udzież list na sumę 200 grzyw., zabezpieczoną

Radiszyn, Zadyszyn, fol., pow. horecki, od Powiat radomski dawniejszy w r. 1789 liezył

Radkowce, wś, pow. starokonstantynowski, żydów męż. 3250, kob. 3113. Ogółem 91,804.
gm. Starokonstantynów (8 w.), par. praw. Futo- Obecny powiat miał w r. 1897 122,388 mk.
Śród stałej ludności było: 185 praw., 1884 prot.
ry, 36 dm., 337 mk.
i 17,094 żydów. Gubernia radomska liczyła
pow.
wś,
Zachcovici,
dok.
w
Radkowice,
kielecki. Należała do grodu chęcińskiego; od r. 1890 723,725 mk., z tego 70,441 w miastach.
Śród ludności stałej wraz z nieobeenymi wynor. 1306 biskupia. Ob. Chęcźny.
Radkowo, /adźkowo, wś, pow. dryzieński, szącej 745,092 było 587 praw., 10,268 prot.,
106,501 żydów (42,375 w miastach), katólicy
par. Oświej.
84,20/,, W r. 1897 było 820,363 mk.
stanowili
kielecki.
pow.
wś,
Zadolina,
1400
r.
Radlin,
W r. 1400 Piotr bisk. krak., kmieciowi Janowi W dniu 14 stycznia 1908 r. miało być 1,020,444
razem
z Mojezy sprzedaje za 16 grzyw. sołtystwo wR. mk, zapewne wedle ksiąg ludności, a więc
wsi nad rzką Prądnik (Kod. kat. krak. Il, 248). z nieobeenymi. Obszar ogólny w r. 1894 obliczano na 1,102,260 dzies., w tem 39,715 pód
Radłów, mstko, ob. Dobczyce.
budowlami i ogrodami, 585,448 gruntów orńych,
pow.
wś,
Radylowicze,
1469
r.
Radłowice,
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65,222 dz. łąk, 76,145 pastwisk, 286,470 dz. dziedzie R. nadaje r. 1299 sołtystwo w R. Mikolasów i 49,260 nieużytków. Z ogólnego obsza- łajowi i jego dzieciom, dla osadzenia wsi na praru należało do włościan 522,816 dz.. do więk- wie niemieckiem. Tenże sam Ubisław, kaszt.
szej posiadłości 440,460, do skarbu 82,578 dz., kaliski, nadaje R. wraz z Białą r. 1308 klasztodo osad miejskich 41,631, do miast 10,139, do rowi w Ołoboku (K. W., n. 813, 878).

drobnej szlachty 603, do różnych innych kate-

Radostów, wś nad kanałem Białoozierskim,

Produkeya przemysłowa w roku pow. kowelski, gm. Lelików, 110 w. od Kowla,
1897 wynosiła 20,761,900 rb. Fabryk było 196 dm., 996 mk.
Radoszki, r. 1337 Radoskovicze, wś, pow.
615, robotników 12,705.
Najwyższe cyfry
goryi 4,083.

przedstawiały:

produkcya

stali

(1

fabryka sandomierski.

Kazimierz W. r. 1337 w Krako-

5,112,000 rb.), żelaza surowea (16 zakładów wie potwierdza dawne nadanie wsi „Radoskovi4,869,000), żelaza kutego (13 zakł. 2,499,000), cze* miastu Sandomierzowi. Ma ona służyć za

dwie cukrownie (1,320,000), młyny (259 zakł. uposażenie dla wójta (Kod. dypl. pol. I, 189).
1,871,000), tartaki (20 zakł. 666,000), garbar- Jeszcze spis r. 1827 nazywa R. wsią miejską.
nia (41 zakł, 1,082,000), fabryki wyrob. metalo- Obecnie znajdują się tu tylko kolonie włowych (21 zakł, 1,071,000 rb.).
Do miasta ściańskie.

i obszaru gubernii odnoszą się następujące opracowania: Bębnowski J.: „Opis hist. topogr. wo-

Radoszkowice, ob. Zadoszki.
Radoszówka 1.) al. Radyszowka, wś, pow.

jew. radomskiego* (Gaz. radomska, 1885, n. 338 krzemieniecki, gm. Dederkały W. (3 w.), 36 w.

i nast.). Romanowski Jan: „Rys stosunków eko- od Krzemieńca, 77 dm., 571 mk., cerkiew drewn.
nom, gub. radomskiej*. Warszawa, 1892. „Spis z r. 1774, uposażona przez właściciela Feliksa
miejscow. zaludnionych w gub, radomskiej*. Malińskiego. Cerkwie fil. we wsiach MiziuryńRadom, 1895, str. 122. „Kalendarz informacyjny ce i Szkrobotówka. Własność Czosnowskich.

gub. radomskiej na r. 1903*,

Na rzecz Tow. Osadzona na gruntach wsi Lepiesówki.

W roku

Radom, 19038, str. 252, 1576 Hanny Kruszyńskiej, wdowy po Stanisławie, zagarnięta przez Włodzimierza Zabołockie154, 15.
Radomice, w dok. Radomici, wś, pow. kie- go. 2.) R., wś nad Horyniem, pow. zasławski,
lecki. Nadane klasztorowi wąchockiemu przez gm. Sławuta, 6 w. od Zasławia, 274 dm., 1491

Dobr. w Radomiu.

Bolesława ks. krak, przed r. 1260 z barciami,
bobrami (Kod, kat. krak. I, 80).
Radomin, wś, pow. rypiński. W dok. z r.
1193 wymieniono śród posiadłości klasztoru
w Strzelnie „Radomin eum taberna*.

mk., cerkiew drewn. z r. 1794, kaplica ementarna, szkółka cerk. (od r. 1868). Do par. należy
wś Siwki. W r. 1520 pod nazwą Radosiółka,

ks. Heleny Zasławskiej, następnie syna jej ks.
W roku Kuźmy. W r. 1583 ks. Michał Zasławski wno-

1215 przysądzono wbrew pretensyom Bartona si z Radosiółki od 18 dym., 8 ogr., 3 ogr., 1 kobisk. włocławskiego, dziesięciny z R. klasztoro- ła doroez.
Radoszyce, mstko, pow. konecki. Bawi tu
wi (K. W., n. 32, 84). Komes „Ticzmannus de
i potwierR.* w dok. z r. 1345 i nast, (Ulan. Dok. kuj, dn. 16 września 1370 r. Kazimierz W.
dza akt dla kościoła gnieźn. (K. W., n. 1462).
117, 2, 312, 27 i nast.).
Radomka al. Radomierz, rzka. W dok. z r. W r. 1662 w obrębie parafii i starostwa radoszyckiego istniały liczne kuźnice żelaza, zatrud1260 wspomniana wraz z bobrami.
Radoml, Zydoml, wś i dobra nad rz, Buką, niające w ogóle 880 ludzi, huty szklane 248,
pow. sieński, Bohdanowiczów, z fol. Mozały huciska 199, młyny 69. Prócz tego kuźnice:
Starzynki (8 ludzi), Sępów (8), Wola Kamienna
1149 dz. (555 lasu).
Radomil, kol., pow. kowelski, gm. Lubitów, wś (15), Smyków (13), Przyłogi (30),3 Cisownik (7 w.).
10 w. od Kowla, 17 dm., 157 mk.

Radoszyce, r. 1361 Radoczicze, wś, pow.
Radomyśl, wś, pow. łueki, gm. Połonka,
24 w. od Łucka, 205 dm., 1363 mk., cerkiew, sanocki. R. 1361 Kazimierz król nadaje Pioszkoła, olejarnia. W r. 1570 ks. Konst. Ostrog- trowi i Pawłowi braciom z Węgier puste wsi
skiego.

W r. 1577 do Targowicy ks. Koree- królewskie: Zboiska, Wisłok i Radoszyce ((Kod.

kiej, płaci od 12 dym., 14 ogr. po 4gr., 12 ogr. mał. III, 142).
po2gr. W r. 1583 w zastawie u Ant. JałoRadoszyn. wś i kol., pow. kowelski, gm.

wiekiego, który wnosi od 40 dym., 16 ogr.,
14 ogr., 4 bojar., 1 popa.
Radość, pow. brzeski, gub. grodz. Za wsią
trzy kurhany, jeden owalny, 2 okrągłe. Wr.
1826 dzierżawa skarbowa R. obejmowała wieś
i folwark mające dymów 6, dusz męż. 19, gruntu 14 włók i 20 morg. Intrata roczna 124 rb.
75 kop.
Radostów, wś, pow. wieluński. „Hubislaus*

Hołoby, 20 w. od Kowla.

Wś 90 dm., 659 mk.,

cerkiew, 2 wiatraki; kol. 15 dm., 40 mk.

Wr.

1570 Romanowej Hulewiczowej, która
w r. 1577
wnosi z 15 dym., 7 ogr. po 4 gr., 5 ogr. po
2gr. i od 1 koła dorocz., a w r. 1588 Demian
Hulewiez płaci od 14 dym,, 5 ogr.

Radoszynka, Zodoszynka, wś, pow. kowelski, gm. Soszyczno, 28 w. od Kowla, 30 dm.,
277 mk.
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Rad
Radule,

Radów, wś, pow. dubieński, gm. Młynów,

wś,

pow. mazowiecki.
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par. praw. Kosarów, 18 w. od Dubna, 43 dm., w dok, z r. 1444 (Kapica, Herbarz, 251 i 347).
Radulin, wś, pow. nowogradwołyński, gm.
379 mk.
Radowąż, r. 1342 Radoband, wś nad rz. Ko- Smołdyrów, 25 w. od mta pow., 184 dm., 1065
przywnieą, pow. sandomierski. Widocznie pier- mk., cerkiew drewn. z r. 1862.
Raduń, pow. lidzki. W r. 1718 ststwo
wotnie nazwa brzmiała: Radobądz, W dok z r.
1166 las „Radoband*, ob. Zojowice. W r. 1342 (z Straczunami) miało 314 dym. Hyberny opładziedzice R. mają spór z opatem koprzywniekim cano 581 złp. 11 gr., intraty przynosiło 4396
o groblę na rz. Dobrzechowy (Kod, mał. III, 49). złp. Starostą był Krzysztof Rudomina, po nim żona
Radowel, wś, pow. owrucki, gm. Żubrowi- jego Franciszka z Chaleekich.
Raduszki, fol., pow. rzeżycki, Kużniecowych
cze, 99 w. od Owrucza, 142 dm., 849 mk,, cerkiew drewn. z r. 1862. Nadany w r. 1496 (83 dz.) i Sołowiewych (154 dz.).

Radwańce, r. 1565 Radwanicze, wś, pow.
przez króla Aleksandra kn. Tymofiejowi Iwanowiezowi Kapuście. W r. 1581 Sapiehy Bohda- sokalski, W r. 1565 wś ta w ststwie sokalskiem,
na, który płaci od 14 osiadł. W drugiej poło- miała 29 kmieci na dworzyszczach, trudniących
wie XVII w. Józef Karol Niemirycz daje R. się bartnietwem i nie płacących czynszu. Daklasztorowi Karmelitów w Olewsku, lecz już wali po gr. 3 den. 6, owsa korzee, kur 2, miodu
r. 1694 występuje jako właściciel Aleksander wiadro. Miód w ilości 28 wiader po gr. 70
przynosił zł. 66 gr. 8. Zagrodników było 15
Niemirycz.
Radowicze 1.) wś, pow. kowelski, gm. Tu- z tych 15 po gr. 12, 2 po gr. 6a 1 gr. 20. Pop
rzysk, 20 w. od Kowla, 103 dm., 710 mk., ka- gr. 15, karczma zł. 2, za wiersze na Bugu staplica katol., młyn, gorzelnia. 2.) R., wś, pow. wiane gr. 36 i rakowego gr. 12, od młynarza
włodzimierski, gm. Poryck, 25 w. od Włodzi- zł. 4 gr. 24 i wiadro miodu, razem zł. 7 gr. 5.
mierza, 65 dm., 505 mk. 3.) R., dwa chutory, Ogółem zł. 108 gr. 15. Przy wsi R. zaczęto
przed r. 1563 osadzać Wole i w niej siedziało
tamże, gm. Korytno i Wierzba (Wierba),
już 12 kmieci wolnych od opłat i robót na lat 4.
Radówka, fol., pow. witebski, Korsaków,
Radwanicze 1.) Cerkiewne, wś i fol. nad
869 dz.
Ryta, pow. brzeski, gub. grodz., gm. RadwaniRadruż, wś, pow. Rawa-ruska. W r. 1565 cze. Wś 54 dm., 634 mk., 1320 dz. włośc.,
wieś ta w ststwie lubaczowskiem, nad pot. Ra68 prywat., 98 cerk., zarząd gminny, cerkiew;
druską, „dziedzina wielka i przestrona* miała

32 os. na rolach niepomiernych. Mieli łąk wiele.
Dawali po gr. 12 z dworzyszcza, po kłodzie ow
sa za gr. 30 i czynszu nowego za odkupną robotę po zł. 2, pop gr. 12, ogrodów kmiecych 18

fol. w części Pestyczów 454 dz., Kotarskich 101,
Turów 75 dz.

że.

2.) R. Zarzeczne, wś i fol., tam-

Wś 807 dz. włość. i 144 pryw.: fol. Gu-

towskich, 763 dz.

Gmina obejmuje 15 miejseo-

wości, 176 dm, włośe, (12 innych), 2682 mk.

„na nawsiu*, zagr. 28, karczmarzy 3 (razem
włościan, uwłaszezonych na 5269 dz. Nadto
zł. 3 gr. 18), komorn. 13 po gr. 10, Bartniey
wgm. jest 98 dz. cerk. i 4605 większej wła(tak kmiecie jak zagrodnicy) dawali miodu kunników 86 po gr. 36, czyniło zł. 103 gr. 6. Nad- sności.
Radwaniec, r. 1328 Zatzow, wś, pow. słuto bartniey ci (w liczbie 31) dawali po misie miopecki. Wedle wydawey Kod. Wielk. wieś „Rat-

du lipcowego każda co najmniej gr. 6.

Dwu-

zow* w dok. z r. 1828, wyliczającym włości
bisk. lubuskich ma oznaczać R. (K. W., n. 1088).
gr. 25. Młyn o 2 kołach dobry, „nigdy nie
Radwankowo, r. 1415 Redwankowo, Wś,
przesuszony* dawał zł. 48 w arendzie,
pow. garwoliński. W księgach sąd. ziemi czerdzieścizny owczej baranów 12.
Raducin, ob. Zeduc”.

Ogółem zł. 251

skiej z r. 1415 występuje Wit, pleban tutejszy

Raduciszki, wś, pow. dźwiński, par. Kra- (Księga ziemi czerskiej, wyd. Lubomirskiego,
sław.
str. 58), „Jaeobus plebanus in Redwankowo*
Raducz, r 1370 Zadolucz, wś, pow. rawski. w dok, z r. 1476 (Kod. maz., 275). Część paW r. 1370 Jan ststa łęczycki potwierdza zamia- rafii weszła później w skład nowo utworzonej
nę włości kościoła gnieźn. Słupeczka na „Radoparafii Sobienie Jeziory. W r. 1576 Stan. Parys
lucz* dziedzictwo Chebdy i Miklona wraz z Woststa czerski, płaci tu od 4 łan.
lą, położone w ziemi łęczyckiej (K. W,, u. 1641).
Radwicie, mylnie Rodchicie (t. IX, 456,
Raducze, dobra, pow. czauski, Poniatow- 652), pow. rossieński. Należy do Wolmerów,
skich (poprzednia Chodzkiewiczów), z fol. Su- ma 2118 dz. (890 lasu).
słówka i Założe 2959 dz. (2558 lasu); 3 młyny,
Radwiliszki, Radźwiliszki, okolica, pow. Kofolusz, prom.
wieński, gm. Wilkija.
:
Raduczyce, wś, pow. wieluński, W dok,
Rady, trzy dwory, pow. poniewieski, gm.
z r. 1357 śród włości areyb. gnieźn.
Krakinów (2 — 5w.). Jeden Kordzikowskich,
Raduga, fol. nad Sożą, pow. homelski, Cho- ma 1161 dz. (590 lasu), dwa (R. Górne i Dolne)
do Szwojniekich, 1301 (495 lasu).
roszunuwych, 414 dz. We wsi cerkiew.
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Radycz, kol., pow. nowogradwołyński, gm, mierz, w otoczeniu dostojników i wydaje w dzień
Romanówka, 14 w. od mta pow.. 47 dm,, św. Wita akt dla klasztoru w Strzelnie. R. 1441
328 mk,
Szymon Okuń z żoną Agnieszką, przedmieszezaRadycze, kol., pow, żytomierski, gm. i par. nie radziejowscy, eałą swą posiadłość złożoną

praw. Horoszki (8 w.), 48 w. od Żytomierza, z dwu łanów roli, łąk, domu, zabudowań, ogrodu,
38 dm., 182 mk.
sprzętów i inwentarza żywego, zapisują na upoRadyczewska Maryanówka, kol., pow. sażenie altaryi w kościele radziejowskim nowo

żytomierski, gm. Horoszki, 24 dm., 173 mk.

utworzyć się mającej.

Altarystą miał zostać

Radyczyny, r. 1299 ZRadnycicz, wś, pow. tu- Jakób z Radziejowa, pleban w Lisowie.
recki.

Prawo

Władysław, książę król. polskiego, po- patronatu przejdzie po śmierci fundatorów na

twierdza r. 1299 zamianę włości kościoła gnieźn. rajców miejskich (Ulanow. Dok. kujaw., 121, 7,
zw. Białków na dział milesa Stogniewa w R,, 278, 98). Ob. BRadziejowo Stare (t. IX, 467).
pomięszany z działami arcybiskupiemi (K. W.,
Radziejowice, wś, pow. błoński. Wspom.
n. 806).

w dok, z r. 1380 w liczbie wsi dających dzie-

Radykany, mylnie Giedykany (t. XV, 493), sięcinę do Mszczonowa (K. W., n. 1781). Wr.
dwór, pow. poniewieski, gm. Remigoła (10 w.), 1579 płaci tu Michał Radziejewski od 3 łan,,
21 w. od Poniewieża, Więekowiczów, 200 dz.
a Andrzej z matką od 4, Tenże Michał i AnRadyki, okolica, pow. kowieński, gm. Krasne- drzej płacą z przyległych wsi: Zboiska, Kamiansioło (16 w.), 9 w. od Kowna.

Mają tu: Ibiań- ka, Kierz i Ruda.

sey 195 dz. (w R. i Romaszkach), Jagintowiczo-

Radziejowo Stare, wś, pow. nieszawski.

wie 27 dz., Polkowscy 7 dz., Radykowie 49 dz., Dawny gród kasztelański z targowiskiem, nadaRafanowiezowie 12 dz., Sadowscey 6 dz., Żelnio- ny około r. 1143 klasztorowi w Mogilnie przez

wie 12 dz., Dejgwiłłowie 17 dz., Kowalewscy ks. Salomeę. Syn jej Mieszko, potwierdzając te
34 dz., Romejkowie 22 dz.
nadanie, oznacza granice wsi z przyległymi włoRadykiszki, Rakiszki, pow. rossieński. Mają ściami: Bytyń, Szóstka, Skibiń, Płowki. Podtu Bartoszewiczowie 30 dz.

Radymno, miasto. Prochaska A,: „R. miasteczko i kluez bisk. przemyskich* (Przewod.
nauk. liter. 1891, wrzesień
).
Radynka, wś nad Uszą, pow. radomyski,
gm. Martynowicze,

czas gdy wieś stała się własnością klasztoru,

targowisko przekształciło się na miasto. W r.
1363 król Kazimierz bierze wieś R. dożywotnio
pod swój zarząd, dla podniesienia jej, zastrzegając z chwilą śmierci zwrot wsi we władanie
110 w. od Radomyśla, klasztoru. Piotr kasztelan radziejowski poja-

72 dm., 579 mk.
wia się r. 1271, Jan r. 1325 (K. W., n. 9, 33,
Radyszki, dwór, pow. rossieński, gm. Koł- 444, 1049, 1498.
tyniany, Andruszkiewiczów, 26 dz.
Radziewicze, wś i fol., pow. grodzieński.
Radywanówka (t. IX, 459), Rodyonówka Wieś ma 231 dz. ziemi włoścć. i 18 dz. pryw.;
al. Kryłówka (nie Kryżawka), wś, pow. czehryń- fol. Onichimowskich 64 dz., Mikulskich 315 dz.

ski, gm. Telepin, st. poczt. i dr. żel. Kamionka
Radzież, wś i dobra, pow. brzeski, gub.
(17 w.), 62 w. od Czehryna, 252 dm., 1158 mk,, grodz., gm. Ołtusz (nie Domaczów). Wś 63 dm.,
cerkiew, szkółka cerk., 6 wiatraków.

743 mk,, 1838 dz. włośc., 119 cerk., cerkiew,

Radyżów, w dok. Radyczów, wś, pow. łucki, kaplica, szkoła; dobra Jegorynych,

3251 dz,

gm. Osowa, 120 w. od Łucka, 38 dm., 249 mk. (2549 lasu).

W r. 1577 przy Czartorysku kn, Michała Czartoryskiego, płaci od 9 dym., a w r. 1583 wdowa
po nim wnosi od 18 dym.
Radzanów, pow. mławski, ob. Vasielsk i Poryte. Kościół par. istnieje już r. 1578.
Radziany, Zodziany, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm, Jużynty (5 w.). Mają tu Gajdanowiczowie 36 dz., Żylińscy 33 dz., Pankiewi-

Radziki, wś, pow. rypiński. Gdyby można
było odnieść do tej wsi wzmiankowanego w dok.
z r. 1249 Wrocława plebana „de Radicov*, parafia tutejsza miałaby dość dawny początek.
Ob. Radzikowo.

Radzikowo, wś, pow. płoński. Część wsi
należy do bisk. płockich, druga część jest książęca, lecz r. 1300 przechodzi drogą zamiany na
czowie 36 dz.
własność biskupów. Ob. Jasień. Występujący
Radzie, pow. białostocki. Pod wsią w urocz. w dok. z r. 1249 „Vroczlaus plebanus de RadiDąbrowa wał sypany, kształtu łukowego, ota- eov* może był plebanem w Radzikach (pow. ryczający obszar około 2 dz,
piński). W dok. zr. 1402 występuje „AlberRadziechów, wś, pow. włodzimierski, gm. tus de Coslovo, eanon. plocensis ac rector parro-

Luboml, 50 w. od Włodzimierza, 103 dm., 664 chialis eeelesie in Radczikowo* (Kod. maz. 150).
mk., cerkiew, szkoła.
Bolesław ks. mazow, nadaje r. 1478 wieś R.
Radziejewo, fol., pow. homelski, Pereświet- w ziemi zakroczymskiej Janowi z Radzanowa

Sołtanów, 800 dz. (432 lasu).

swemu kanelerzowi, pozwalając ją przenieść

Radziejów, r. 1220 Radeyew, mstko, pow. z prawa polskiego na chełmińskie (Kod. maz.,

nieszawski.

W r. 1320 bawi tu książę Kazi- 285).

W reg. pobor. z r. 1576 Radzików, wieś

Rad
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królewska, należąca do grodu w Zakroczymiu ma domyski, gm. Chabne, 90 w. od Radomyśla,
25 łan., 4 zagr. (Paw. Maz,, 309).
132 dm., 794 mk.
Radziłów, mstko, pow. szezuczyński, WeRadziwonowicze, dobra, pow. grodzieński,
dług lustracyi z r. 1549 leży R. nad rzeczkami: własność Pusłowskich, z fol. Sućki 859 dz.
Kubrą i Słuezą, płaci od 63 łan., z tych 49 dają
Radziż, słoboda, pow. rówieński, gm. Niemopo 20 gr. czynszu, 6 kor. owsa i 3 pszeniey, wicze, 5 dm,, 67 mk.
wójt z 8 łan,, jest łan szlachecki, Dziesięcina
Radżki, pow. dzisieński, ob. Raćki,
po gr. 20 z łanu. Młyn opuszczony. Targów
Radźkowo, pow. bychowski, Kamionuków,
4502 dz. (3458 lasu); młyn.
ni jarmarków niema,
Radziszowska Wola, ob. Brunaczów.
Radżkowszczyzna al. Raczkowszczyzna, wś

Radziuny 1.) dwór, pow. nowoaleksandrow- ifol., pow. miński, gm. Białorucz, 20 w. od

ski, gm. Ponedel (5 w.), Wejnbergów, 209 dz. Mińska. Fol. własność Domaszewiczów.
2.) R., wś, pow. wiłkomierski, gm. KonstantyRadźwiłany, Zadźwilany al. Radziwiłany,
nowo (5 w.). 3.) R., wś, tamże, gm. Subocz dobra, pow. poniewieski, gm. Rozalin (12 w.).
(8 w.). 4) R., wśi dwór, tamże, gm. Towiany 49 w. od Poniewieża, bar. von der Ropp, 3712
(3 w.); dwór Żagielów, ma 347 dz. 5.) R, wś, dz, (2284 łasu).
tamże, gm. Uciana (11 w.). 6.) R.. pow. 0szRadzymin, miasto w gub. warszawskiej.
miański. W r. 1817 attyn. Polan, dziś własność W dok. z r. 1478 Jan z R. podkomorzy zakroKundziezów.
czymski (Kod. maz., 287). W reg. pob. z roku
Radziwie, wś nad Wisłą, pow. gostyński. 1580 podano „oppidum Radzimino* w par, KlemNowy kościół murowany p, w. św. Benedykta, bowo. Przedmieście płaciło od 6 łan.
konsekrowany r. 1902. W r. 1579 istnieje tu
Rafałówka 1.) mstko, pow. łucki, gm. Raparafia

założona zapewne

znacznie

dawniej. fałówka, 90 w. od Łucka, 192 dm., 2000 mk,,

Z działa kustosza płockiego płacą od 9 łan.,
4 zagr., z działu kapituły płockiej od 7!/, łan.
W wykazie dóbr kościoła płockiego z r. 1570
podano w części kustosza 15 łan., 5 szynków
piwa, 4zagr., 3 kom., 7 rybaków.

cerkiew, synagoga, 3 domy modl. żyd,, 2 młyny,
8 jarmarków. mina obejmuje 23 miejscowości, 1027 dm. włośe. (178 innych), 8041 mk,
włościan, uwłaszczonych na 13,719 dz. 2.) R.,

R. minor, os., tamże, gm. Trościaniec, 8 dm, 59 mk.

38.)

dział arcyb. gnieźn. od 71/, łan., 2 ryb,
R., wś nad rzką Czertowiec, pow. radomyski,
Radziwiliszki, dobra, pow. rzeżycki, Radzi- gm. Rozważów, st. poczt, Kuchary, 10 dm., 70
wiłłowiczów, 2369 dz.
mk. 4.) R. al. Rudnia Rafałówka, wś, pow.
Radziwilszczyzna, kol., pow. łucki, gm. żytomierski, gm. Uszomierz, par. praw. BondaTorczyn, 9 dm., 57 mk.

Radziwiłłów, mstko, pow. krzemieniecki.

rówka (3 w.), 9 dm., 49 mk.

Rafałowo 1.) dobra, pow. mohylewski, 0lgm. Radziwiłłów, 37 w. od Krzemieńca, 950 dm., szewskich, 1334 dz. (900 lasu); młyn, dzieg6955 mk., cerkiew mur. z r. 1874, cerkiew ciarnia. 2)R., fol. dóbr Zapole, pow. sieński.
ementarna św. Pawła z r. 1856. (Gmina obejRagajsze, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Ołomuje 20 miejscowości, 963 dm. włośc. (484 in- ty (15 w.), Nagórskich i Strukczyńskich po
nych), 11,836 mk. włościan, uwłaszczonych na 23 dz.
7689 dz. Od Górzyńskich przeszedł R. do PoRahelowo, wś, pow. dryzieński. par. Oświej.
powych, obecnie ks. ITrusowych. W r. 1570
Rahozy, mylnie Rogozy (t. IX, 684), 0s.,
z R. i wsi ku niemu należących wniesiono: od pow. bielski, 44 dz.
65 dym. miejskich i sielskich, 25 dym rynk. po
Raj, mylnie Rajówka (t. IX, 498, n. 5), fol.,
4 gr., 123 dm., uliez. po 2 gr., 9 ogr. sielsk. po pow. mścisławski, od r. 1845 Tołpyhów, 1042
4gr., 4 kół młyn. W r, 1577 z powodu spusto- dz, (543 lasu). Ob. Raje (t, IX 494).
szenia przez tatarów nie wniesiono poboru. W r.
Rajbrot, u Dług. Rachbrod, r. 1581 Rabrot,
1589 zapłacono 14 fl. 22 gr. szosu, od rzemieśl- wś, pow. bocheński, Wieś królewska, miała
ników, komorn., piekarzów, prasołów, kucharek wedle Długosza kościół par. drewniany, p. w.
żydowskich, od popa, z kół młynowych 27 fl. Narodz. N. P. Maryi. Dziesięcinę pobierał bi8 gr., czopowego po arendam 80 fl., razem skup krakowski (Dług. L. B. II, 249). W r.1581
122 fl.
płaci tu tenutaryusz Ferens od 20 łan. km.,
Radziwiłłówka, pow. bielski, ob. Aleksan- 4 zagr, 13 komor., 5 rzem., 2 piekarzy, 1 rzeźdrówka,
nika, 1 łanu sołtysiego. Wieś miała więc chaRadziwiłłówka 1.) Wielka, wś nad dopł. rakter targowiska.
Hujwy i przy linii dr. żel. płd.-zchd, pow. berRajce, fol. dóbr Tołoczyn, pow. sieński.
dyczowski, gm. Mała Czerniawka, st. poczt. RuRajczany, dobra, pow. poniewieski, gm, Krażyn (23 w.), 28 w. od Berdyczowa, 95 dm., kinów (4 w.).
966 mk.,szkółka,. 2.) R. Mała al. Sadyba, wś,
Rajec Duchowny, w dok. Ragecz, wś, pow.
tamże, gm. Bystrzyk, st. poczt. Berdyczów radomski. W dok. r. 1252 śród włości klaszte(3 w.), 51 dm., 262 mk. 3.)R., wś, pow. ra- ru sieciechowskiego.
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Rajewka, Zajówka 1.) (t. IX, 498 n. 6), fol., i kośc. i 5408 większej posiadłości. Zarząd gm,
pow. mścisławski Tołpyhów, 1122 dz. 2.) R., we wsi Haćki.
fol., tamże, dawniej Hajków, dziś AbakanowiRajsko, wś, pow. kaliski, W dok. z r. 1136

czów, 317 dz., młyn.

wymienione

w liczbie włości

arcyb. gnieźn.

czerkaski, gm. Prusy, st. poczt. Kamionka W.,n. 7, 2067), Obok działów areybiskupich
(12 w.), 406 dm., 2239 mk., cerkiew, szkółka, istniały też inne, W dok. z r. 1292 występuje
cukrownia, 7 wiatraków. 0 Żw. st. dr. żel. jako świadek komes Sędziwoj „haeres de Raysco*.

płd.-zchd. (linii chwastowskiej), pomiędzy st.
Bobryńska (13 w.) i Kamionka (9 w.).
Rajhorodek, Zajgródek (t. 1X, 496), mstko
nad rzką Hłuboką Konawą, pow. żytomierski,
gm. Ozadówka, par. praw. Lemiesze (2 w.),
57 w, od Żytomierza, 154 dm., 1191 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1771, uposażona 49 dz.
z nadania ks. Barbary Radziwiłłowej r. 1747,
3 dm. modl. żydowskie, st. poczt.
Rajki 1.) wś, pow.lipowiecki, gm. i st. poczt,
Lińce (3 w.), 22 w. od Lipowca, 84 dm., 441
mk. 2.) R., wś nad rzką Białką, pow. nowo-

W r. 1290 Władysławks. Król. polskiego sprze-

daje Bożydarowi sołtystwo w R. dla osadzenia

wsi na prawie niemieckiem.

W r. 1339 rektor

kościoła św. Wojeiecha pewne działy do kościoła tego należące, przyległe do R. sprzedaje
kmieciom (K. W., n. 690, 799, 2063).

0 wsi

tej pomieścił opracowanie Adam Chodyński
w „Kaliszaninie*.

Rajuny 1.) okolica, pow. poniewieski, gm.
Krakinów (12 w.), 16 w. od Poniewieża. Mają
tu Babiańscy 171 dz., Ożyńska i Waszkiewiezowa 90 dz. 2.) R., okolica, tamże, gm, Skroba-

tyszki. Mają tu: Brandtowie 10 dz,, Ciołkowiezogradwołyński, gm. Kustowce 91 w. od mta wie 102 dz., Ejdrygiewiczowie (w 2dz.), 290 dz.,
pow., 100 dm., 710 mk., cerkiew drewn. z roku Elzbutowie 30 dz., Ginetowie 14 dz., Kuszlejkowie
1733, uposażona 45 dz. przez ks. Kaliksta Po- 17 dz., Ludkiewiczowie 62 dz., Makowscy 4 dz,

nińskiego r. 1784, szkoła Indowa.

W r. 1601 Markowiczowie 30 dz., Stejgwiłowie 19 dz.

należy do włości ostropolskiej ks. Janusza
Rakiciszki, wś i dwór, pow. poniewieski,
Ostrogskiego, spustoszona przez tatarów. 3.) gm. Rozalin (8 w.), 35 w. od Poniewieża, DaniR., wś nad Hnyłopiatem, pow. żytomierski, gm. łowiczów, 138 dz.

Ozadówka, par. praw. Hołodźki (3 w.), 46 w. od
Żytomierza, 137 dm., 729 mk., cerkiew fil.
drewn. z r. 1754, uposażoną 42 dz., z zapisu
dziedzica Pieszyńskiego r. 1789, młyn. Wieś
wymieniona w akcie z roku 1592, jako należąca do włości słobodyskiej Tyszkiewiczów
Łohojskich, osadzona przez Jana Woronicza,
W r. 1628 Antoni Tyszkiewicz wnosi z 6 dym.,
6 ogr.

Rakiszki, pow. trocki, gm. Kronie.

soki na 10 saż.; w środku niewielkie zagłębienie.
Rakitino, os., pow. newelski, gm. Czuprowa
(7 w.); cerkiew.
Rakołapy, wś, pow. chełmski. W r. 1564
wś ta w pac. „Pustothew* płaci od 13 łan.,
10 zagr., 1 rzem., cerkiew.

Rakomsy, wś, pow. lepelski, gm. Żołnowo,

Rajmiesto, kol., pow. łucki, gm. Szezurzyn, 11 dm., 72 mk., cerkiew, szkoła.
37 w. od Łucka, 34 dm., 217 mk., cerkiew,
Raków, mstko, pow. opatowski.

młyn,

Rajnie, wś i dwór, pow. telszewski, gm. Gadonów (12 w.), 3 w. od Telsz, Kamieńskich,
423 dz.
Rajniki, dwór, pow. rzeżycki, Tomilina,
90 dz.
Rajówka, wś i kol, pow. radomyski, gm.
Wyszewicze, st. poczt. Radomyśl (18 w.). Wś
56 dm., 416 mk,, kol. 30 dm,, 120 mk.

Na po-

lach wsi nasyp, długi na 20, szeroki na 7, a wy-

W r.1662

ma 881 mk.

Raków 1.), pow. czerykowski, ob. Dobre.
2.) R., fol. dóbr Dniesin, pow. klimowiceki.

Raków, chutor nad Rosią, pow. kaniowski,
gm. i st. poczt. Korsuń (3 w.), 13 dm., 57 mk,
Rakowa, wś, pow. czadczański (Węgry).
W r. 1864 miało tu być 2648 polaków.
Rakowice (w dok.), ob, Rękowice (t. IX,
637).
Rajpol 1.) fol., pow. dźwiński, bar. MirbaRakowicze, wś i kol., pow. radomyski, gm.

chów, 524 dz. 2.) R, dobra, pow. newelski, Brusiłów, 17 w.
Plessów, 490 dz.
451 mk., szkółka,
Rajsk, wś, pow. bielski, gub. grodz., gm.
Rakowiec 1.)
Rajsk, 1413 dz. włośc. i 85 cerk. Gmina obej- ki, gm. Zarudzie

od Radomyśla.

Wś 32 dm.,

młyn; kol. 23 dm., 1638 mk.
Wielki, wś, pow. krzemieniec(4 w.), 28 w. od Krzemieńca

muje 58 miejscowości, 761 dm. włośc, (587 in- (st. poczt.), 95 dm., 729 mk., cerkiew drewn.
nych), 6129 mk. włościan, uwłaszczonych na z r. 1870, szkoła ludowa od r. 1877. Do par.
12,325 dz. Nadto w gm. jest 130 dz, cerk.! należą wsi R. Mały i Myczkowce. W r. 1583

SW

Rajewskich, 798 dz. (539 lasu), 2.) R, pow. daje kościołowi P. Maryi w Kaliszu zagrodników
wilejski. (0 6 w. od wsi, śród lasu skarbowego (ortulani seu hortorum eultores) w R. „prope Antiquam Kalisz, videlieet circa seu prope ecclekilka kurhanów.
Rajhorod, Zajhorodok (t. IX, 497), wś, pow. siam sancti Adalberti ibidem... morantes* (K.

0. a-ośóGdoK ESKA

Rajewszczyzua 1.) fol., pow. mśeisławski, w okoliey Kalisza. Jarosław arcyb. r. 1359 na-
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do Wiśniowca (ks. Michała Wiśniowieckiego), toryskiego, ze wsią Zabołotce płaci od 6 dym.
płaci od 3 dym., 3ogr. 2.) R. Mały, wieś łan., 3 ogr. po 2 gr., 1 komor. 4gr., awr.
skarb., tamże, 27 w. od Krzemieńca, 74 dm., 1583 z samego R. od 6 dym., 4 ogr.
571 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1700. 3.)R.
Rakuzino, fol., pow. lepelski, Mienieckich,
Czosnowski, wś, tamże, 28 w. od Krzemieńca, 74 dz.

79 dm., 549 mk., cerkiew drewn. z r. 1860.
Własność Bączkowskich.
Rakówka 1.), chutor nad Irszą, pow. rado-

Rameszków, słoboda, pow. rówieński, gm.

Stydyń, 5 dm., 40 mk.

Ramołtowice, wś w par. Olbierzowice, dziś

myski, gm. Rozważów, tartak parowy, 9 młynów pow. sandomierski. Ob. Klimontów 3).
wodnych, przystań do spławu drzewa. 2.) R.,
Ramszyn, fol., pow. mohylewski, od r. 1867

pow. skwirski, ob. Zycze.
Rakowo 1.) wś, pow. płocki.

R. 1267 ko-

mes Tomasz syn Piotra, ze względu na niew-

Czerniajewych, 442 dz.

Ramszyno, pow. sieński, ob. /Vasiekino.
Ramucie 1.), mylnie Faszucie (t. IX, 537),

dzięczność i krzywdy jakich doznał od swych okolica, pow. szawelski, gm. Kurszany. 2.) R.,
synowców, którym zapisał wieś R., unieważnia wś idobra, tamże, gm. Okmiana (13 w.), 76 w.
swój testament i oddaje R. na własność bisk. od Szawel.

płoekiemu

(Ulanow. Dok. mazow. 160, 14).

Dobra, Braszów, 270 dz.

Raniony, wś, pow. witebski. Mają tu
W r. 1576 wś R. w par. Zakrzewo, pow. wyszoOskierkowie 20 dz., Bujewiezowie i Kotowiezogrodzkim, płaci od 1'/, łan., 3 zagr., "/, łanu.
Nie jest biskupią włością. 2) R, wś, pow. wie po 10 dz. i in.
Ranktynele, mylnie Załktynele (t. IX, 521),
kolneński. Herbarz Kapicy (str. 348) podaje

dwór, pow. szawelski, gm. Skiemie (10 w.), Cytreść aktu którym r. 1433 Stanisław Lach z sybulskich,
137 dz.
nem „de Rakowo* sprzedaje swe dziedzictwo
Ranne
Lata, fol., pow. połocki, Żeleńskich,
„Rakowo prope Nowogrod* za 120 kóp Marci-

nowi Husz z Kobylina. Kapiea objaśnia, iż od- 83 dz.
Rapieje, fol. dóbr Wiszniów, pow. 08znosi się to do dóbr Rakowo Lachowo w par. Lamiański.
chowo, eo nie zgadza się z obecnym stanem
Rapszany, wś i dobra, pow. wiłkomierski,
rzeczy. 3.) R.-Boginie, wś, pow. łomżyński.
gm, Kowarsk (9 w.), 32 w. od Wiłkomierza, BuR. 1436 Władysław ks. mazow., nadaje Januszowi synowi sędziego wyszogrodzkiego i zakrocz.,
wsi książęce: Boginie i Rakowo w ziemi wizkiej,

tlerów 2007 dz. (524 lasu).

Raska al. Bigska, chutor nad Teterewem,

z połową rzeki Narwi (w granicach wsi natural- pow. kijowski, gm, Borodzianka, 24 dm.,
nie). Tenże Junosza sprzedaje te wsi za 107 188 mk.
Rasna, dobra, pow. czauski, Spytkowych,
kóp groszy Albrykowi (Jałbrzykowi) z Rogienie
z fol. Miehałowo 832 dz. (323 lasu); młyn, folusz,
(Kapica, Herbarz 349, 356).
Rakowo 1.) fol., pow. siebieski, attyn. Czer- krupiarnia, olejarnia.
Rasna al. Rasne, wś nad rz. Uszą, pow. żywonki (Hołyńskich), 564 dz. 2.) R., zaśc., tamtomierski, gm. Barasze (8 w.), 85 w. od Zytoże, Łunny, 36 dz.
Rakowszczyzna 1.) kol., pow. łucki, gm. mierza, 40 w. od Nowogrodu Wołyńskiego (st.
Torczyn, 5 dm., 32 mk. 2.) R. Nowa, kol., poczt.), ma 135 dm., 817 mk., cerkiew drewn.
tamże, 19 dm., 106mk
3.)R. (t. IX, 519). zr. 1777, młyn. W całej par. było r. 1816
wś, pow. owrucki, gm. Hładkowicze, st. poczt. 293 dm., 2267 mk. prawosł., 278 katol,, 1613
Owrucz (8 w.), 134 dm., 828 mk., cerkiew protest, kol. niemieckich i 72 żydów. WŚ należy
drewn. z r. 1870. Własność Rudniekich. Nie- do hr. Tyszkiewiezów.
Raśniki (t. IX, 529, mylnie rozdzielone na
gdyś Moszczanickich, W r. 1581 Wasili Modwie),
wś, pow. ostrogski, gm. Buhryn, par.
szczanicki wnosi od 1 osad., 1 zagr. 6 gr.,
aw r. L621. Jerzy Moszczanieki od 2 dym., praw. Dorohobuż (2 w.), 25 w. od Ostroga,
3 ogr., 2 kół mł. 4.) R. al, Ukrainka, ferma, 115 dm., 751 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1762,
pow. winnieki, gm. i st. poczt. Kalinówka, szkółka cerk. od r. 1884, gorzelnia. W r. 1570
do Krupy Jarofieja Hoskiego. Nadto posiadają
270 dz. Oktawii Kaczanowskiej,
Rakowy Las, wś, pow. kowelski, gm. Ka- części Hrehor Hulewicz (Uliewicz) i p. Klemen-

mień Koszyrski, 46 w. od Kowla, 185 dm., 1183 towa. W r. 1577 Jarofiej Hojski płaci od
mk., cerkiew, szkoła, młyn, deptak, gorzelnia. 7 dym.i 7 ogr., aw r. 1583 wdowa po nim od
Rakszyn, fol., pow. czauski, Łazarewiczów, 15 dym., 6 ogr., 4 komor., 1 bojara i 1 koła
waln.
Szepielewiczów i Piotrowskich po 100 dz.
Rasno 1.) Rasna (t. IX, 529), fol., pow. sieńRakuciszki, wś, pow. dźwiński, parafia Krasław.

ski, Pławińskich, 665 dz..

2.) R., fol., pow.

Rakulin, wś, pow. włodzimierski. gm. Hry- lepelski, Mieniekich, 65 dz. 3.) R., fol., pow.
bowica, 27 w. od Włodzimierza, 53 dm., 342 siebieski, Pławińskich, 665 dz., cerkiew drewn.
Rasochy, Razsochy, dobra,. pow. rohaczewski.
mk. W r. 1577 przy Litowiżu ks, Mich, Czar-
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Freundów, 2797 dz. (1370 lasu), młyn, deptak, lancza, długie sznurów 22, szer. 13, głębokie
2 sady.
łok. 14.

Rastów, wś, pow. kowelski, gm. Turzysk,

26 w. od Kowla, 97 dm., 543 mk., cerkiew,

szkoła, młyn. W r. 1577 przy Niesuchojeży
(ks. Romana Sanguszki), płaci od 5 dym. pół
dworz., 6 ogr., a wr. 1583 (przy Turzysku) od
5 dym., 2 ogr., 3 ogr., 1 koła dorocz.

Rastowiec, Rostowiec, kol., pow. łucki, gm
Trościaniec, 9 dm., 69 mk.
Raszeń, pow. kobryński, ob. Raszyn,
Raszewo, pow. grodzieński, Koźminych,
462 dz.
Raszków, ob. 7czyca.
Rasznie al. Raszniewo, wś, pow. słonimski,
gm. Pacowszczyzna, 52 dz.
Rasztówka, wś, pow. zasławski, gm. Bu-

Ratczyn, ob. Zaczyn.
Ratenaa, mylnie Rotinau (t. IX, 811) kol.,
pow. sokólski, 396 dz. Ob. Bachmacka,
Ratkuny 1.), dwie wsi, pow poniewieski,
w gm. Kibury (5 w.) i Linków (7 w.). 2,)R,
ob. Radkuny.
Ratneńska Planta, wś, pow. kowelski, gm.
Horniki,

Ratnie, Z2ytno, wś nad Teterowem, pow. radomyski, gm. i st, poczt. Hornostajpol, 108 w.
od Radomyśla, 19 dm., 316 mk.

Ratniów, Zatnów, w dok. Ratno, wś nad
rucz. Czarnoreczka, pow. łucki, gm. Połotka,
10w. od Łucka, 54 dm., 400 mk., cerkiew.
W r. 1577 Janowej Zahorowskiej, płaei od

towce, par. praw. Żabcze (4 w.), 45 w. od Za- 8 dym. po 16 gr., 3 ogr. po 4 gr. Obecnie hr.

sławia, 113 dm., 662 mk., cerkiew fil. drewn. Górajskich. 2.) R., pow. rówieński, ob. Płoska,
Ratniowszczyzna, kol., pow. łucki, gm. Poz r. 1756, szkółka cerk. od r. 1874, Własność

Święcickiego i Krasuckiego,
Raszyca, fol., pow. sieński,

Korsaków,

154 dz.

Raszymy, fol., pow. wiłkomierski, gm. Dobejki (6 w.), Banisów, 94 dz., Budrysów, 71 dz.
Raszyn, w dok. z r. 1478 ZRasschyncze, roku
1580 Rasiniec, wś, pow. warszawski, W dok.
z r. 1478 występuje Andrzej z R. kasztelan warszawski. W r. 1580 wieś kościelna ma 1!/, ła-|
na km. i młyn wodny.
Ratajczyce, wś, pow. brzeski, gub. grodz.,
gm. Ratajczyce, 34 dm., 374 mk., zarząd gm.,
szkoła, 550 dz. włośc. i 45 prywat. Gmina
obejmuje 42 miejscowości, 473 dm. włośc. (6 innych), 5887 mk. włościan, uwłaszczonych na
7931 dz. Nadto w gm. jest 237 dz. cerk.
1 7968 własności prywatnej. 0 100 saż. na
pło. od wsi, na przestrzeni 1200 saż. kw.
55 kurhanów, wysokich do 1 arsz.

łonka, 9 dm., 49 mk.
Ratno, mstko, pow. -kowelski, gm. Horniki

(9 w.), 48 w. od Kowla, 371 dm., 5085 mk.

W r. 1564 centr ststwa ratneńskiego, płaci szosu grzyw. 3 (fl. 9 gr. 18), od rzem. 71 po gr.4,

przekup. soli 17 po gr. 6, trzech popów po fl. 2,
młyn gr. 12, żydzi fl. 60. Istnieje tu już wtedy parafia łacińska. Ob.: Kijew. Star. r. 1892,
t. 37, str. 288—291.
Ratomka, fol., pow. sieński, Hajkowiczów,
123 dz.
Ratoszyn, ob. Godów.

Ratowty 1.) wś, pow. wiłkomierski, Sudyków, 120 dz. 2.) R. okolica, tamże, dawniej
Dowgiałów, 304 dz., dziś rozdzielona. Największą część mają Ratowtowie (81 dz.),

Ratyń, r. 1261 Dretino, wś, pow. koniński,
W dok. z r. 1261 wspom. jako „Dretino episco-

pi*, a więc włość bisk. poznańskiego. Bolesław

Były one ks. polski przysądza wbrew pretensyom bisku-

obłożone kamieniami.
Rataje 1.) wś, pow. słupecki. Należy z dawpa do Pyzdr. Henryk, dziedzie król. pol. roku
1306 potwierdzając przywileje dla Pyzdr pozwala przenieść R. na prawo niemieckie. Władysław, dżiedzie Król. polsk. r. 1314 potwierdza
nadanie tej wsi miastu Pyzdrom (K. W., n. 904,
971). Według lustracyi z r. 1564 było 16 osad.

pów wsi „Jarossino, Marcinkowo et Drecino*
klasztorowi lądzkiemu. W r. 1282 bisk. pozn.
Jan oddaje wieś tę klasztorowi w zamian za

Skarboszewo.

R. 1283 arcyb. gnieźn. Jan od-

daje drogą zamiany dziesięciny ze wsi „Drethino* klasztorowi (K. W., n. 393, 476, 517, 522,

784).
Raudanka, Zawdanka, wś, pow. nowoalekkm., 1 ogr. Dochód z fol, zł. 100 gr. 1, den. sandrowski, gm. Antuzów (7 w.). Mają tu Ma13'/, z bydła zł. 24 gr. 28. We wsi było je- ciejowscy 70 dz., Krukowscy i Turczyńscy po
zioro długie 2 staje, sznurów 2, łok. 24, szerokie 40 dz., Swawiecy 20 dz.
łok. 48, głębokie łok. 3. Ratajski „występ*
Raudażemis, wś, pow. nowoaleksandrow(zapewne odnoga Warty), dość znaczny. 2.) R., ski, gm. Tauroginie.
ob. Wólka Milanowska,
Raudesa, FRawdesa, zaśc., pow. wiłkómierRataje, wś, pow. poznański. Według lu- ski, gm. Uciana (13 w.).
stracyi z r. 1564 w dzierżawie Stanisława
: Raudoniszki, fol.. pow dźwiński, hr. Platez Górki. Płacił od 10 kmieci na śladach całych, rów, 347 dz.
karezmarza, 6 ogr. Było jezioro, młyn, bór.! Rawa 1.), miasto. W r. 1890 miała 6102
Dochód zł. 64 gr. 10 den. 15, z folwarku zł. mk. Śród zapisanych do ksiąg stałej ludności
259 gr. 28. Jezioro ratajskie na strudze Bo- 'w liczbie 6653 (w tem 882 nieobecnych) było:

Reb

ur

Raw
45 praw., 151 prot., 3264 żydów.
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Katolicy i st. poczt, Kamionka (5 w.), 40 w. od Czehryna,

Powiat rawski miał 69,655 mk. 278 dm., 1223 mk., cerkiew, szkółka eerk.,
Sród stałej ludności było 84 praw., 3612 prot. 17 wiatraków.
Rebiatki, fol., pow. czerykowski od r. 1878,
(w gm. Budziszewice 933, Boguszyce 434, Grortatowiee 447) żydów 8956. Katolicy stanowili Szebeków, 850 dz.
Reble, fol., pow. newelski, Stanisława Wran82.4%. W dok. z r. 1355 Czersk, R., Liw
i Gostynin wymienione jako grody, które Ziemo- gla yon Guibenthal, 405 dz.

stanowili 48%.

wit dawniej już otrzymał w lenno od Kazimierza W. (Ulan. Dok. maz. 328, 38). Król Aleksander Jagiellończyk nadał r. 1506 miastu pobór mostowego po '/; gr. od wozu i 1 den. od
wołu, Do R. odnoszą się opracowania: „Ruiny
zamku Rawy... na podstawie rysunków i opisu...
zr. 1893... opracował Feliks Kopera. Kraków,
1898 (odbitka z t. VI Spraw. Kom, do hist. sztu-

Recen, gród szląski, ob. Rujczyn i Ryczyn
(t. IX i X).
Reczeczyzna, urocz., pow. nowogradwołyń-

ski, gm. Korzec, 15 dm., 52 mk.
Reczki, Zzeczki 1.) fol., pow. mohylewski,

od r. 1872 Żochowych, 508 dz. (437 lasu).
2.) R., fol., pow. orszański, Bohomoleów, 787 dz.

(700 lasu). 3.) R., fol., tamże, Songajłów,
ki).
„Raporty szkoły podwydziałowej w R. 199 dz. 4.) R., zaśc., pow. newelski, Iwanoskładane szkole głównej koronnej* za ezasów wych, 32 dz,

Komisyi edukacyjnej,

przygotował

do druku

prof. Teodor Wierzbowski. 2.) R., wś, dawniej
mstko, pow. lubartowski. W r. 1676 ma 49 mk,
Rawicz, mto. Odnoszą się tu prace: Kaiser:
„Beitraege zur Geschichte der Stadt Rawiez im
17. Jahrh. (Programm gimn. Rawitsch, 1865.
Kadler Adolf Dr.:

„Germanische Eigennamen

der Stadt R.* In einer etymolog. Untersuchung

erklaert. Rawitsch, 1886. „Eine Urkunde zur
Geschichte der Stadt R. 1754, in dem Knopfe
des Rathhausthurms niedergelegt: von Dr. Heine

Reczuł, r. 1359 Rethsul, 1579 Raczuł, wś,

pow. skierniewicki. W dok. z r. 1359 śród
włości arcyb. gnieźn. (K. W.. n. 1404). Wr.
1579 płaci od 3 łan.
ć
Reczy, chutor, pow. owrueki, gm. Zubrowicze, 7 dm., 43 mk,

Reczyce, r. 1359 Zethszicze, r. 1579 Reczicze,
wś, pow. łowieki. W dok. z r. 1359 w liezbie
włości arcyb. gnieżn. (K. W., n. 1404). Wr.
1579 płaci od 16 łan., 3 kom, 1 rzem., należy
do dóbr łowiekich areyb. gnieźn,
Reczyce, Rzeczyce, fol, pow. czerykowski,

in Rawitseh (Zeitschr. d. hist. Ges. f. d. Prov.
Posen I, 485). „Gruendungsurkunde der Stadt Poniatowskich, 89 dz.
Reczynie, Zieczynie, fol., pow. rzeżycki, KaR. durch Adamus Olbrachtus von Przyema
Przyemski*. Storchnest, 2 Junii 1638 (Druk stunienkowych, 127 dz.
Redczyce Wielkie i Małe, dwa fol., pow. czerównoczesny. W bibliotece Raczyńskich w Poznaniu). „Das Stadtarchiv von Rawitsch* v. A. rykowski, Borejszów, 409 dz.
Redczyce, wś, pow. owrueki, gm. HładkoWarschauer (Zeitschr. d. hist. Ges. f. d. Prov.
Posen, 1887, 232 — 34), „Programmy szkoły wicze, par. praw. Owrucz (2 w.), 9 dm., 74 mk.
Redki, Ziedki, fol., pow. orszański, od roku
realnej w R.* od r. 1854, Weck Dr.: „Jubelalmanach der Kgl. Realschule I Ordnung zu R. 1862 Safonowych, 117 dz.
Redkino, ob. Zetkino.
zum 18 O0et—1877*. Rawitsch, 1877.
Redkoduby, kol., pow. dubieński, gm, WerRawiszki 1.), dwór i dobra, pow. nowoaleksandrowski, gm. Kwietki (1 i 4). Wr. 1788 ba, 78 dm., 391 mk,

Jana Komorowskiego, strażnika wiłkom., obecnie
Hryncewiczów, 943 dz. 2.) R, zaśe., tamże,
gm. Widze (10 w.).Rawszki, Fawkie, dwór, pow. rossieński,
gm. Pojurze (9 w.), Jacyniczów, 152 dz.
Razdor, fol., pow. klimowieki, Konosiewiczów, 908 dz,

Razmysłowo, fol., pow. sieński, od r. 1867
Kaszo Zgierskich, 290 dz.
Rąbczyn, wś, pow. wągrowiecki. O wykopalisku monet ob. Zeitsch. d. hist. Ges, f. d.
Prov.

Posen, II—95.

Rąbień, r. 1419 Ramódyenye, wś, pow. łódzki.
Pierwotnie własność kapituły krakowskiej. Ob.
Wardzyn.

Redków, wś i fol. i kordon straży pogr.,
pow. dubieński, gm. Tesłuhów, par. praw.
Ostrów, 46 w. od Dubna. Wś 114 dm., 747
mk., cerkiew fil. drewn. Fol. 1 dm., 20 mk.
W r. 1566 Michała Koryteńskiego, pisarza ziem
-

skiego łuckiego.
Reducin, wś, pow. garwoliński, W reg.
pob. r, 1664 „Cnria Christophori Boniecki, żona,
38 służby pleb., poddanych 7. In sorte gen.
Ochoeka poddanych 7. ln sorte Źochowski poddany 1 z żoną (Ak. gr. Stęż. 22—198). W reg.
podymnego z r. 1661 w części Bogusza, a teraz
Ochockiej, 1 chata włośc., z niej 15 gr., w części Leżeńskiego, a teraz Sułowskiego chat 2,
1 fl.

Redzeń, r. 1334 Redcova, wś, pow. brzezińRąbienie, ob. Zabiany.
Rąbin, pow. kościański. „Kościół par. w R.* ski. Wedle dok. z r. 1364 połowa brzegów płynącej tu rzki Gaci (Gaczna), a zarazem i wsi za(Przyj. ludu, 1841, str. 126, z ryciną).
Rebedajłówka, wś, pow. czehryński, gm. pewne, należała do klasztoru jeżowskiego. We-

Red
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dle dok. z r. 1359 arcyb. gnieżn. posiadali tu 43 dz. 2.) R, fol. i os., tamże, gm. Krzemienidwa łany (K. W., n. 1131 i 1404). Wr. 1579 ca. Fol. Pawęckich, z chut. Wierzbowo 288

wś Redzin płaci od 6 łan.-i „Redzin villa alia* dz.; os. (9 dz.) należy do Lewoniewskich. 3.) R.
od 4 zagr., 1 rzem.
Zalesie, 0s,, tamże, Andrzejkowiczów, 13 dz. 4.)

Redżki, pow. oszmiański.

Należały do ra- R., dwór,

pow. telszewski,

dziwiłłowskiej Żuprańszezyzny z Żupranami i Si- (6 w.), Razmusów, 200 dz.

wieą w dzierżawie u von Endena i przeszły
w ręce Samuela Kocielła jako dar od Bogusława
Radziwiłła. Na polach wsi kurhan.
Regalłe, ob. Zygale.
Reginpol, fol., pow. orszański, Sawiekich,
578 dz. (254 lasu).
Regnów, wś, pow. rawski. W dok. z r. 1374

gm. Ginteliszki
5.) R, fol., pow.

święciański, gm. Melegiany,
351 dz.
Reksena, ob. Farpost.

Bielikowiczów,

Rekta 1.) fol.. pow. bychowski, od r. 1874.
Miniuskich

561 dz.,

2 młyny.

We

wsi cer-

kiew, dom modl. żyd., 3 wiatraki, 2.) R.,
pow. czerykowski, Sokołowskich, 569 dz.
wymieniona w liczbie głównych rezydeneyi Zie- lasu); młyn, folusz.
mowita ks. mazow., obok Sochaczewa i Rawy
Rekucie, pow. święciański.
(K. W., n. 1697). W r. 1579 wś płaci od 28
Rembertów, r. 1580 Rembiertowo, wś,
łan., 28 zagr., 3 rzem., 5 kom., 2 rzeźn., wójto- grójecki. W r. 1580 posiada kościół par.

stwo od 1'/, łan, i 1 kom., dział plebana 11/, Rembiertowski płaci tu od !/, łana.

łan. Wieś sama stanowiła odrębną parafię.
Regowszczyzna, fol., pow. lepelski, Emilii
Łyszczyńskiej i Ireny Niedźwiedź, 200 dz.
Regule 1.) dobra, pow. kowieński, gm. Ejragoła (8 w.). 2.) R., tamże, gm. Kroki (5 w.),
Dowgirdów 505 dz.
Regulice, wś, pow. chrzanowski. Dawna
własność klasztoru tynieckiego,

fol.,
(400

pow.

Seb.

Rembielice, r. 1397 Rambelicze, wś, pow.
częstochowski, par. Kłobucko. W r. 1397 Klemens z Moskorzowa sprzedaje R. za 200 grzyw.

„nobili Hanezloni* (Kod. kat. krak. II, 217),
Wieś należała do grodu krzepickiego i była na-

dana przez króla Klemensowi. Ob. Kokanin.
Rembków, w dok. z r. 1497 Rampkowo,

Jan „rector wś, pow. garwoliński. W r. 1576 Pilichowski
podstarości garwol. płaci tu od 40 łan km.

eeelesie de Regoliez* w dok. z r. 1360 (Kod.
dypl. pol. III, 267). Wody tutejszych źródeł
zaopatrują wodociągi krakowskie. Ob. Ingarden
R.: „Wodociąg regulieki*. Kraków, 1892.
Reinpol, dobra, pow. bychowski, Monkiewiezów, 636 dz. (382 lasu).
Reisen, ob. Rydzyna (t. X).

15 zagr., a w Woli rębkowskiej od 29 łan. km.

i 4 zagr.

Rembkowo, r. 1423 Rampkowo, wś, pow.
pułtuski. Jan ks, mazow. nadaje r. 1423
w Miastkowie Pawłowi z R. 20 łan. lasu nad

rzką Koprzywnieą pod Łomżą. Na obszarze
Reja, mylnie Zeje (t. IX, 599), wś, pow. ży- tym powstanie wieś Konopki (Kapica, Herbarz,
tomierski, gm. Sołotwin, par. praw. Halezyniee 352). Na obszarze dworskim urządzono obecnie

(3 w.), 29 w. od Żytomierza, 50 dm., 287 mk., gospodarstwo rybne.

st. poczt. Niema tu cerkwi.
Rembów 1.) wś, pow. gostyński. Nadany
Rejbkalnie, dwór, pow. rossieński, gm. Kiel- r. 1297 bisk. pozn. przez Bolesława ks. mazow.
my (12 w.), Rymkiewiezów, 42 dz.
Biskup pozn. Jan r. 1363 nadaje Andrzejowi syRejby, pow. rossieński, należały do Przeci- nowi Rynkona sołtystwo w tej wsi dla osadzeszewskich, obecnie Janowiczów, 262 dz.
nia jej na prawie średzkiem (K. W., n. 766
Rejniki, wś, pow. rzeżycki, Aleks. Sokołow- 11498). 2.)IR., w dok. ZRubowyczy, wś, pow.
skiego (150 dz.), Joanny Zahorskiej (90 dz.), pińczowski. Wspom. w dok. z r. 1213, ob. Kije.
Wineent. Kozakiewicza (30 dz.), spadkob. Ka- Ks. Wł. Siarkowski: „Wiadomość o zabytkach
spra Taliszewskiego (90 dz.).
przedhistorycznych w R. pod Pińczowem* (roku
Rekliniec, r. Zzzekliniecz, wś, pow. żółkiew- 1886).
ski. W r. 1565 wś ta w ststwie bełzkiem miaRembowo, w dok. z r. 1474 Rambowo, wś,
ła 17 kmieci na dworzyszczach, 2 nowo osadzo- pow. płocki. Wieś książęca należąca do grodu
nych wolnych do r. 1566, zagrod. 8, karezma- wyszogrodzkiego (Kod maz., 261). W r. 1576
rzów 2 po zł. 6, smolarzów 10 mających wolne wieś królewska z kościołem par., płaci od 47 łan.
palenie smoły w lasach królewskich, dających Miała przez czas jakiś prawo miejskie. W wypo gr. 386, bartników 3, dających 3 rączki kazie kwarty z r. 1771 podano: „Woyt. w Miei3 zmieny (eo zmieści rozszerzywszy garść), ście Rembowie W. Woyciecha Nakwaskiego,
wartości zł. 8 gr. 9. Dwudzieścizny z owiec pis. ziem. y grodz. Wyszogr. zł. 225%,
sztuk 18, Ogółem dochodu zł. 80 gr. 7.
Remczyce, wś nad Horyniem, pow. łueki,
Rekowo, wś w dawnej ziemi wizkiej. gm. Osowa, 127 w. od Łueka, 173 dm., 1056
W dok, z r. 1458 Rekowscy h. Modzele (Kapica, mk., cerkiew, młyn, W'r. 1577 sioło ziemian
Herbarz, 352). Będzie to zapewne dzisiejsze stepańskich, płaci od 6 dym. półdworz., 5 dym.
Rakowo w par. Drozdowo, pow. łomżyńskim.
na ćwierć., 4 ogr. W r. 1583 ks, Konst. OstrogRekście 1.) os., pow. wołkowyski, gm. Roś, skiego (przy Stepaniu), płaci od 11 dym., 3 ogr.

Z
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Remieszewo, zaśc., pow. witebski, Prze- ką, pow. orszański, gm. Olenowicze, Wś 9 dm.,
79 mk., cerkiew drewn.; dobra Pezottów,
Remikiszki, dawniej Remiejkiszki (t. IX, 1537 dz. (1100 lasu),
Restarzew, wś, pow. łaski. Dawna własność
611), obeenie niekiedy /Złemi, pow. oszmiański.
W r. 1602 własność tatara Stanisł. Fursa, który arcyb. gnieźn. R. 1296 w Kaliszu, Jakób arcyb.
około r. 1630 sprzedaje Sapiekom. Na moey sprzedaje za 16 grzyw. sołtystwo w tej wsi „Jaeksdywizyi r, 1647 (r. 1650) połowa R. przypa- szezoni dieto Viszynk* dla osadzenia wsi na pradła Stanisławowi Dziewałtowskiemu, który ją wie nowotarskiem. Po 12 latach wolności osadwockich, 21 dz.

trzymał w zastawie za 30,400 złp., druga zaś niey płacić będą po grzywnie z łanu i dawać po

została przy Holszanach,

Część Dziewałtow- 2 kor. owsa, 2 kury, 2 sery, 20 jaj i naczynie

skiego dostała się córce jego, wydanej za Krzy- piwa za przybyciem arcybiskupa. Mostowe na
sztofa Szuksztę, poczem przeszła do Porzeckich. Widawie z dawna należące do kościoła gnieźn.
W r. 1763 Tomasz Porzecki sprzedaje swą po- i czynsz z trzech karezem (po fertonie) zostaje
łowę R. Żabom, dziedzicom drugiej połowy, przy areybiskupie. Dziesięcinę snopową i kow ręku których pozostały R. do r. 1818, w któ- nopną mają dawać miejscowemu plebanowi

rym Antoni Żaba sprzedaje je za 240,000 złp. (Ulanow. 396, 15, Dok. kujaw.).

Restmujża, dobra, pow. lucyński, hr. PlateObeenie Adama
rów, 713 dz.
Salmonowicza.
Restopole, dobra, pow. bychowski, ByszewRemła al. Zemel, wś, pow. rówieński, gm.
Kustyń, par. praw. Zaborol (2 w.), 18 w. od skich, 929 dz. (436 lasu).
Reszetniki, wś przy ujściu Hłyboczki do
Równego, 35 dm., 351 mk.
Remnie, dobra, pow. witebski, Markowskich, Oboli, pow. połocki.
Reszetniówka, fol., pow. czerykowski, Pie418 dz.
Renczówka, kol., pow. włodzimierski, gm. karskich, 370 dz.
Reszkietany, wś i dobra, pow. telszewski,
Korytno, 14 dm., 99 mk.
Rendzinowszczyzna al. Kozłowszczyzna (t. gm. Żorany (5 i 7w.). Dobra, Grużewskich,
Izydorowi Salmonowiezowi.

1X, 524, mylnie Randziłowszczyzna), dobra, pow. z fol. Medyngiany i Pierzyszki 522dz. Nadto
słonimski, gm. Kozłowszczyzna, Herubowiczów, Stulpinowie mają 250 dz.
Reszniewieszczyzna, chutor, pow. zasławz fol. Lipowiec i Konstantynowo i ehut, Sołowiski, gm. Chrolin, 42 w. od Zasławia, 48 dm;,
cze i Piaski 4010 dz. (1420 nieuż).
Renin Tiuszy, ferma, pow. olhopolski, M. 286 mk.
Reszniówka 1.), wś nad rzką Cną, pow.
Sobańskiego. Ob. Junoszyńce.

Renowo, dwór, dobra, pow. telszewski, gm.
Żydyki (8w.), bar. Roenne, z fol. Gawry 4538
dz. (1035 lasu).
Renszczyzna, w spisie osad opcowizną
(t. IX, 740), dobra, pow. białostocki, Konopińskich, 159 dz.

krzemieniecki, gm. Zarudzie (6 w.), 33 w. od
Krzemieńca (st. poczt.), 115 dm., 808 mk., cerkiew z r. 1759, przebudowana r. 1887, szkółka
cerk. od r. 1880. W r. 1463 własność ks. Sołtana Zbaraskiego, obecnie hr. Grocholskich. 2.)
R., wś, pow. starokonstantynowski, gm. Kołki,

par. praw. Siewruki (1 w.). 38 w. od mta pow.,

Repiszcze 1.) urocz., pow. słonimski, gm.
Zdzięcioł, 49 dz. 2.) R., fol., pow. miński, gm.
i par. katol. Kojdanów, Dybowskich 21/, wł.
3.) R, dobra, pow. połocki, 791 dz. 4.) R.
fol., pow. siebieski, Tomkowidów, 79 dz,
Repiszcze 1.) wś, pow. ostrogski, gm. Krzywin, par. praw. Krupiee (2 w.), 20 w. od Ostroga, 68 dm., 371 mk. 2,) R.. chutor, pow. zasławski, gm. Chrolin, 6 dm., 26 mk.
Repnicze, dobra, pow. słonimski, Józefowi-

drewn. z r. 1783, uposażona r. 1780 przez ks,
Kaliksta Ponińskiego, szkoła ludowa od r. 1870.

czów, 703 dz.

Gmina obejmuje 13 miejscowości,

49 dm., 393 mk. Wchodziła w skład ordynacyi
ostrogskiej, w r. 17538 przeszła do Kołysków,

w końeu Kadłubiekich, których spadkobiercy
rozparcelowali większą ezęść gruntów pomiędzy

włościan. 3.) R., Raszniówka, wś nad rzką Korstenką (dopł. Słuczy), tamże, gm. Reszniówka,
15 w. od mta pow.. 160 dm., 990 mk., eerkiew
1935 dm.

Repsze 1.) okolica, pow. szawelski, gm. Kur- włośc. (30 innych), 10,746 mk. włościan, uwłaszany (15 w.). 2.) R., wś, tamże, gm. Szawla- szezonych na 9445 dz. W r. 1592 należała do
ny (9 w.), 27 w. od Szawel, dawniej Szemiotów, włości ostropolskiej ks. Konst. Ostrogskiego,
potem Burniewiczów, 223 dz. 3.) R.-Bugienie, spustoszona przez tatarów. Dzieliła losy ordywś i dobra, pow. telszewski, gm. Żydyki (10 w.). cyi, w r. 17538 dostała się Ponińskim, obecnie
Pruszyńskich. 4.) R., Raszniówka Wielka, WŚ,
Dobra, Grossów, z fol. Żemielany 2413 dz.
Repty, wś, pow. bytomski,

Według Długo- pów. zasławski, gm. Sudyłków, 30 w. od Zasła-

sza Henryk z Rept kanonik krak. wzniósł tu nowy kościół par. murowany z wapienia. Dziedzicem wsi był Wrocław (L. B. II, 201).
Repuchowo, wś i dobra nad rzką Dernów-

wia, 194 dm., 1052 mk., cerkiew drewn. z roku
1719, uposażona 54 dz. z nadania właściciela

Marcina Grocholskiego r. 1774, szkółka ceerk,

Do par. należy wś Berezna Tatarska ('/4 w.).
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W r. 1589 ks. Janusza Ostrogskiego, spustoszo- muje 103 miejscowości, 392 dm. włośc, (91 in-

na przez tatarów. 5.) R. Kosa, wś nad stawem, nych), 6282 mk. włościan, uwłaszczonych na

tamże. par. praw. Seredyńce (3 w.), 26 w. od 8550 dz. Zarząd gm. w chutorze Przytyka,
Rezentów, pow. rzeżycki, 17 w. od Rzeżycy.
1890, na miejsce dawniejszej z r. 1741, uposa- Gmina obejmuje 70 miejscowości, 759 dm.

Zasławia, 86 dm., 462 mk., cerkiew fil. z roku

żona 27 dz. z nadania ks. Stefana Czetwertyń- włośc. (47 innych), 4592 mk. włościan, uwła-

skiego r. 1772, szkółka cerk. od r. 1867. Wr. szczonych na 7000 dz, Zarząd gm. w os. Wer1593 własność Chomieki, spustoszona przez ta- tukszno,
tarów. 6.) R, chutor, tamże, gm. Chorowiee,
Rezgi, dwa dwory, pow. kowieński, gm. Kro2 dm., 7 mk.
ki (7 w.), 80 w. od Kowna. Jeden (218 dz.)
Resznowo, dobra, pow. słonimski, Jundzi- należy do Jeleńskich, drugi (162 dz.) do Wisz-

łów, 2515 dz. (1542 lasu).
niewskich.
Reszów, chutor, pow. owrucki, gm. i par.
Rezgiuki, mylnie Rezginki (t. IX, 638), dwa
praw. Hładkowicze (30 w.), 10 dm., 62 mk.
zaśc., pow. kowieński, gm. Kroki. Jeden GojleReszuck, wś, pow. rówieński, gm. i par. wiczów (38 dz.), drugi Jeleńskich (70 dz.).
praw. Kustyń (2 w.), 13 w. od Rownego,
Rezgole, dwa dwory, pow. rossieński, gmina
21 dm., 162 mk.

Skawdwile (12 i 14 w.),

Jeden R. Angieżdy,

Retkijówek, mylnie zam. Retniewice (ob. 240 dz., należy do Chrząstowskich; drugi R. Pot. IX).
szyle, 345 dz. z Górczeniszkami do Kiełpszów
Retkino, Zedkino, dobra, pow. wieliski, gm. i Łabanowskich.
Baranowo, Styczyńskich, 2133 dz.
Rezniakowo, dwór, pow. newelski, BaraRetnowo, fol., pow. witebski, Grapsów, nowskich, 117 dz,
79 dz.
Rękieckie, pow. starogrodzki, ob. Klonówka
Retów, dobra, pow. rossieński, ks. Ogińskich, (t. IV).
i
23,106 dz. (17,893 dz, lasu),
„ Rękowice, r. 1297 Aocovici, r. 1326 RecoviRetówka, wśi os., pow. łucki, gm, Trościa- cze, wś, pow. kozienieki, Dawna własność bisk.
niee, 15 dm., 111 mk.
poznańskich, drogą zamiany na Domaniew prze-

Retuliszki al. Zutuliszki, dwór, pow. ros- szła w ręce ks. Trojdena r. 1326 (K. W., n.765,

sieński, gm. Szydłów (16 w.), Przyjałgowskich, 1067).
31 dz,
Riabczyki, dwór, pow. newelski, Zajeów,
Retyce, wś nad jez. Urwają, pow. newelski, 78 dz.
gm. Płoskie, 8 dm., 46 mk., dom modl. roskolRiabinka, okolica, pow. wieliski, gm. Czeple,
ników.
dom modl, żyd.
Reut, fol, pow. rohaczewski, od r. 1867 MeRiabkowo, wś ifol., pow. wieliski, gm. Ma-

lechów, 282 dz., młyn, krupiarnia.

Rewańce, wś, pow. łucki, gm. Połonka, 4 w.
od Łucka, 34 dm., 237 mk.

Rewiatycze, wś

nad rzką Wieniec, pow.

kłoki, własność Ciechanowieckich.

Riedka, kol, 'pow. nowogradwołyński, gm.

Emilczyn. 62 w. od mta pow., 51 dm., 236 mk.

Riepki, ob. Rypki.

prużański, gm. Rewiatycze, 23 dm., 301 mk., |
Rochny, dziś Bądkowo-Rochny, wś, pow. lipzarząd gm., cerkiew, szkoła, 612 dz. włośc., nowski. Targowisko z karezmą nadane przed

106 cerk.

Gmina obejmuje 34 miejscowości, r. 1185 kościołowi w Płoeku, ob. Ckełpowo,

299 dm. włośc, (51 innych), 3500 mk. włościan,

Rochowieec, fol., pow. mścisławski, od roku

uwłaszczonych na 6680 dz. Nadto w gm. jest 1876 Trofimowych, 107 dz.
139 dz. cerk. i 4855 większej posiadłości. W r.
Rodkówka, fol., pow, mścisławski, od roku
15683 sioło w wójtowstwie błudeńskiem włości 1867 Mackiewiczów, 222 dz,
dworu błudeńskiego ekon. kobryńskiej, We wsi
Rodnia, dobra, pow. klimowicki, od r. 1867
było 9 włók gruntu podłego. Dochód 15 kóp Osmołowskich (poprzednio Stachowskich), 1342
39 gr. 3 den.
dz, (6538 lasu), dwa młyny.
Rewicie, ob. Rewecie.
Rodorobel, słoboda, pow. owrucki, gm. JuRewki, ob. Zywki,
rowa, 6 dm., 105 mk.
Rewówka, wś, pow. czehryński, gm. i st.
Rodyonówka, fol, pow. mścisławski, Korpoczt. Kamionka (5 w.), 50 w. od Czehryna, saków, 316 dz.
z fermą 214 dm, 1198 mk., cerkiew, szkółka
Rodziewicze, pow. oszmiański. Należały
cerk., młyn, 7 wiatraków,
do dóbr iwiejskieh (Ogińskich), odłączone przez
Rewtowicze, wś, fol. i os., pow. słonimski, kasztelanową wileńską i darowane Ign, Górskiegm. Kostrowicze (nie Czemery), Fol. należy do mu, sście wikszniańskiemu.
dóbr Synkowicze; os. Bartoszewiczów, 30 dz.
Rogacze 1.), wś nad Nurczykiem, pow. brzeRewuszki, wś, pow. kowelski, gm. Turzysk, ski, gub. grodz., gm. Rogacze, 29 dm., 286 mk.,
38 w. od Kowla, 34 dm., 251 mk.
543 dz, włośe., 1647 prywat. (524 lasu, 600
Rezenmujża, pow. rzeżycki, Gmina obej- nieuż.), 94 cerk., zarząd gm., cerkiew, szkółka,
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Gmina obejmuje 51 miejscowości, 299 dm. włośc, nowi opatowi wąchockiemu osadzić wieś w zaro(299 innych), 3319 mk. włościan, uwłaszczo- ślach zw. Wawrzyszowskie, nad rz. Radomirzą.
nych na 5486 dz. Nadto w gm. jest 340 dz. Osadnicy otrzymują 12 lat wolności i prawo

cerk. i 13,167 własności pryw. We wsi nasyp, niemieckie jakiego używa biskup krak. w Iłży
pochodzący jakoby z czasów wojen szwedzkich, (Kod. mał. III, 58),
Rogowice, wś. Podana w spisie z r. 1827
2.) R. al. Rokaczy, wś, pow. miński, gm. Białow pow. radomskim (Radomsk), par. Sulmierzyce,
rucz, 35 w. od Mińska,
miała 13 dm., 126 mk. Dziś nie istnieje. ZaRogaczów, ob. Dąbrowa.
Rogale, dobra, pow. szawelski, gm. Szaw- pewne rozpadła się po wycięciu lasów na kolonie
kiany (17 w.), 23 w. od Szawel, Kiełpszów, z nowymi nazwiskami, dość liczne dziś w gminie
Sulmierzyce, W dok. z r. 13857 podana w liczz fol. Gilwicze i Błusie 680 dz. (212 lasu).
Rogalszczyzna, fol., pow. wiłkomierski, gm.

bie włości arcyb. gnieźn.

Rogowicze, ZRohowicze, pow. miński. Niegdyś
Ratomskich, r. 1825 Ignacego i Antoniego
z fol. Pilwiszki, Mojgi i Wojszwiliszki 200 dz.
Naborowskich.
Rogatka, chutor, pow. brzeski, gub. grodz.,
Rogówka 1.), mylnie Zogówsk (t. IX, 671),
gm. Dmitrowicze, 374 dz.
wś i fol., pow. wiłkomierski, gm. Wojtkuszki
Rogatki, wś, pow. prużański, gm. białowie- (nie Wojtkuny), 14 w. od Wiłkomierza, 2.) R,
sko-aleksandrowska.
zaśe., tamże, należy do dóbr Siesiki.
Rogawka, mylnie Rogówka (t. IX, 670),
Rogówka, Rokówka, chutor, pow. owrucki,
Onikszty, 32 w. od Wiłkomierza, Chmielewskich,

wś włośc. nad rzką Prosieką, pow. bielski, gub. gm. Pokalew, 7 dm., 26 mk.

grodz., gm.ipar. Siemiatycze (4 w.), 43 dm.,

Rogowszczyzna 1.), pow. święciański. Pod

390 mk., 917 dz., cerkiew drewn. fil., szkółka. wsią nasyp na przestrzeni 300 saż., zwany przez

Należała do skarbu. Leży w dawnej ziemi drohickiej.
Rogówek, dobra, pow. wiłkomierski, gm.
Traszkuny (nie Rogowo, 17 w.), 38 w. od Wiłkomierza, Komarów, z fol. Rukiszki i Polańce
3562 dz. (1932 lasu).
Rogi, wś nad rz. Lubatowa, pow. krośnień
ski.

lud Pilikalnis. Znajdują tu kości ludzkie. 2.) R.,
ob. Brusy,
Rogożno, miasto, pow. obornicki. „Slauniens* kasztelan w dok. z r. 1349 (Ulanow. Dok.

249, 73). Do R. odnoszą się prace i opisy:
„Opisanie miasta R.* (Przyj. ludu, 1837, 147).

„Kościół* w albumie Napoleona Ordy, RaczyńW r. 1358 król Kazimierz Piotrowi z Ko- ski Edw. hr. (Wspom. Wielk., I, 164, z ryciną

łaczye sprzedaje sołtystwo we wsi R. za 800
grzyw. groszy praskich. Wieś ma obejmować
110 łan. frank, i rządzić się prawem magdeburskim. Wójt otrzymuje 6 łan, 2 na skotnieę,
1 pod kościół. Osadnicy na starych rolach mieć
będą 6 lat wolności, na gajach i dąbrowach

starej chrzeielnicy).

Łepkowski Józef: „O za-

bytkach Kruszwicy, Gniezna... Rogoźna*. Kraków, 1866. Programmy gimnazyum Rogozińskiego. Sprawa wsi starostwa Rogozińskiego
r. 1792 (w bibliotece Raczyńskich). Hocken-

beck H: „Die Naepfchensteine an den Pfarrkir-

10 lat, a na obszarze gęstego starego lasu chen zu Klecko, Lekno, Rogasen, und Wongro-

20 lat. Poczem płacić będą po 10 skotów czynszu i 4 gr. za dziesięcinę (Kod. mał. III, 116).
Rogienice, wś, pow. kolneński. R. 1436
„Albrie de Rogienice* otrzymuje przywilej Władysława ks. mazow. na Rakowo i Baginie w zie-

wietz* (Zeitsch, d. histor. Ges. f. d. Prov. Posen.
Jahrg I). Tenże „Zur Frage der sogen. Naepfchensteine* (tamże, II, 86 —98).
Rogulice, wś, pow. łęczycki, Władysław
ks, łęczycki i dobrzyński, nadaje r. 1349 drogą

mi wizkiej (Kapica, Herbarz, 228). Ob. Rakowo. zamiany klasztorowi w Trzemesznie dział we

Rogów 1.) wś, pow. turecki, W dok, zr. wsi R. zwany „Srzen*, za który dziedzieowi R.
1357 w liczbie włości arcyb. gnieźn. 2.)R, Piotrowi dał książę 8 grzyw., a resztę szacunku
pow. konecki, ob. Końskie, 3.) R., wś, pow. pokryły kary sądowe należne księciu (K. W.,
|
pińczowski. Istnieje tu starożytny dwór mo- n. 1288).
Roguszyno, wś, pow. węgrowski. W roku
drzewiowy, piętrowy, mieszczący podobno do
40 pokojów. Przy dworze starożytna baszta 1476 siedzą tu liczni właściciele (Kod. maz.,
murowana i odwieczny śpichlerz nad Wisłą. 272). W r.1563 siedzi tu uboga szlachta bez
Wedle podania miejscowego, w baszcie przy kmieci. R. stare ma 121/, łan. R. nowe 21 łan,
Roh 1.) dobra, pow. sieński, od r. 1881 Brodworze bronił się Spytek z Melsztyna r. 1430,
przeciw hufeom wysłanym dla poskromienia dowskieh, z fol. Starosiele 2303 dz. (1370 lasu).
opornych przez Zbigniewa Oleśnickiego. Obee- 2). R., wś i fol,, pow. siebieski, Teleginych.
Roh 1.) Krasny, chutor nad Zdwiżem, pow.
nie dobra R. są własnością hr. Skórzewskiego,
który Dagromadził tu wiele cennych i starożyt- kijowski, gm. Borodzianka, st. poczt. Chwasowa,
18 dm., 111 dm. 2.) R. Zipowy, tamże, ob.
nych przedmiotów.
Rogowa, r. 1345 Wawrzyszowskie, wś, pow. Lipowy róg. 3.) R. Ostry, chutor, pow. łucki,
radomski. R. 1345 Kazimierz król pozwala Ja- gm. Osowa, 4 dm., 48 mk. 4.) R. Popowy, 08.
Słownik Geograficzny, T. XV. — Zeszyt 183.
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Roh

Roh

Gmina obejmuje
leśna, pow. czerkaski, gm, Chłystunówka. 6 dm,, należy do dóbr Hliniszcze.
43 miejscowości, 547 dm. włośe. (63 innych),
17 mk.
Roh Wielki, fol., pow. homelski, Czyżów, 4021 mk. włościan, uwłaszczonych na 4182 dz.
Nadto w gm, jest 107 dz. cerk. i 9777 dz. więk100 dz.
Rohacze, dwór, pow. połocki, Rodzisłowi- szej posiadłości. Zarząd gm. we wsi Chwedkocezów, 70 dz.

wicze.

Rohaczów 1.), mstko nad Słuczą, pow. no-

Rohożna, wś, pow. nowogradwołyński, gm.

par. praw. Ostropol, 105 w. od mta pow., 120 dm., 728
Ostrożek (3 w.), 20 w. od mta pow., 150 dm,, mk., cerkiew drewn. z r. 1790, szkółka cerk.

wogradwołyński,

gm. Rohaczów,

1826 mk., cerkiew fil. drewn. niewiadomej erek- od r. 1862.

cyi, zarząd gm. i okręg pol., 2 smolarnie, 2 huRohożne, fol., pow. bychowski, od r. 1868
ty szklanne, fabryka octu, tartak, fabryka pa- Andrejewych, 136 dz.
pierosów, młyn wodny, 7 jarmarków. W roku
Rohożnica 1.), chutor dóbr Mohilowce, pow.

1577 sioło zamku zwiahelskiego

(ks. Konst, wołkowyski. 2.) R., fol., pow. wołkowyski, gm.

Ostrogskiego), płaci od 1 dym. dworz., 3 dym. Samarowicze, Zurowych, z fol. Ostrów 524 dz.

pół dworz., 14 dym. na ćwiere., 16 ogr.

Gmina 3.) R., fol., tamże, gm. Krzemienica, Szabań-

obejmuje

włośc. skich, 480 dz.

53 miejscowości,

(1061 innych),

806 dm.

13,250 mk. włościan, uwła-

szezonych na 7987 dz.

Rohożno 1.) Rokoźne, wś i kol. czeska nad

2.) R., Rohaczewo, wś, rzką Kalinówką, pow. dubieński, gm. Tesłuhów

pow. rówieński, gm. Klewań, par. praw. Broniki (8 w.), st. pocz. Młynów (23 w.), 44 w, od Dub(2 w.), 10w. od Równego, 34 dm., 219 mk. na. Wś 160 dm., 1075 mk.; kol. 21 dm., 63 mk.
W r. 1570 Rohaczewskich. W r. 1577 Jaeko We wsi cerkiew murow. niewiadomej erekcyi.

wnosi z R. z 5 dym. po 20 gr., 2 ogr. po 4 gr., Do par. należą wsi: Edwardówka, Kopań, Woła w r. 1588 Lewko Perekładowski z części kowyje i Woronicze.

W całej par. było 1695

mk. praw., około 1000 czechów i 50 żydów. Wś
z 5 dym., 2 ogr., "'/ą popa.
. Rohaczówka, chutor, pow. owrucki, gm. należała do Bernatowiczów. W r. 1545 Daniela
Chwośnia Wielka.

i braci jego Rohozińskich,

W r. 1568 właści-

Rohatki (t. IX, 662, ZRogatki) al. Michałów, cielami byli: Daniel, Chwalelej (Fałalej), Dymitry i Wasili Rohozińscy, W r. 1570 wnoszą
fol., pow. newelski, Grzybowskich. 132 dz.
Rohin, 20g:% (t. IX, 665), dobra, pow. roha- pobór Falilej, Daniło i Dymitry Rohozińsey.
czewski, Dernałowiczów, 5012 dz. (3850 lasu). W r. 1583 mają części Matfiej, Wasili i DymiRohotna, wś i dobra, pow. słonimski, gm. trowa Rohozińscy, oraz Mikołaj Hrenieki. 2;)
Rohotna, Wś 455 dz. włośc. i 88 eerk.; dobra R., dwa chutory, pow. włodzimierski, gm. ChoWołłowiezów. z fol. Sielanowszczyzna i Franu- rów i Mikulicze. 3.) R., urocz., tamże, gm. Kilin, urocz. Choroszowczyce 1000 dz. Gmina sielin.
Rohożany, w dok. też Horożany (r. 1588),
obejmuje 63 miejscowości, 725 dm. włośc. (48
innych), 5023 mk. włościan, uwłaszezonych na wś, pow. włodzimierski, gm. Chotiaczów, 19 w.

7338 dz. Nadto w gm. jest 158 dz. cerk. od Włodzimierza, 25 dm., 247 mk., cerkiew.
Należała do dóbr biskupów łnekich. W r. 1577
i 7356 dz. większej posiadłości,
Rohowicki, chutor, pow. zasławski, gm. płaci od 12 dym, włócz., 7 ogr. po 2 gr., awr.
1583 od 12 łan., 2 kół dorocz., 2 popów.
Chrolin, 10 dm., 57 mk.
Rohy 1.) kol., pow. nowogradwołyński, gm.
Rohowicze 1.) Zogowicze (t. IX, 669), wś,
pow. włodzimierski, gm. Chorów, 30 w. od Wło- Emilezyn, 43 w. od mta pow., 48 dm., 275 mk.
dzimierza, 56 dm., 340 mk., cerkiew. 2.) R., 2.) R. Suche, kol., pow. rówieński, gm. Międzywś, pow. zasławski, gm, Chrolin, par. praw. rzecz, 15 dm., 85 mk. 3) R. Zołste, wś, pow.
Niezpały (4 w.), 44 w. od Zasławia, 56 dm., zwinogródzki, gm. Winograd, st. poczt. łysian315 mk., cerkiew fil. drewn. zr. 1872 uposażo- ka (18 w.), 38 w. od Zwinogródki, 82 dm., 685
na 30 dz. z nadania wwdy Józefa Stępkowskie- mk., cerkiew, szkółka cerk, 6 wiatraków.
Rojstra, urocz. przy wsi Połotkowo, pow.
go, szkółka cerk,
Rohowo, dobra, pow.wieliski, gm.Uzkie, w czę- grodzieński.
Rokietnica, właściwie Rokitnica, wś, pow.
jarosławski, W dok. z r. 1361 jest to las kródz.), tudzież Mikołaja Kaweckiego (2212 dz.).
Rohozin, pow, wilejski, mylnie Rogoźno lewski („in silva nostra dieta Rokithnicza*)
w pobliżu Boratyna.
(t. IX, 672).

ści Ottona Pelińskiego i Piotra Krewicza (1690

Rohozino, wś i fol., pow. orszański, gm.

Rokinie, kol., pow. łucki, gm. Torczyn,

Rohożna, wś i fol., pow. kobryński, gm.

Rokitniańska, słoboda, pow. owrucki, gm.

Moszkowo. Wś 18 dm., 113 mk., cerkiew; fol. 10 w. od Łueka, 72 dm., 480 mk,
Rokitany, ob. Zokotany,
od r. 1872 Halkiewiczów, 260 dz.
Rohoźna,

Wś 13 dm., 195 mk,, cerkiew, szko- Kisarycze, 6 dm., 46 mk,

ła, 195 dz. włośc, (z os. Chatki), 42 eerk.; fol.

Rokitnica 1.) wś dziś nie istniejąca.

Leża-

Rok

Rom
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ła na obszarze dzisiejszego pow. słupeckiego, kiew, kościół kat., synagoga, 3 domy modl. żyd.,
w gm. Ciążeń, w sąsiedztwie wsi: Dziedzice szkoła lud., szpital, ambulatoryum. 2 młyny,
i Polieko, Pierwotnie była to osada myśliwska 2 deptaki, miodosytnia, mydlarnia. Gmina obejksiążęca. Mieszko ks. polski oznaczając w dok, muje 6 miejscowości (1 mstko, 4 sioła, 1 wś),
zr. 1186 granieę między Poliekiem a Kamie- 13,539 mk. (224 kat., 10 rozkoln., 65 sztund,,

niem, powiada „venimus ad stacionem meam que
est Rochitennith*, Jakób arcyb. gnieźn. ustępuje drogą zamiany r. 1286 swych dziesięcin
klasztorowi lądzkiemu z Polieka, Dziedzie i działów przyległych tym włościom. W r. 1334 Jan
bisk. pozn. oddaje dział swój we wsi R. do osa-

2842 żyd.) i 19,331 dz., w tem 8381 włośc,,
10,664 skarb.,, 286 cerk.).

Rokito, Rokita, wś nad Prypecią, pow. włodzimierski, gm. Krymno, 106 w. od Włodzimierza, 192 dm., 1031 mk., olejarnia.
Roków, w dok. Vokow i Rokow, wś, pow.

dzenia na prawie niemieckim, przyłączając do wadowieki,

W dok. zr. 1254 śród włości kla-

sołtystwa w Dziedzicach (K. W., n. 27, 630, sztoru zwierzynieckiego podano: „Nokow cum
696, 1136). Wr. 1827 wś ta w par. Ciążeń thaberna, pratis et utroque littore fluvii Scave
ma 1 dm., 11 mk. 2.) R., wś nad rz. Rokitną, et cum silva* (Kod. kat. krak. I, 58).
pow. mazowiecki, ob. Kulesze (t. IV).
Rokutowo, pow. pleszewski, ob. Garbów.
Romańce, wś i zaśc., pow. nowoaleksanRokitnica 1.) Rakitnica, wś, pow. kowelski,
gm. Lubitów, 14 w. od Kowla, 61 dm., 498 mk., drowski, gm. Antuzów (19 w.), Pruszaków,
cerkiew, wiatrak, smolarnia. W r. 1577 wła- 294 dz.
dyka włodzimierski wnosi z R. z 13 dym,,
Romanin, przys., pow. zasławski, gm. Żu5 ćwiere., 6 ogr., a w r.1583 od 24 dym,, ków, 19 dm., 93 mk.
2 ogr., 1 ogr., 6 kom., 1 kom., 12 rzeźn., 1 po-

Romaniszki 1.), dwa zaśc., pow. nowoalek-

pa. 2.)R., wś, pow. włodzimierski, gm. Cho- sandrowski, gm. Rakiszki (10 w.) i Skopiszki
tiaczów, 18 w. od Włodzimierza, 16 dm., 172 (7 w.). 2.) R., zaśc, i dobra, tamże, gm. Sołomk. W r. 1570 ks. Michała i Aleks. Wiśnio- ki(7 i 14 w.). Dobra, Mińskich, 1188 dz.
wieckich (przy Myszowie). W r. 1577 AleksanRomańkową, wś nad Dźwiną, pow. witebdrowa Wiśniowiecka wnosi od 4 dym., 5 ogr.
ski, gm. Kuryno, 3 kurhany.
Rokitno 1.), r. 1580 Zokitno Dolne i R. GórRomanów, fol., pow. czerykowski, od roku
ne, wś, pow. błoński. Jako własność archidyak. 1877 Prus-Zukowskich (poprzednio Blumberczerskiego, wspom. w dok. z r. 1297 i 1350 (K. gów), 570 dz.
W., n. 765, 766 i 1300). W dok. z r. 1282 przy
Romanów 1.) wś, pow. łucki, gm. Poddubboku ks. Konrada w Błoniu występuje Mikołaj ce (dawniej Romanów), 30 w. od Łucka, 76 dm.,
kasztelan
„Rokicensis* (Ulanow. Dok. kuj. 815 mk., cerkiew, szkoła, młyn wodny. Dawna
i mazow., 163, 18). Reg. pob. z r. 1580 poda- gm. R. obejmowała 44 miejscowości, 998 dm.
je dwie oddzielne wsi: R. Dolne i R. Górne. Każ- włośe. (1059 innych), 10,223 mk. włościan,
da z nich miała kościół i przy nim oddzielną pa- uwłaszczonych na 12,087 dz. W r. 1570 (z Worafię. Trudno zrozumieć eo wywołało zakłada- rotniewem) własność Kiszki, wwdy podl. W r.
nie dwu kościołów paraf. na obszarze jednej nie- 1577 Chwiedora Działyńska wnosi od 3 dym.,
wielkiej wioski, zwłaszcza że istniały bardzo 2ogr. W ostatnich czasach spadkobierców
blizkie parafie i kościoły w Błoniu i Żukowie. Aleks. Kuczyńskiego. 2.) R, dwie kol., tamże,
2.) R, wś, pow. włoszezowski. „Rector eecle- gm. Szezurzyn, 26 w. od Łucka, 28 dm,,
siae* w dok. z r. 1408 (Kod. kat, krak. II, 327), 184 mk, 3.) R, mstko, pow. nowogradwołyńRokitno, wś, pow. międzychodzki. „Wiado- ski, gm. Romanów, 60 w. od mta pow., 510 dm,,
mość histor. o cudownym obrazie M. Boskiej 1789 mk., cerkiew drewn. z r. 1772, uposażona
w R. w Wielkopolsce*, przez X. Wacława z Sul- 70 dz. z nadania ks, Janusza Sanguszki r. 1751,
gostowa. Kraków, 1900.
szkółka. Do par. należy wś Kozara Wielka,
Rokitno 1.) wś, pow. owrucki, gm. Kisary- Prawo miejskie otrzymał r. 1817. Gmina obejcze (8 w.), 145 w. od Owrucza, 168 dm., 1011 muje 17 miejscowości, 694 dm. włośc. (455 inmk., cerkiew drewn. niewiadomej erekeyi. Nie- nych), 7103 mk. włościan, uwłaszczonych na
gdyś kn. Kapustów, r. 1581 ks, Wiśniowieckich, 6381 dz. Do R. odnoszą się prace: Marek Gozjako wiano ostatniej Kapuścianki. Ks. Aleksan- dawa: „Zakłady naukowe w R.* (szkoły jezuiedrowa Wiśniowiecka wnosi od 9 osiadł, Część kie 1810 — 1820; instytut głuchoniemych
posiada Panas Tryzna, który płaci od 6 osiadł. 1808—1821 i pensya pod zarządem Wizytek
W r. 1628 Hawryło Hojski kaszt. kijowski, pła- 1823 — 1830. Ob. „Księga pamiątkowa... setci od 6 dym., 1 ogr.

2.) R, wś, pow. rówień- nej

rocznicy Ad. Miekiewicza*.

ski, gm. Kostopol, par, praw. Piesków (4 w.), t. II, str. 26 — 44).

Warszawa,

Rylski Tad.: „Ludność

43 w. od Równego, 54 dm., 393 mk,, smolarnia. w starostwie romanowskim* (Aten., 1884, t. III),

3.) R., Pokśtna (t. IX, 704), mstko, pow. wasyl- 4.) R, chutor, pow. owrucki, gm. Hładkowicze,
kowski, gm. Rokitno, st. poczt. Troekie (18 w.), 10 dm., 74 mk. 5.) R., chutor, pow. zasław70 w. od Wasylkowa, 408 dm., 5621 mk., cer- ski, gm. Białogródka, 9 dm, 58 mk. 6.) R.,
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wś, tamże, gm. Chorowiec, par. praw. Korczyk
(2 w.), 28 w. od Zasławia, 96 dm., 695 mk.,
szkółka cerk, (od r. 1865).
Romanowicze, u Teodorowicza Zalionowicze, wś, pow. owrueki, gm. Sławeczna, par.
praw. Pietrasze (1 w.). 38 w. od Owrucza,
34 dm., 229 mk.
Romanowiecka Słoboda, wś, pow. no-

ficz założył tu folwark skoro kmiecie zgodzili
się na zwiększoną robociznę. R. 1565 było
w gumnie żyta kóp 250, pszenicy 100, owsa 300,

jęczmienia 500, prosa 30.
Romanowo 1.) Romanów (t. IX, 721), dwór,
pow. rossieński, Kamieńskich, 276 dz.

2.) R..

fol. dóbr Terebowsza, pow. homelski. 3.) R.,
fol. dóbr Sobolewo, pow. horecki. 4.) R, fol.,

wogradwołyński, gm. Romanówka, 9 w. od mta pow. orszański, od r. 1864 Mikulezyków, 110 dz.

5.) R., wś, pow. witebski. Mają tu: Baranowpow., 65 dm., 380 mk.
Romanówka 1.) wś, pow. sokólski, gm. scy 16 dz., Kotowiczowie 10 dz., Przewalsey
Romanówka, 321 dz. Gmina obejmuje 46 miej- 20 dz.
Romanowski, chutor, pow. rzeczycki, gm.
scowości, 974 dm, włośc. (17 innych), 6102 mk.
włościan, uwłaszczonych na 10,820 dz. Nadto Horwal (15 w.), smolarnia i dziegeiarnia.
w gm. jest 281 dz. większej posiadłości. Zarząd
Romanowszczyzna, wś, pow. witebski.
gm. we wsi Łozowo. 2.) R., fol., pow. wołko- Mają tu Styrykowiczowie 16 dz.
Romany, okolica, pow. kowieński, gm. Wilwyski, Dmochowskich, 288 dz.
Romanówka 1.) chutor, pow. berdyczow- kija (12 w.), 40 w. od Kowna. Mają Szukiewiski, gm. Wachnówka (9 w.), 12 dm., 77 mk. czowie (w R. i Wineentowie) 150 dz., Sztejno2.) R., ferma, pow. mohylowski, 363 dz. Wła- wie 50 dz.
sność Julii Branickiej. 3.) R.i R. Wielka, dwie
Romaszki, mylnie Zomaniszki, okolica, pow.
kol., pow. łucki, gm. Szezurzyn, 23 i 25 w. od kowieński, gm. Krasnosiele

Łucka. Pierwsza 16 dm., 93 mk., druga 25 dm,,
166 mk, 4.) R, kol., pow. łucki, gm. Torczyn,
11 dm., 100 mk. 5.) R, wś, pow. nowogradwołyński, gm. Romanówka, 10 w. (nie 68) od
mta pow., 129 dm., 748 mk., eerkiew murow.
zr. 1834. W par. było 1924 praw. i 306 rozkoln.

Gmina obejmuje 74 miejscowości, 1182

Kowna,

(17 w.), 10 w. od

Mają tu Dobkiewiczowie 10 dz., Ibiań-

scy (w R. i Radykach) 195 dz., Jagientowiczo-

wie (w R. i Szatach) 56 dz., Norejkowie 15 dz.,
Romaszkowie 26 dz.

Romaszkówka, fol., pow. sokólski, Odyńcewych, z fol. Jałówka 277 dz.
Romaszkowo, dobra, pow. witebski, Boufa-

dm, włośc. (1838 innych), 17,113 mk. włościan, łów 628 dz.
Romaszkowszczyzna (t. IX, 733, mylnie
uwłaszczonych na 11,282 dz. Niegdyś ks.
Ostrogskich, r. 1650 Anny Aloizy z Ostrogskich w pow. rówieńskim), wś nad Putyłówką, pow.
Chodkiewiczowej. 6.) R Mała (t. IX, 731 Ro- dubieński, gm. Ołyka, st. poczt. Klewań (12 w.),
manowska Osada), wś tamże, gm. Romanów, 51 w. od Dubna, 26 dm., 243 mk., cerkiew par.
60 w. od mta pow., 146 dm., 820 mk., cerkiew drewn. z r. 1742, szkółka cerk. od r. 1887.

drewn.
z r. 1833, uposażona 65 dz. z nadania
ks. Sanguszki r. 1742, szkółka cerk. Własność
Chojnackich. 7.) R., kol. niem., pów. radomyski, gm. Potyjowka, st. poczt. Radomyśl (15 w.),
30 dm., 179 mk. Założona na gruntach wsi
Zabołocie. 8.) R., mstko, pow. skwirski, gm.
Romanówka, st. poczt. Popielnia (15 w.), 30 w.

Własność ks, Radziwiłłów.

W r. 1577 sioło

ziemian ołycekich, płaci od 2 dym. po 20 gr.,

3 ogr., 4ogr. W r. 1583 ks. Stan, Radziwiłł
wnosi od 2 łan., 2 ogr.

Romatów Staw, os., pow. brzeski, gub.

grodz.. gm. Wielkie Ryta, Masiuków, 22 dz.
Romatowo, wś i fol., pow. brzeski, gub.

od Skwiry, 302 dm., 1194 mk., cerkiew, szkółka grodz. WŚ z uroez. Gruszka 87 dz.; fol. Burcerk., młyn, wiatrak.: Gmina obejmuje 10 miej- sów, 1313 dz. (518 lasu).
Romejki 1.) fol., pow. białostocki, Czarkowscowości (1 mstko, 4 sioła, 5 wsi), 10,523 mk.
(170 kat., 1 sztund., 553 żydów.) i 15,434 dz., skich, z chut. Kojrany 257 dz. 2.) R.. Zumej-

w tem 7392 większej posiadłości, 7596 włośc.,
250 eerk. 9.) R., kol., pow. włodzimierski, gm.
Poryck, 28 w. od Włodzimierza, 38 dm., 215
mk. 10.) R., wś, pow. zwinogródzki, gm. Kalnibłoto, st. poczt. Zwinogródka (15 w.), 81 dm,,

ki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Abele
(4 w.), Rutkiewieczów, 48 dz,

3.) R., wś, pow.

wiłkomierski, gm. Uszpol (nie Uciana).
Romejki, wś, pow. łucki, gm. Horodziee,
96 w. od Łucka, 86 dm., 832 mk.

Romejkowa, wś, pow. zwinogródzki, gm.
Romanówka, wś, pow. trembowelski. W r. Petrykówka, st. poczt. Kalihorka Mokra (10 w.),

410 mk., cerkiew, szkółka cerk., 3 wiatraki.

1565 istniała R., a przy niej Nowa R. al. Wola 35 w. od Zwipogródki, 109 dm., 548 mk., cerkiew, szkółka cerk.

Romanowska, osadzona świeżo używała wolności
do r. 1569. Obie należały do ststwa trembowskiego. Dochodu dały zł. 69 den. 9. Obszar
wsi uszezuplono przez przysądzenie Krępskiemu
i Lichańskim, którzy mieli przywilej na cerkiew
tylko, znacznych gruntów. Prócz tego p. Pret-

Rominie, Zomiany, okolica, pow. kowieński,
gm. Kiejdany (6 w.), 51 w. od Kowna,

Mają

tu Beneszewiezowie 28 dz., Jawgielowie 24 dz.,
Roszczewscy 21 dz., Rymkiewiczowie 9 dz.,

Maleewy 72 dz.

Ros

Rominowo, dobra, pow. nowoaleksandrow-
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Roskoszna, Roskoszne (t. IX, 757),

wś

ski, gm. Smołwy (4 w.), Łopacińskich, z zaśc. i ferma, pow. taraszczański, gm. Stawiszcze
(1 w.), 30 w. od Taraszezy, 689 dm., 3906 mk.,
Kupreniszki 190 dz.
17 wiatraków.
Romiszowice, w dok. z r. 1373 Romissovi- cerkiew, szkoła, gorzelnia, młyn,

cze, wś, pow. łódzki. Wspom. w dok. z r. 1373

(K. W., n. 1687), ob. Remiszewice (t. IX, 613).

Roskoszówka, ob. Wiazówek.

Rosławka, przys., pow. krzemieniecki, gm.
Mylnie objaśniona w Kod. Wiel. jako Roszewice, Poczajów, par. praw. Łosiatyn (3 w.), 23 w. od
gdyż wieś t. n. nie istnieje.
Krzemieńca, 40 dm., 280 mk.
Romowe, ob. A. Mierzyński: „Romowe*
Rosochate, wś, pow. ostrowski. W dok.

(Rocz. Tow. Przyj. Nauk, t. XXVII.

Poznań,

z r. 1452 (Kapica, Herbarz, 354).

W r. 1578

podano: R. Świączenica, częściowi właściciele

r. 1900).

Romualdowo, fol., pow. lucyński, Surmo- płacą od 93/, łan., 1 zagr., R. Krzeczkowo
ninych, 149 dz.
(10 łan.), R. ecelesiastica (9 łan., 2 zagr,
Romule, wś, pow. dźwiński, par. Krasław.
1 łan.).

Rosochowaciec z 7szczkowem, wś, pow.
Ropa, wś, pow. gorlicki. Rehman A.: „Nowa wykopalina w szybie naftowym w R. w Gali- podhajecki. W r. 1469 Raphael de Ostrow
przedstawił nadanie Władysława ks. opolskiego
cyi* („Wszechświat* Nr. 25, r. 1888),
Ropczyce, mstko.

Udziela Sew.: „Materya- na wieś Iszezkow z obowiązkiem służby wojen-

ły etnograficzne z miasta R. i okolicy*, Kraków, 1886. Tenże: „Lud polski w pow. ropczyckim (Zbiór wiad. do antrop. kraj., t. XIV
do XVI i odbitka. Kraków, 1892, str. 322).
Ropieja, zaśc., pow. trocki, gm, Międzyrzec.
Na polach 6 kurhanów zaoranych.
Ropno, fol, pow. połocki, gm. Zamszany,
cerkiew.

nej.

W r. 1579 Rosochacziecz należy do dóbr

Mikołaja Mieleckiego wojew. podolskiego. Płacą
tu od 3 pługów, 5 kom., 1 popa. Iszezków z Dy-

nyszowem, leżą w pow. trembowelskim, płacą
r. 1564 od 40 osad., 2 popów, 6 zagr.

Rosochowata, fol. przy wsi Skibińce, pow.

taraszczański,

Rosochowski, chutor nad Zerewem i Uszą,

Roś, mstko i dobra, pow. wołkowyski. Mstko pow. owrucki, gm. Narodycze, par. praw. Zaku422 dz. włośc., 24 prywat., 85 cerk., 33 kośc. sily (5 w.), 27 w. od Owrucza, 104 dm.,
Dobra hr. Potockich, z fol. 8603 dz. (3333 lasu). 695 mk.
Rosochy, wś, pow. owrueki, gm. i par. praw.
Gmina obejmuje 67 miejscowości, 580 dm.
włośc. (184 innych), 6166 mk. włościan, uwła- Narodycze (3 w.), 24 w. od Owrucza, 58 dm.,
szczonych na 7840 dz. Nadto w gm. jest 180 310 mk, W r. 1628 archimandryta pieczerski

dz. cerk. i kośe. i 13,874 dz. większej posia- wnosi z 2 dym., 2 ogr.
Rosołowce, wś, pow. starokonstantynowski,
dłości.
Roś, chutor przy wsi Malinki, pow. berdy- gm. Kulczyny, 12 w. od mta pow., 191 dm,,
1239 mk,, cerkiew murow. z r. 1817, uposażona
czowski.
i fol., pow. oszmiański, r. 1760 przez ks. Janusza Sanguszkę, szkółka
Rosalszczyzna, wś
gm. Traby. W połowie XVIII w. Jana i Anny cerk. od r. 1890. WŚ nadana była przez króla
z Winezów Rosalskich, dziś Rodkiewiczów. Wś Kazimierza Jagiel. Piotrowi Bohowitynowiezowi.
ta zwana bywa dotąd tradycyjnie Czortow Stu- Syn jego Bohowityn Szumbarski r. 1528 sprzepień, od leżącego na dworskim polu kamienia, daje Konst. Ostrogskiemu, za 50 kóp gr. lit.
W r. 1593 należała do włości konstantynowmającego jakoby odcisk koziej nogi szatana.
skiej,
spustoszona przez tatarów. W r. 1758
wka,
Rosała
wś nad Dryssą, pow. połocki.
Powyżej wsi rzeka przybiera kierunek połud- przeszła do ks. Franciszka Lubomirskiego. 0d
Lubomirskich do Więżowych (do których należaniowy.
ła
r. 1817), od nich zaś do Grocholskich i KaZaki.
dryzieńs
pow.
Rosica (t. IX, 754),
miast; Kaluhy, Koławey, Niemizy, Wykazy i Za- mińskich. Obecnie Kazim. Jankowskiego i brapaciszki należy czytać: Kaluty, Kołowzy, Niem- ci Chomeńko.
Rosoławo, zaśc., pow. newelski, Szumskich,
cy, Wyhary i Zapasiszki.
Rosiejów, wś, pow. pińczowski. W połowie 30 dz.
Rososz, dwa chutory, pow. owrucki, gm.
w. XV dziesięciny z tej wsi stanowią uposażenie prebendy i kanonii przy katedrze krakow. Hładkowicze, 4 dm., 30 mk.
Rosówka, kol. nad rzką Trościanicą, pow.
zw, rosiejowską (Długosz L. B.I, 30).
żytomierski,
gm. Chwasowa, par. praw. Sielec
Rosino, wś nad jez. t. n., pow. połocki, gm.
Wożniesieńsk, 10 dm., 116 mk., Żcerkwie, szko-

(5 w.), 52 w. od Żytomierza, 48 dm,, 348 mk.

Rostkowo, wś, pow. przasnyski. Przybyła, targi tygodniowe.
sław
z R. wojewoda mazowiecki otrzymuje od
Rosko Nowe (t. IX, 756), pow. połocki,
Konrada, wedle sfałszowanego aktu, w dzierżawę
mylnie, czyt.: Borki Nowe (ob.).
Roskosz, wś, pow. dryzieński, par. Zabiały. na lat 30 miasto Przasnysz r, 1247 za pogro-

550

Ros

Row

mienie Jadźwingów (Ulanow. Dok. maz., 294,
Row-Hłyboki, wś. pow. miński, gm. Biało10). Ob. Przasnysz.
ruez, 28 w. od Mińska.
Rostoki, wś, pow. krzemienieeki, pow. PoRowiny 1.), fol. i os., pow. kobryński, Fol.
czajów, 31 w. od Krzemieńca, 142 dm., 1187 Jurewiezów, 62 dz., os, 80 dz. 2.) R. Drohiczyn,

mk., cerkiew drewn., fund. w r. 1779 przez tamże, Spirydonowych, 1812 dz. 3.) R. Załuże,
Skrzyńskiego, szkółka cerk. (od 1864), Wr. tamże, Ruszczyców, 82 dz.

1545 Iwana Bołbasa. W r. 1570 wnosi pobór
Rowki, urocz., pow. grodzieński, gm.i dobra
Hrebor Bołbas, pisarz ziemski krzemien. W roku Skidel.
1588 należy w części do Wasila Bołbasa RoRowki 1.), wś nad stawem, pow. ostrogski,
stockiego (10 dym., 4 ogr., 5 ogr., 1 bejara), gm. Annopol (2 w.), 31 w. od Ostroga, 78 dm.,
w drugiej do Hrehorowej Bołbasowej (10 dym., 577 mk., cerkiew drewn. z r. 1755 r. W roku
9 ogr.), w trzeciej do Janowej Bołbasowej Ro- 1577 sioło ziemian ostrogskich, płaci od 6 dym.
stockiej (8 dym., 4 ogr., 3 ogr., 1 koła waln.). półdworz., 5 na ćwiere., 4 ogr. W r. 1583 do
Ostroga (ks. Konst, Ostrogskiego), wnosi od
Rostowlany, ob. Korobczyce.
3 dym., 2 ogr., 2 podsus. 2.) RR, kol., pow.
Rostynie, dwór, pow. poniewieski, gm. Nowe Miasto (7 w.), Krysztanowiczów, 115 dz.

rówieński, gm, Tuczyn, 9 dm., 56 mk.

Rowkowicze, dobra, pow. rohaczewski, DerRostysko, chutor, pow. radomyski, gm. i st. nałowiezów, 1686 dz. (1275lasu).
poczt. Hornostajpol, 8 dm., 25 mk., tartak.
Równe, dobra, pow. witebski, Rosenbaumów,
Roszcza, chutor, pow. żytomierski, gmina 6341 dz.

Chwasowa.
Równo 1.), dobra
i os., pow. prużański, ŻajRoszczagol, wś, pow. wiłkomierski, gm. Ko- kowskich, 1097 dz.; osada 100 dz. 2.) R., dowarsk (5 w.), 21 w. od Wiłkomierza, Cywiń- bra skarb. i ferma, pow. newelski, obejmują
skich, 534 dz.
18 wsi i fermę, 3751 dz. 3.) R. pow. siebieRoszcże, dobra, fol. i zaśc , pow, rossieński, ski, Korsaków, 545 dz.
Równo, wś, pow. włodzimierski, gm. Hugm. Mańkuny (4 w.). Dobra, Kowalewskich,
szcza, 70 w. od Włodzimierza, 186 dm., 1076
512 dz.
Roszkowa Wola, r. 1367 Rozkow, wś, pow. mk., eerkiew, szkoła,
rawski. Wspom. w dok. z r. 1367 (Ulanow. Dok.
Równopol, pow. oszmiański. Własność niegdyś Piotra Zienkowieza, r. 1819 nabyty przez
259, 82).
Roszkowiec, chutor dóbr Mohilowce, pow. Jędrzeja Śniadeckiego.

Rowy i Zowska Wola, wś, pow. garwoliński.
Rotakliszki 1.) fol., pow. nowoaleksandrow- W r. 1566 Adam Podłęski „de Podłęże* ma
ski, gm. Abele (8 w.), Szymkiewiczów i Kono- działy w R. R. 1579 Leśniowolski ma w R.
packich, 84 dz. 2.) R. al. Ratakliszki (t. X, 46. 2!/ą łan, a Maciej Trzebiński w Woli dział.
Rutuliszki
i t. IX, 812 Rotokiszki), w spisie po- W r. 1668 na dziale Leśniowolskiego siedział
siadłości Ratoniszki, fol., zaść., tamże, gm. Smoł- Jan Branecki z żoną i córką i Anna Gójska,
wy (4 i 15 w.). Mają tu Szymkiewiczowie służby 5 osób, poddanych 20. W dziale Ubysza
i Koryekiego, Szezepkowski komornik stężycki
104 dz., Radwańscy 60 dz.
wołkowyski.

Rotmistrzówka,

z żoną i córką, służby 3, poddanych 21. Wr.
mstko, pow. czerkaski, 1661 było w obu częściach 13 dm, włośc. z uich

gm. Rotmistrzówka, 43 w. od Czerkas, 363 dm.,
dawano poddymnego fl, 6 gr. 15.
4300 mk., cerkiew, kaplica kat., szkółka cerk.,
Rowy 1.), pow. oszmiański. W r. 1802 Sost, poczt., ambulatoryum, gorzelnia, cegielnia, bolewskich, płaciły pososznego meczetowi dou25 wiatraków, 3 deptaki, targi eo czwartek, buciskiemu (z Bieniunami) od 12 soch.

Gmina obejmuje 5 miejscowości (1 mstko, 3 sio- Kryczyńskich.
ła, 1 wś), 11,496 mk, (19 kat., 2267 żydów) tów, 93 dz,

i12,525 dz., wtem 7185 większej posiadłości,
4972 włośe., 143 cerk.

Rów, mstko, pow. mohylowski,

W r. 1469

Obeenie
2.) R., fol., pow. połocki, Szui-

Rowy, kol., pow. kowelski, gm. Turzysk,
9 dm., 60 mk.

Rozalin 1.), fol. dóbr Królów Most., pow.
2.) R.-Żywkowo, fol., pow. bielski,
gub. grodz,, gm. Pawły, Kosińskich, 45 dz. 3.)
R., fol., pow. brzeski, gub. grodz., gm. Rogacze, Matusewiezów, z fol. Kasztelanka 110 dz.
4.) R., fol. tamże, gm, Ratajczyce, Redków,
202 dz. Na płn. od fol. kurhan, wysoki do

przedstawiono lustratorom pozwolenie wykupu białostocki.

„oppidum Row de manibus Rey* i list królewski

na 100 grzyw. opartych na tych dobrach, prócz
tego kilka sum na R. i należących do niego

wsiach, pobieranym tu ele, tudzież mieście Jołtuszkow.

Można przypuszczać iż byli sukceso-

rowie niepodzieleui jeszcze, bo lustracya nie wy- 3 arsz, 5.) R., dobra, pow. poniewieski, gm.
mienia osoby przedstawiającej dokumenty. Ob. Rozalin (1 w.) 36 w. od Poniewieża, Bohdanowi-

Bar, Ob. Krause F.: „Okoliea nad Zharem czów, 1066 dz. (255 lasu). Grmina obejmuje
i Rowem* (Bibl. Warsz., t. II, r. 1872).
54 miejscowości, 707 dm, włośc. (53 innych),

Roz
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ywa w gm. Roz12,891 % Rozdzielski Potok, wypł
7491 mk. włościan, uwłaszezonych na
,
, pow. bocheńskim u płd. podnóża
pow. rzeżycki, Mają tu: dziel Górny

dz, 6.) R,, dobra,
oZielonkowie i Rybińscy po 354 dz., 'Saleewiez
wie 180 dz.
nowRozalino 1.) fol., pow. lueyński, Roma

góry Opuszczy (661 mt.); płynie na wschód,
a potem na płd. przez obszar Laskowej i granicą
iny
Laskowej z Kamionką. Uchodzi do Łosos e
Ujści
klm.
5'/,
biegu
ść
Długo
brz.
siebieski, z lew.
skich, 81 dz. 2) R., dobra, pow.
wzn. 320 mt.
dz.
1657
Adamowiczów,
Rozdziełanka, potok podgórski, powstaje
sowi
Bory
ki,
DubRozalmów, fol., pow. klimowie
w gm. Kryg, pow.gorliekim, w lesie z pod
czów, 246 dz.
Rozgm.
cą
grani
nad
żyto- nakowej Góry (488 mt.),
Lipin
a
zą
Rozałówka, kol. nad rzką t. n., pow.
Libus
y
międz
eę
grani
y
tworz
dziela,
ść
Długo
.
mierski, gm. Chwasowa, 3 dm., 14 mk.
zanki
Sawi- kami i wpada z lew. brz, do Libus
Rozanowo 1.) zaśe., pow. siebieski,
41/, klm.
czów, 39 dz. 2.) R., fol., pow. witebski, spadRozedranka, ob. Fazodranka,

kob. Świrszezowskich, 172 dz.

Rozańszczyzna, f0l., pow. lepelski,

Siemien-

towskich, 279 dz.

w grzbiecie
Rozbinyczna, szczyt górski, pot. Mihaileu
brzeg
.)
(zach
lew.
na
podłużnym,
Mihailewy
wy, odrywającym się od Hali
dłg.,
wsch.
5
4202
pod
,
wsch.
płn.(1610 m.) na
Leży
mt.
1274
a 470 57 51” płn. szer., wzn.
rna
w pow. kosowskim. Na zach. legła obsze
et
grzbi
zach.
płn.na
mt.),
6
(150
wiee
hala Łuko
wa
Ludo
dział
płn.
Wapniarka (1246 mt.), a na
(1466 mt.), na wsch. Pochreptyna (1312 mt.)
i Odzirniński dział (1258 mt.), ze szczytem Tarnicą (1558 mt.).
k
Rozczyska al. Izwor szerokiego garbu, poto
iego
wyżn
górski, powstaje w 0 br. gm. Husnego
w pow. turczańskim, z pod szczytu Zełemenego

Rozemberg al. Rosenberg, Muzomberg, ob.
Rożeń.

Rozentai, urocz. w dobrach Niezabudka,
pow. białostocki.
Rozhurcze, wś, pow. stryjski 0 tutejszych
grotach pisał Wł. Demetrykiewiecz: „Groty

antrop.
w skałach Galicyi wschodniej* („Mater.
tu
mieli
1508
r.
W
.
1903)
r.
VI,
t.
archeol.,

.
działy Piotr Lubienieeki i Michaiło Bratkowski
15,
gr.
pop
łan.,
8
go
eckie
W r. 1515 dział Brani
młyn gr. 6.

Wr. 1589 śród wsi ststwa stryj

łan.
skiego. Dzierżawea Kłodnicki płaci od 37/,
pop, 4 zagr., młyn.

r. 1875
Rozinhof, fol., pow. orszański, od

Fleischerów, 137 dz.

zża, wś, pow. radomyski,

Rozjezża, Zazje
(1307 mt.) w głównym g rzbiecie Karpat wschod- gm. Szepielicze, 113 w. od Radomyśla, 32 dm.,
łem na płn.-wsch.
nich, płynie leśnym wądo
i ubiegłszy 5 klm. zasilony licznymi strugami
do
z pod Dziurawego Złobu (1292 mt.), wpada
Nad
npm.
mt.
743
u
Ujści
Huśnika z lew. brz.
ujściem od zach, wynosi się Mungat Horb.
roku
Rozdół, mstko, pow. żydaczowski. W
ców,
szew
2
i,
kowal
2
od
8,
1578 daje szosu fl.
6 piekarzy, 1 popa. Czopowe roczne fl. 28,
gr. 15.

Rozdrażewo, r. 1250 Zosdraseuice, wś, pow.
krotoszyński. Wspom. w dok. z r. 1250 śród
włości kościoła włocławskiego (Ulanow. Dok.
kujaw., 187, 13).

Rozdziałów 1.) wś dziś nieznana leżała

w ststwie chełmskiem, ob. Koczów.

2.) R., ob.

Rozlazłów.
WŚ,
Rozdziałowice, r. 1565 Drozdzałowicze,

433 mk.
i,
Rozkopana Mogiła, wś, pow. żytomiersk
dm.,
50
,
ierza
Żytom
gm. Kodnia, 30 w. od
335 mk., kaplica, wiatrak.
80Rozlazłów, r. 1239 Zozdalovo, wś, pów. z r.
akt
się
i
odnos
wsi
tej
do
wne
Zape
.
chaczewski
ław ks.
1239 wydany w Troszynie, którym Boles

jego
mazow. potwierdza Hartradowi i synowi
maz.,
(Kod.
*
aloro
„Rozd
wsi
danie
posia
i
Janow
książę9). W dok. zr. 1368 w liczbie włości
1369
r.
W
pozn.
bisk.
ę
ięcin
dzies
ych
cych dając
0sapi
bisku
s
sołty
występuje Stanisław z R.,
m
eckie
niemi
e
prawi
na
owo
dzający wieś Kozł
dok.
w
ęca
książ
Wieś
.
1614)
i
1601
n.
(K. W.,
i 4łany
z r. 1462, W r. 1579 ma 7 łan. km.
204,
Maz.,
(Paw.
hty
szlac
ej
drobn
bez kmieci,
210).
nad
Rozłucz, szczyt w paśmie górskiem,

pow. rudeeki. Należała do ststwa samborskiego,
miała r. 1565 18 kmieci na 7 łanach, 1 zagr.,
h wschodStryjem, na płn. od Turki w Karpatac
karczmę. Dochód wynosił fl. 21 gr. 5.
ie się
Ciągn
kim.
nich, w dziale dukielsko-skols
cz,
Rozdziel, potok górski, w gm. Litmanowa,
Rozłu
mt.,
893
iec
Wien
tami
zrazu z szczy
pow. popradzki, w hr. spiskiem (Węgry), z pod on
i 892 mt.,
liwsk
Teska
mt.,
875
Stary
mt.,
933
Chmologóry Jedliny (938 mt.), tuż nad granieą od WęSejówka 830 mt., Babeówka 779 mt. i
tru
gier, płynie parowem górskim na płd.-wsch. i na
Dnies
u
brzeg
.)
(wsch
praw.
po
mt.,
810
płn. krańcu wsi Litmanowy, wpada do potoku wate dział górski R. zwany. Dalszy ciąg półn.jako
Litmanowego z praw. brzegu. Długość biegu
pasma, zwany Magórą Łomniańską,
4 km.

zach. tego

wyłomem
oddzielony jest od pasma R. głębokim
Rozdzielna, kol., pow. włodzimierski, gmina
tru.

Wierzba (Wierba), 13 dm., 62 mk.

Dnies

552

Roz

Roz

]

Roznicki Majdan, wś, pow. łucki, gm. Koł- wiedeński eocenowy) na przemianę z konglome
ki. 25 dm., 123 mk.
ratami. Pod nimi są margle puchowskie. Od
Roznicze, wś nad Styrem, pow. łucki, gm. przełęczy na płd., aż po strome stoki
Rozsudca

Kołki, 49 w. od Łucka, 73 dm., 400 mk., gar- ma się też eocenowe
utwory z numulita

mi, które
barnia.
się dały spostrzedz od Terhowy po przełęcz.
Rozówka, fol., pow. rzeżycki, Czechowi- Nagle wznoszą się stromo eocenowe konglome
czów, 127 dz.
raty, w których występuje neokomski dolomit,
Rozpasz, fol. dóbr Ulanowicze, pow. sieński. tworzący oba szczyty Rozsudca.
W przełęczy
Rozprza, mstko, pow. piotrkowski, W roku zasię między nimi u stóp Rozsudca
Małego mar1255 opole wolborskie i rozpierskie zwołane gle neokomskie. W nich znalezion
o Ammonites
z polecenia Kazimierza ks. łęczyckiego, przez nisus d'Orb. i A. Asterianus
d'Orb. Dolomitowy
komesa Budzisława sędziego książęcego i Wita szczyt Wielkiego R. spoczyw
a na pomienionych
skarbnika, oznaczyły granice starożytne kaszte- marglach ciągnący
ch się dołem aż do doliny

lanii rozpierskiej z wolborską.

Tworzyły ją Wratny.

rzeki: Luciąża do ujścia do Piliey, Koprzywnica
do ujścia (do Luciąży), Pirsna dopł. Koprzywnicy, Smolna aż do ujścia do Groby i cały brzeg
tejże do Chocieszowie (Kociszewo) (0b. Ulanow.

Dok. kuj. 188, 14).

Przekrój tej doliny te same przedsta-

wia stosunki geologiczne eo Rozsudec. Wązkie

wnijście do niej jest wyłomem w neokomskich

dolomitach, ciągnących się ztąd aź po Mały Roz-

sudec, a spoczywających na marglach neokom"Tomasz kasztelan w dok. skich, ciągnących się aż do przełęczy między

z r. 1276 (Ulanow. Dok. kuj., 217, 42). R. 1372 oboma szczytami R. Przed
wnijściem do pow Piotrkowie w obec Jana Kmity ststy sieradz- mienionej doliny pod Terhową
sparły się na dokiego, Tomisław i Klemens bracia, dziedzice R., lomicie margle eokomski
e i piaskowce. W tylsynowie Stanisława podkom, sieradzkiego, sprze- nej części tej doliny
pod grzbietem „Na Hale*
dają wójtostwo w R. za 40 grzyw., dając wój- leży na granicie kwarcyt i
czerwony łupek, na
towi 6 łan. z nowin i kąt lasu na pasieki. Ju- tym zasię ciemnoszary wapień
odpowiadający
ryzdykcya wójta ma się rozciągać na wsi: Gzów po części warstwom
kesseńskim. Dalej idą
(Giezki), Kiszde (Kisiele?) i trzecią wieś błędnie czerwone i zielonawe margle z takimi
rogowcaodczytaną (Kapica, Herbarz, 69). W r. 1487 mi, a na tych spoczywają margle
neokomskie.
w Piotrkowie Mikołaj Gawin z Gomolina (cubi- Ob. Hale Wiaterne (t. III), Krywań
Mały (t. IV).
cularius) dziedzie (eum cohaeredibus) Rozprzy,
Rozważ,
wś,
pow.
ostrogski,
gm. Chorów
po zniszczeniu przywilejów podczas pożaru mia(4w.),
st.
poczt.
Ostróg
(3
w.),
105
dm., 699
sta, a między niemi przywileju na mostowe: od
mk., cerkiew drewn. fund. r. 1781 przez właściwozu, bydła i koni po 4 den. i na 2 jarmarki,
ciela wsi Łomlewskiego, szkółka. W r. 1577
targ co tydzień, prosi króla o wydanie takichże
sioło zamku ostrogskiego płaci od 11 dym. pół
przywilejów. Król opierając się na zeznaniach
wiarogodnych odnawia takowe. W r. 1552 mia- dworz. po 10 gr., 5 dym. na ćwierć Po 5 gr.,
sto płaci od 48 osad., 7 łan., jeden młyn pisarza 6 ogr. po 2 gr., a w r. 1583 ks. Konst. Ostrogski wnosi od 12 dym., 4 podsus. 1 popa.
sieradzkiego, drugi Żeromskich.
Rozważów, wś, pow. radomyski, gm. RoRozrywka 1.) zaśc., pow. wiłkomierski, gm.

Owanta (19 w.). 2.) R., fol., pow. dźwiński, zważów, st. poczt. Kuchary, 60 w. od Radom yśla, 89 dm., 584 mk., cerkiew, kościół kat.,
Goszałków, 366 dz,
szkoła, młyn, 2 wiatraki.
Gmina obejmuje
Rozsocha al. Rostoka,

szczyt lesisty
w grzbiecie Hyrlaty, między pot. Salinką (od
zach.), a jej dopł. Rostoką (od wsch.), na granicy gmin: Lisznej i Solinki, w pow. liskim, Wzn.
1093 mt. npm.
Rozsudec al. Zasucza Wielka i Mala, dwa

3 miejscowości (4 sioła, 20 wsi, 4 słobody,
2 kol. czeskie), ma 12,545 mk. (1959 kat.,
70 rozkoln.. 6 ewang,, 551 żydów) i 44,604 dz,,
(w tem 24,109 lasów), 30,830 większej posiadł.,
13,177 włośc., 414 skarb., 183 cerk.
Rozwerteń, chutor, pow. żytomierski, gm.
szczyty, tworzące obok Krywania Małego najwyższe wzniesienie w dziale Magóry turczań- Cudnów, 50 w. od Żytomierza, 10 dm., 102 mk.
sko-orawskiej (ob. t. V, 903), na granicy hr.
Rozwiedniki Sapcz, fol. dóbr Woroń, pow.
trenczyńskiego i turezańskiego, a następnie lepelski,
orawskiego. Wzbiły się one między doliną TerRozysław, mylnie Rożysław (t. IX, 874),
howską (od zach.), a przecznicą Zazrywską (od pow. oszmiański. Własność Aramowiczów, z atwsch.), na płn. brz. Wagu, między nim (od płd.) tyn. Moszki około 20 włók.
a Warynką (od płn.). Doliną Terhowską na
Róża, wś, pow. łukowski.
przełęcz Puchowską piaskowce i łupki idą na za* wś w par. Sebestyanowo W r. 1576 „Ro(Stoczek) miała
przemianę z drobnoziarnistymi konglomeratami 32 łan. km,
eoceńskimi. Miejscami zawierają pokład łupku
Rożan Wielki, pow. słucki, ob. Wiełki
menelitowego. Od przełęczy na płn. aż po Ba- Rożan,
bią Górę legły piaskowce kredowe (piaskowiec
Różana, mstko, pow. słonimski, gm. Różana,
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2390 dz. włośc., 52 cerk., 114 kość.
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(Gmina rz.-kat. 366, nieun. 41, żyd.4, razem 411 i os.

obejmuje 73 miejscowości, 869 dm. włośe. (255
innych), 11,070 mk. włościan, uwłaszczonych
na 21,143 dz. Nadto w gm jest 318 dz. cerk.
i kość. i 13,873 dz, większej posiadłości.
Różaniec, r. 1565 Rozeniecz, wś nad rz. Lubinią, pow. biłgorajski, ma 318 dm. W r. 1565

Bystre, rz.-kat. 6; fol. Ribarpole, rz.-kat. 3,
żyd. 5; młyny Czutkowe rz.-kat. 10; młyny Likawskie rz.-kat. 11 i młyny Paraezka rz.-kat.

12, przeto w parafii rz.-kat. 7468, ewaug. 108,
nieun. 925, żyd. 417, razem 8913.

Miasto ma

też kościół pijarski p. w. św. Krzyża, kościół
Kalwaryi
na wzgórzu Dział; tamże kaplicę św,
wś ta w ststwie zamechskiem świeżo osadzona,
miała 20 kmieci na półłankach, którym już wol- Anny. Ewangielicy mają tu swój kościół (roku
ność wyszła i 26 wolnych jeszcze przez lat 20, 1782), oddzielony od gm. ew. w Lupczy niemiee-

którym już las wymierzono „ku kopaniu*. Pop, kiej, Do tutejszej gm. ewang. należą: gm.: Libartników 6, oprócz tego z okolicznych wsi mieli skowa (195 dusz), Szczawnica Wielka (NagySelmecz 132), Biały Potok (3), Gombasz (4),
kmiecie swe barcie w lasach rożanieckich jako
Korytnica
(3), Likawka (3), Ludrona (3), Luto z Kniezpola (Księżpol), Cekowa, Ułazowa.
bochna
(5),
Osada (12), Rewucza (2), razem
35.
zł.
wartości
45
kunników
Ogółem miodu
560
ewang.
Niegdyś była to jedna z najbarOgólny dochód zł. 76 gr. 1'/4.
dziej kwitnących na Liptowie gmin ewang.
Rożanka, pow. lidzki. Na polu zw. Kurow- W r. 1550 był tu kaznodzieją Maciej Paulinus,
szczyzna kurhan.
wypędzony przez Mikołaja Olaha, arcybiskupa
Rożanka, kol., pow. łucki, gm, Poddubee, z Ostrzyhomia (Gran), przybył on później do
8 dm., 44 mk.
Moszkowcea w hr. turczańskim. Wkrótee po nim
Rożanka, rzka w pow. ostaszkowskim, gub. pojawił się jako kaznodzieja ewang. Andrzej
twerskiej, lewy dopł. Dźwiny. Wypływy z nie- Jakobai, który r. 1576 był tu seniorem. Wr.
wielkiego jeziora leżącego śród błot,płynie na płn.- 1578 pracował jako dyakon Zygmunt Nostieius.
zchd. na przestrzeni 6 w. i pod wsią Rożanką Szkołę ewang. założył tu r. 1560 Illćshazy.
ma ujście.
Według Mednyańskiego (Malerische Reisen auf
Waagflusse in Ungarn, 1844) założycielami
dem
Rożeń al. Rozemberg, Rozembark, niem. Rosenberg, Rozsahegy, dok. Ruzomberg, mto pow. hr. R. mieli być niemey z Lvpczy niemieckiej; dziś
Liptowskiego naWęgrzech, przy ujściuRewuczan- ludność czysto słowacka, biedna, zajmuje się
ki do Wagu z lew. brzegu, pod 37957 45" przeważnie garncarstwem, płóciennietwem i spławsch. dłg., a 499530” płn. szer., w okolicy wianiem soli na Wagu. Po stronie wsch. miasta
górskiej, w miejściu przecięcia się gościńca pod- istniał dawniej zamek poświęcony św. Zofii.

tatrzańskiego, biegnącego od wschodu ze Spiża W r. 1736 już w połowie zniszczały, w drugiej
na zach. przez Liptów do hr. orawskiego i tur- zaś mieścił się skład soli na Wagu spławianej,

czańskiego, z drugim wiodącym z płd. na płn. Nad główną bramą zamkową był jeszcze r. 1736

z hr. zwolińskiego do hr. orawskiego. Od płn.wsch. wzbija się potężne gniazdo Chocza Wielka
i Mała, zachodnia strażnica pasma tatrzańskiego;
od płd.-wsch, przypierają płn.-zach. kończyny
Niżnich Tatr; od płd.-zaeh. docierają do R. płn.
odnogi pasma Fatry, a od płn.-zach. gniazdo

górskie, rozpościerające się między Orawą i Wagiem. Wznies. miasta od 399 do 485 mt. npm.
W r. 1880 było 417 dm., 3247 mk. (słow.); obszar gm, miał 16,858 kwadr. sążni katastr. Kościół kat. p. w. św. Andrzeja apost. istniał już
r. 1318. Dawniejsze metryki spłonęły w wieku
zeszłym, świeże rozpoczynają się r. 1758.
W miejscu, według szem. dyec. spiskiej z r. 1878
było rz.-kat. 2825, ewang. 101, nieun. 401,
żyd. 380, razem 3707 dusz. Do par. należą
osady: Czernowa (kapl. M. Boskiej), rz,-kat.
1156, nieun. 141, żyd. 8, razem 1305; Biały

Potok (kapl.), rz.-kat. 855, ewang. 2, nieun. 108,
żyd. 11, razem 976; Wilkolińce rz.-kat. 427,

nieun. 44, razem 471; stacya kolei żel., rz.-kat.
40, nieun. 3, żyd. 4, razem 47; osada górnicza
(kopalnia miedzi) rz.-kat. 16, nieun. 3, razem 19;
następnie wsi: Likawkarz.-kat. 1728, nieun. 183,
żyd. 2, razem 1913; św. Marcin (kościół par.);

napis: „Magnifieus Dominus Iohannes Krusith,
Lib. Baro de Ipoglava, comes eomitatus lipt.,
Sacrae Caesar. Regiaeque Majestatis consiliarius
et in regno Hungariae Magister Curiae*. Po lewej stronie bramy: „Generosa ac Magnifica Domina Catharina Palfty de Erdod, consors Magnifici Domini Johannis Krusith ete. Anno salutis
CIJOIOLXXVII (1577). Między napisami mieścił się herb Krusittów; nad drugą bramą prowadzącą na dziedziniec zamkowy: „Tempore
Rudolphi imperatoris romani M. D. Stephanus
Illeshazy, comes comitatus trenez. et liptov. ac

per regnum Hungariae Mag. Curiae et Cons. et
G. ac. M. Domina Catharina Palfty hoc aedifie.
1586* (Czyt. Belii Notitia Hungariae, n. 2,

p. 575). W r. 1602 Stefan Illeshazy podejmował tu Zygmunta Batorego, ks. siedmiogrodzkiego, udającego się do ces. Rudolfa. W r. 1622
nocował tu Gabryel Bethlen po zawarciu pokoju
nikolsburskiego, powtórnie 1624 przybywszy
z Bystrzycy bańskiej, wreszcie 1616 żona jego
Katarzyna Brandenburska, z królewskim przepychem do Koszyc się udająca. W r. 1849
gmina rożeńska postawiła swoim kosztem batalion honwedów; skutkiem tego popadła w dłu-
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gi, za które (60,000 złr.) lasy gminne uległy 2.) R. r. 1362 Roszdzice, wś, pow. łęczycki,
sekwestracyi. Z urzędów są tu: sąd pow., par. Leźnica. Arceyb. gnieźn. posiadał tu dwa
urząd podatk., notaryalny, gimnazyum, stacya łany i karczmę (K. W., n. 1354, 1471).
poczt. i telegr., st. kolei żel. bogum. koszyckiej,
Rożyczna 1.), wś nad rzką Oratówką, pow.
Powiat rożeński obejmuje 13 mil kw. i zajmuje taraszczański, gm. Żywotów, st. poczt. Tetyjów
zach. część hr. Liptowa; rozpościera się po obu (23 w.), 79 w. od Taraszczy, 181 dm., 1086 mk.,
stronach Wagu z następującymi osadami: Bese- cerkiew, szkółka, 2 młyny. 2.)R., wś, pow.
nowa (Bessenyófalu), Białypotok (Fehćrpatak), zasławski, gm. Chrolin, 38 w. od Zasławia,
Czernowa, Qombasz, Hrubotowa, Iwachnowa 119 dm,, 644 mk., cerkiew drewn. z r. 1769,
(Tvachnófalu), Kalameny (Kelemenfalu),Komiatna, uposażona 46 dz. z nadania dziedzica ks. Józefa
Likawka, Liskowa (Liszkófalu), Łuezki, Luboch- Lubomirskiego, szkółka cerk. od r. 1867,
na, Ludrowa i Ludrowa ziemiańska, Łużna, MaRóżyn, wś, pow. kowelski, gm. Koszary Stadoczany, Małe Właszki (Kis-Olaszi), Osada, Po- re, 1l w. od Kowla, 88 dm., 565 mk., cerkiew,
tok, Rewucza niżnia, średnia i wyżnia, Rożeń, kaplica katol., szkoła, młyn, wiatrak.
Szczawnica Wielka (Nagy-Selmec), Szczawnicz-

ka (Kis-Selmec), Sossów (al. Szuszów), Śliacz
niżny, średni i wyżni, św. Marcin, św. Michał,
Stankowiany, Tepla, Turyk, Werbów (węg.
Verbó) i Wilkolińce. — Czyt: Kadavy Ioh. Eine
Hoehle im Berge Mnich bei Rosenberg in Ungarn (Vrhl. d. K. K. geol. Reichsanst. 1873, p.
200). Meier R. Die geol. Verhaeltnisse des
Terrains zwischen Rosenberg, Kralowan und Ku-

bin (tamże, 1868, 257—268).

Rożyszcze 1.) mstko, pow. łucki, gm. Ro-

żyszcze, 22 w. od Łucka, 383 dm., 4890 mk.,

eerkiew, kapliea kat., synagoga, dom modl. żyd.,
st. puczt., st. dr. żel., cegielnia, smolarnia, gorzel-

nia, browar.

Gmina obejmuje 100 miejscowo-

ści, 664 dm. włośc. (1339 innych), 17,612 mk.
włościan, uwłaszczonych na 16,959 dz. Nale-

żały do dóbr władyków łuekich i ostrogskich.
W r. 1583 władyka Jan Krasihski, wnosi od 25

Rosenberg (Un- dym. uliezn. po 4gr., 30 dm. nędzn. po 2 gr.
gar. Magazin, 1782, II, p. 107). Stur D. Gault (domy rynkowe są przez tatarów popalone), od

in den Karpathen. Czorsztyn, Medvedea, Skala, 2 szewców, 1 rzeźnika, 21 łanów.

Wr. 1589

Arva, Kubin, Rosenberg (Vrhl. d. k. k. geol. wniesiono szosu 5 fl. 10 gr., za 21 łanów 21 fi,
Reichsabst. 1867, p. 260).
Br. G.
z szewców i rzeźnika 2 fl., czopowego per arenRożenszczyzna, fol. pow. dryzieński, We- dam 40 fi., razem 68 fi. 10 gr. 2.)RR., chutor,
ryhów, 120 dz,
pow. owrucki, gm, Iskorość, 11 dm., 79 mk.
Rożesław, wś (dwór), pow. oszmiański, par.

Rubałewo, fol., pow. orszański, od r. 1882
kat. Zabrzeź (ob.) Kaplica katol. w miejscu,
Rożewo 1.) fol., pow. mścisławski, od roku Hajdukowych, Hładkich, Iwanowych i Wołko-

2.) R., fol., tam- wych, 390 dz.
Rubany Most, ob. Janopol.
Rubcowszczyzna, fol.. pow. mohylewski,
Rożki Jaskułdy, ob. Jaskułdy Rożki.
Różki, wś, pow. żytomierski, gm. Sołotwin, od r. 1880 Awwakumowych, 497 dz,; Protasepar. praw. Tatarynówka Wielka (13*/, w.), 26 w. wiezów, 497 dz; Harteów, 497 dz. (424 lasu)
i Gassowskich, 497 dz. (334 lasu).
od Żytomierza, 35 dm., 167 mk.
Rubcze, wś, pow. rówieński, gm. Kustyń,
Rożniszew, wś nad Pilicą. Prawdopodobnie
dawna własność klasztoru zwierzynieckiego, ob. 14 w. od Równego, 29 dm., 189 mk. W r. 1577
1879 Jewniewiezów, 126 dz.

że, Świechowskich, 283 dz.

Mniszew.

sioło zamku klewańskiego kn. Iwanowej Czarto-

ryskiej, która płaci od 4 dym., 3 ogr. po 4 gr.
Rubczyki, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
Rożnów, wś, pow. śniatyński. Wedle lustracyi z r. 1565 po śmierci Tęczyńskiego objał
Rubież 1.), rzeczka na pograniczu pow. wietę wieś Jazłowiecki. „Na której Jego M. panu liskiego i porzeckiego (gub. smoleńskiej), lewy
wojew. pruskiemu deklarowano na sejmie war- dopływ Dźwiny. Płynie na płn.-zch. i ubiegłszy
szawskim być lenno niedobre i dożywocie gołe 3 w. pod wsią Mała Bajewa ma ujście. 2.)R,
osądzono*. Jako zaliczona do ststwa śniatyn- rzka na pograniczu pow. witebskiego i porzecskiego podległa rewizyi wedle której było tu 35 kiego, lewy dopływ Kaspli (lewy dpł. Dźwiny).
dworzyszcz dających po gr. 48, dwa po zł.3, Długa 3 w., płynie od płd. ku płn.
trzy po 1!/, grzyw., 31 półdworzyszez po gr. 24.
Rubież, ob. Buka.
Rubieżajcie, okolica i dwór, pow. telszewKarczma z browarem, młyn na Rybnicy o 4 kołach, Powołowszczyzny co lat 7 wypadało 78 ski, gm. Gadonów, 5 w. od Telsz. Mają tu
wołów po zł. 9, dwudzieścizny od owiec, bara- (i w Syrajcach) Andrzejewscy 129 dz., Bernisonów 20, od wieprzów sztuk 20 po grzywnie. wie 28 dz., Wojtkiewiczowie (w trzech działach)
101 dz., Gintyłłowie
(w dwóch działach) 234 dz.,
Sama ogólna zł. 446 gr. 19, den. 9.
Rożnowo, wś, pow. newelski, własność Ele- Godlewsey 22 dz.; Żylewiezowie (w dwóch działach) 80 dz., Knistowtowie 10 dz., Kondratowie
siejewych, Erofiejewych i Pawłowych.
Różyce 1.) wś, pow, łowieki, Ob. Kocierzew. 20 dz., Kontrymowie 38 dz., Łopatowie 22 dz,,

Rożniszów, ob. Viedźwiada,

Rub

Rud
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Maekiewiezowie 26 dz,, Mitkiewiezowie 60 dz.,
Naumowiczowie 36 dz., Opulscy 60 dz., Rubażewiczowie 200 dz., Stańczykowie 17 dz.
Rubieżówka, wś, pow. owrucki, gm. Bazar,
par. praw. Hołubiewicze (13 w.), 62 w. od

nie odnosi do tej Rudy opata Bartłomieja (w dok.

„Stary gościniee litewski*. Należała niegdyś
(r. 1618) do monasteru pieczerskiego, w części
zaś do Lenkiewiczów.
Rubieżowska, kol. roln. dla nieletnich przestępeów, pow. kijowski, gm. Białogródka, 9 w.
od Kijowa, 10 dm., 101 mk., cerkiew murow.,

(1223), Bronis (1238), Janko (1242), Jarossius
(1252), Ubislaus (1268, 69), Sixtus (1268 —

zr. 1289), który był opatem cystersów w Ru-

dzie Szląskiej (pow. rybnieki). W dok. z r. 1297
Stojgniew „quondom castellanus de Ruda* (Ula-

now. Dok., 367, 16).

Kasztelanowie rudzey

Johannes
Owrucza, 65 dm., 394 mk. Na R. szedł niegdyś najdawniejsi są: Immislaus (r. 1212),

szkoła.

1276), comes Sanzivoyus (1284—1294), comes

Stoygnevus (1295), comes Allexius de Lekinstein (1296 — 1299), Mscivyus (1360). 38 ) R.,
wś, pow. szezuczyński. Założona r. 1540 w lasach królewskich w obw. wąsoskim, r. 1549

miała łanów 20, w tem 1 wójtowski i młyn
Rublanka, wś nad Samcem, pow. zasławski,

gm. Nowe Sioło, 33 w. od Zasławia, 143 dm., o 1 kole.
Ruda 1.) fol., pow. białostocki, gm. Gródek,
810 mk., cerkiew drewn. Z T. 1750, szkółka
z pustk. Malina i Waliły 256 dz. 2.)
Skalskieh,
cerk, od r. 1872.
os., pow. brzeski, gub. grodź.
Rudnia,
al.
R.
gm.
,
czehryński
pow.
chutor,
,
Rublewka

Subotów, st. poczt. Medwedówka (8 w.), 61 dm., Mylnie podana (t. IX, 890) jako dobra.

3.) R.,

123 mk., wiatrak.

dobra i pustk, tamże, gm. Wielkie Ryta. Dobra

574 dz.

nego, 40 dim,, 337 mk.

dz.) do ChauRubieżnica, fol., pow. lucyński, Aszmarów, należą do Konszynych, pustk. (16
grodzieńpow.
Stara,
i
Nowa
|R
4.)
rowych.
95 ds.
5.) R, wś
Ruda.
Stara
i
Ruda
Nowa
ob.
ski,
lewy
wieliskim,
pow.
w
rzeczka
,
Rubieżnik
dopł. Dźwiny. Płynie ku płn. na przestrzeni ifol., pow. słonimski, gm. Borki (nie Giezyce).
Wś 425 dz.; fol. należy do dóbr Iwacewicze. Na
6 w., ujście ma pod wsią Jury.
Górki są ślady
Rubino, dobra, pow. witebski, Sztengierów płd.-wschd od fol., w uroczysku
fol., pow. słoFrankowa,
R.
6.)
kurhanów.
5
(387 dz.); Broniewskich (265 dz.).
, 157 dz.
Wysockich
zna,
Pacowszczy
gm.
nimski,
Kurgm.
szawelski,
pow.
Rubożajcie, zaśc.,
słonimpow.
wieś),
(nie
chutor
7.) R. Jaworska,
szany, Rubażewiezów, 44 dz.
dz.)
(69
ich
Chmielewsk
zna,
Pacowszezy
gm.
ski.
roku
W
Ruchowicze, wś, pow. kobryński.
1563 sioło ekon. kobryńskiej. We wsi było i Janyszków (20 dz.). 8.) R. episzcze, chutor,
40 włok gruntu podłego. Dochód 55 kóp 29 gr. pow. słonimski, gm. Pacowszczyzna, Pruszyńskich, 90 dz. 9.) R. Ustroń, chutor, pow. sło2 den.
zów,
Ruczany, dobra, pow. poniewieski, gm. Ki- nimski, gm. Pacowszczyzna, Barancewic
dz.
69
dz.
bury (12 w.), Malinowskich, 225
Ruda 1.) Nowa, wś, pow. łucki, gm. HoroRuczkany, mylnie Zuczkonie (t. IX, 888),
cerokolica, pow. kowieński, gm. Wilkija (7 w.). dek, 97 w. od Łucka, 126 dm., 755 mk.,
rówieński,
pow.
wś,
R:,
2.)
młyn.
szkoła,
kiew,
owie
60 dz.
Mają tu: Jasińscy 30 dz., Pawłowicz
RówRuczki, fol., pow. witebski, Wyszyńskich, gm.i par. praw. Klewań (5 w.), 27 w. od

W r. 1577 do Klewania

8 dym.,
Ruda 1.), r. 1565 Ruda nizna i R. wissa, ks. Iwanowej Czartoryskiej, płaci od
wś,
R.,
8.)
po2gr.
ogr.
3
wś, pow. chełmski. W r. 1564 dwie wsi 2 ogr. po 4gr.,
dm.,
39
Równego,
od
w.
59
Kostopol,
gm.
tamże,
.
R. górna płaci od 16'/,
w ststwie chełmskiem
i, gm.
łan., 9 kom., 1 włóczęga, 1rzem,, cerkiew. 230 mk. 4.) R., wś, pow. wasylkowsk
w.),
(20
Cerkiew
Biała
poczt.
st,
R. dolna od 151/, łan., 4 zagr., 2 kom. W r. 1565 Szamrajówka,
dwie wsi te Ruda niższą* i wyższa wchodziły 62 w. od Wasylkowa, 267 dm., 1067 mk., cerw skład ststwa chełmskiego, R. niższa miała kiew, szkółka. 5.) R., wś, pow. włodzimierski,
17 dworzyszez, 4 zagr., młyn, karczmę. R, wyż- gm. Luboml, 50 w. od Włodzimierza, 132 dm.,
sza 17 kmieci, przeważnie bartników, młynarz, 755 mk. 6.) R., kol., tamże, gm. Nowodwór,
karczma z browarem, pop. Ogółem dochodu 45 w. od mta pow., 21 dm., 144 mk, 7.) R,
dawały zł. 98 gr. 20. W tem było 3 ćwierci we nad Turyą, tamże, gm. Wierzba (Wierba),
za zł. 14 gr. 12. 2.) R. Wieluńska, wś, pow. 15 w. od mta pow., 73 dm., 268 mk., cerkiew.
wieluński. W dok. dla klasztoru miechowskie- W r. 1583 w zastawie Jana Chrustyckiego, któgo zr. 1198 wymieniony w liezbie donatorów ry wnosi od 8 dym., 6 ogr., 2 kół waln.
Ruda 1.) Sielecka, wś, pow. kamionecki,
„Teuto Theutonieus dedit villam que est aute
r. 1565 wś ta w ststwie kamioneckim miała
W
ducissa
Rudaw*. W r. 1238 występuje „Viola
de Kalis et de Ruda* ze synem Władysławem. kmieci i komorników 37, prawem wołoskiem
„Volimirus archidiaconus de Ruda* w dok, z r. siedzących na 22 dworzyszczach.

Płacili oni

1239, obeeny na wiecu w Przedborzu (Kod. od bydła rogatego po pół grosza, od małego po
dypl. pol., I, 43). Wydawca Kod. Wielk. myl- szelągu. Prócz tego podymne po 1 gr., za po-
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pręgi i sery po gr. 6. Rybitwów na Bugu było |nin, par. kat. Łysin, st. poczt. Młynów (16 w.)»
6 po gr. 12. Dwudzieścizny owczej było 20 30 w. od Dubna, 43 dm., 561 mk., eerk. drewn.
baranów i 1 koźlę. Ogółem dochodu zł. 30 zr. 1771, kapliea katol., szkółka. We dworze
gr. 2. 2.) R. Szczutkowska, r. 1565 Ruda bogaty księgozbiór (do 10,000 tomów). Na
Szczytkowska z przys. Dąbrowy, pow. eiesza- końcu wsi, nad błotem ślady zamczyska. W r.
nowski. Wr. 1565 wchodziła w skład ststwa 1545 własność Wasila Rudeckiego (nie Rudzkielubaczowskiego, choć sama wieś Szezutków była go). którego przodkowi Ursutowi nadał Świdryziemiańską nie królewską. Na obszarze tej Ru- gajło r. 1451 R. i Wołkowyje. W r. 1570 wnody istniał wielki staw na rzeczkach Hodwiszni si pobor z R. i zastawnego Strakłowa Fedor
Rudecki, który w r. 1583 płaci od 14 dym,,

(Lubaczówka) i Baszence, przynoszący ze spustu
eo trzy lata po zł. 900. Z rudy zaś rudnik dawał czynszu zł. 16, żelaza i szyn wozów 4, kaźdy
wart. gr. 48, pługów 4 po gr. 10. Tenże rudnik miał tu młyn bardzo dobry z którego nie nie
płacił.
Rudańce, mylnie Rudalce (t. IX, 901), wś,
pow. nowoaleksandrowski, gm. Antuzów (18 w.).
Mają tu Kurakiny 145 dz.
Rudaw, r. 1258 Ridave, wś, pow. lipnowski.

11 ogr. W w. XVIII R. należy do Strzelniekich,
z których Józef w r. 1771 funduje cerkiew. Syn

jego Jerzy umiera r. 1837 bezpotomnie i R.
odziędzicza siostra Paulina Wolańska.

wnuka

jego Adama Wolańskiego.

Obeenie

2.) R,

urocz., tamże, gm. Młynów, 28 w. od Dubna,
21 dm., 212 mk. 3.) R. Wyżwowska, wś, pow.

kowelski, gm. Siedliszcze, 32 w. od Kowla, 35
dm,, 171 mk. 4.) R., wś, pow. krzemieniecki,
Bogusza syn Mieczsława zapisuje r. 1258 wieś gm. Berezece, 12 w. od Krzemieńca (st. poczt.),
tę wraz z Pomorzanami kościołowi włocławskie- 101 dm., 468 mk., cerkiew, szkółka cerk. od
mu, zapewniając tylko dożywocie dla żony. Ob. r. 1885. 5.) R., wś, pow. łucki, gm. Kołki,
Pomorzany.

Zapewne przy tej wsi istniała osa- 10 dm., 55 mk.

6.) R., wś, tamże, gm. Roży-

da Młyn, wspom. w dok. z r, 1258. Ob. Mika- szcze, 30 w. od Łucka, 72 dm., 386 mk., cernowo.
kiew. 7.) R. Bilskowolska, wś, tamże, gm. BilRudawa, wś, pow. chrzanowski. Wedle ska Wola (nie Bliska Wola), 107 w. od Łucka,
wydawcy Kod. Wielk. należała ona do liczby 107 dm., 614 mk. 8.) R. Kukolska, wś, tamże,
posiadłości areyb. gnieźn. w okolicy Krakowa, gm. Medwieże, 63 w. od Łucka, 22 dm., 176 mk.
wymienionych w dok. zr. 1136 gdzie powiedzia- 9.) R. S/towicka, wś, tamże, gm. Horodek, 60 w.
no „super Pregini Rudnici*.
Ob. Polaczek od Łueka, 10 dm., 60 mk. 10.) R., urocz.,
Stan.: „Wieś R. Lud, jego zwyczaje* (Bibl. pow. rówieński, gm. Równo (3 w.), 11 dm.,
Wisły, t. 9, Warszawa, 1892).
321 mk. 11.) R. Nowa, wś, tamże, gm. BerezRudawa 1.), dobra, pow. grodzieński, Bru- ne, par. praw. Kniaźsioło (5 w.). W spisie nienowych, z fol.. Hołynka i Zaścianek 1059 dz. podana. 12.) R., fol., pow. włodzimierski, gm.
2.) IR., chutor, pow. wołkowyski, gm. i dobra Brany. 13.) R., os., tamże, gm, Skobełka,
Podorosk. 3.) R. (t. IX, 905, Rudawka), dobra, 6 dm., 53 mk.
tamże, gm. Świsłocz, Aleks, O'Brien de Lassy,
Rudki, wś, pow. stopnieki, gm. Potok.
z chut. Promysłowo 575 dz.
W dok, z r. 1268, wątpliwej autentyczności wyRudawa, fol. pow. grodzieński, w części mienione w liczbie wsi dających dziesięcinę koPuksztów 142, Roszkowskich 96 dz.

Radecka, kol., pow. dubieński, gm, Jarosła-

ściołowi w Drugni (K. W., n. 438).

Rudkowo, wś i fol., pow. newelski, Korwi-

wicze, 16 dm., 131 mk.
nów Krukowskich, 136 dz.
Rudeniszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
Rudlewo, wś, pow. dubieński, gm. Kniahy-

gm. Dukszty (4 w.), attyn. fol. Gierkiany.
nin, par. praw. Wielnicze (2 w.), 28 w. od DubRudeńka, fol., pow. sochaczewski, Giżye- na, 16 dm., 209 mk., cerkiew fil. drewn. z r.
kich, 160 dz.
1880. W r.1561 Agrafieny z ks. Masalskich
Rudeńka, kol., pow. rówieński, gm. Tuczyn, Kozińskiej. W r. 1577 przy Targowiey ks,
40 w. od Równego, 22 dm., 185 mk.
Koreckiej, która wnosi od 2 dym., 4 ogr. po
Rudeński Majdan, słoboda, pow. rówieński, 4 gr., 2 ogr. po 2 gr., 2 bojar. po 24 gr., a w r.
gm. Tuczyn, 382 w. od Równego, 12 dm,, 1583 od 3 dym., 3 ogr., 2 ogr., 2 kół waln.,
147 mk.
1f._. Do R. rościł jakieś pretensye monaster
Rudka 1.), wś, pow. bielski, gub. grodź. żydyczyński, który występuje r. 1537 przeciwWś 694 dz. włośc. i 69 kośc.; dobra Jabłonow- ko kn. Bohuszowi Koreckiemu, ar. 1542 prze-

skich, 2705 dz. (2049 lasu).

W r.1560 wła- ciwko kn. Iwanowi Masalskiemn i w r. 1619

sność Stanisława Hlebowieza Połońskiego, który przeciwko ks. Samuelowi Koreckiemu.
zamienia je z Mikołajem i Maryną Kiszkami na
Rudnia 1.) rzka, w pow. wieliskim, prawy

Połoczany i Łużany w pow. oszmiańskim. 2.) R., dopł. Aloszki (pr. dopł, Dźwiny). 2.) R. Czarna,
mylnie Rutka (t. X., 43), wś, tamże, gm. Orla, rzka, pow. horodecki, ob. Czerniawka.
122 dz.
Rudnia 1.), pow. brzeski, ob. Ruda. 2.) R.,
Rudka 1.) wś, pow. dubieński, gm. Kniahy- pow. wołkowyski. W r. 1880 Z. Gloger znalazł
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tu ślady stacyi krzemiennej. 3.) R., dobra, pow. urocz., 0s., tamże, gm. Połonne, 62 i 56 w. od
słonimski, Jundziłów, 3040 dz. (1461 nieuż.). 4.) mta pow. Urocz. 21 dm., 134 mk.; os. 29 dm.,
R., wś nad Usiażą, pow. miński, gm. ostrożye- 175 mk. 11.) R., chutor, tamże, gm. Rohaezów.

ko-horodecka, 23 dm., 194 mk., cerkiew. 5.) R., 12.) R. Jancza, wś, tamże, gm. Emilezyn, par.

fol., pow. czerykowski, od r. 1867 Szklarewiczów, praw. Podłuby (7 w.), 54 w. od mta pow., 121

822 dz.. 6.) R., fol., pow. mohbylewski, należy do dm., 784 mk. 13.) R. Kuleszowska, wś, pow.
dóbr Białynicze, 7.) R., fol., pow. mścisławski, nowogradwołyński, gm. Serby. 14.) R. Miakood r. 1868 Oczkinych, 1346 dz. Niegdyś Wołło- łowicka (t. VI, 284, Miakołowicka Rudnia), wś,

wiczów, którzy w r.1759 sprzedają z Piaseczną tamże, gm. Emilczyn, par. praw. Miakołowicze

Mikołajowi Łopacińskiemu, instygat. litew, 8.) R., (3 w.), 65 w. od mta pow., 45 dm., 317 mk,
dobra, pow, orszański, Szebeków, z fol. Krasny 15.) R. Vepomucenowska (t. V1, 954 NepomuceDwór i Kolonia 9152 dz. (6417 lasu).9.) R, fol., nówka), wś nad rzką Tenią, tamże, gm. i par.
pow. rohaczewski, Sikstelów, 1054 dz., dwa praw. Kurne (8 w.), 39 w. od mta pow., 29 dm,
młyny. 10.) R, Dobrzycka, fol., tamże, Korot- 158-mk., młyn, smolarnia, 16.) R. Nowa, wś,
kiewiezów, 129 dz, młyn, folusz. 11.) R. Sta- tamże, gm. Kurne, 32 w. od mta pow., 30 dm.,
ra, dobra, tamże, Sianożęckich, 8001 dz. (6479 268 mk. 17.) R. Podłubiecka (t. VIII, 434,

lasu), młyn, folusz, dziegeiarnia. 12.) R. Szła- Podlubecka), wś, tamże, gm. Emilezyn, par.
gin, fol., tamże, Szadurskich, 371 dz. 13.) R., praw. Podłuby (4 w.), 48 w. od mta pow., 50
pow.

lidzki,

ślady osady przedhistorycznej. dm., 299 mk., młyn, olejarnia, garbarnia, fabry-

W pobliżu wsi, na wybrzeżu jez. Uły wzgórze,
zwane zamkiem królowej Bony. 14.) R., wś,
pow. dryzieński, par. Zabiały (ob. t. IX, 928,
n. 130). 15.) R., os., pow. horodecki, gm. Dubiany, cerkiew. 16.) R., wś, tamże, gm. Rudnia, st. poczt. Gmina obejmuje 57 miejscowości,
531 dm. włośc. (25 innych), 3766 mk. włośc.,
uwłaszczonych na 6894 dz. Zarząd gm. we wsi
Żukowa. 17.) R. Serwańska, fol., tamże, gm.
Dubokra (9 w.), cerkiew, młyn wodny. 18.) R.,

ka surowcu, Własność Uwarowych. 18.) S$.
Stara, wś, tamże, gm. Kurne, 42 w, od mta pow.,

R., pow. połocki (nie lepelski). 20.) R. 2falina,
fol., pow. połocki, gm. Bonoń, fabryka gwoździ,
fabryka bawełny, młyn parowy, młyn, wiatrak.
21.) R., dobra, pow. siebieski, Elżbiety Siwers,
1677 dz. 22) R., wś ifol. przy ujściu Aloszki
do Dźwiny, pow. wieliski, gm. Budnica. 23.) R.,
tamże, gm. Cerkowiszcze. 24.) R, tamże, gm.
Ilino. 25.) R., dobra nad rz. Serteją, tamże,

praw. Olewsk (4 w.), 14 dm., 97 mk.

66 dm., 405 mk. 19.) R. Zalecka, wś, tamże,
gm. Rohaczów, 12. w. od mta pow., 42 dm.,
240 mk. 20.) R. Barbarówka, pow. owrucki,
ob. Barbarówka.

21.) R. Bazarska, wś, tamże,

gm. i par. praw. Bazar (1 w). W spisie niepodana. 22.) R. Boktjewska, wś, tamże, gm.
Słoweczna, par. praw. Możary (15 w.). 28.)

R. Bulew, wś, tamże, gm. Narodycze, 14 dm.,
fol., pow. newelski, Szepielewicza, 300 dz. 19.) 75 mk. 24.) R. Bystra, wś, tamże, gm. i par.

25.) R.

Choczyńska, wś, tamże, gm. Jurowa, par. praw.
Choczyn (3 w.), 73 w. od Owrucza, 21 dm,,
143 mk. 26.) R. Czerwonka, wś, tamże, gm.
Słoweczna, par. praw. Pietrasze (20 w.), 50 w.
od Owrucza, 32 dm., 224 mk. 27.) R. Duby,
wś, tamże, gm. i par. praw. Słoweczna (10) w.),
40 w. od Owrucza, 26 dm., 159 mk. 28.) R.

gm. Serteja. Na prawym brzegu Sertei trzy Frankowna, wś, tamże, gm. Słoweczna, par.
kurbany, Część dóbr należy do Engelhardtów, praw. Pietrasze (1 w.). 38 w. od Owrucza,
4038 dz., druga do Doroszkinych, 5296 dz. 26.) 26 dm., 163 mk. 29.) R. Hamarnia Stara, wś,

R., trzy majątki, pow. witebski. Jeden do bar. tamże, gm. Łuhiny, par. praw. Bołsuny (3 w.),
Rozena, 475 dz., drugi Dobrowolskiego, 859 dz., 47 w. od Owrucza, 36 dm., 141 mk. 30.) R.
trzeci do skarbu

(52 wsi z ferma Zamok),

Hreźla, tamże, ob. Hreźla 2).

31.) R. Zhnat-

polska, wś, pow. tamże, gm. Chwośnia Wielka,
13,683 dz, Jest tu cerkiew.
Rudnia 1.) urocz., pow. czehryński, gm. ist. par. praw. Waśkowicze (5 w.). W spisie niepopoczt. Kamionka (2 w.), 7 dm., 35 mk.,, gorzel- dana. 32.) KR. Jasieniec, tamże, ob. Jasieniec
nia. 2.) R., st. dr. żel. poł.-zach. (na linii Zdoł- Rudniański, 338.) R. Kalinowska. wś, tamże,
bunowo-Radziwiłłów), pow. dubieński, gm. Kru- gm. Bazar, 41 w. od Owrucza, 37 dm., 240 mk.
piec, 30 w. od Dubna, 17 dm., 132 mk. 3.) R. 34.) R. Kdmionka, wś. tamże, gm. Tatarnowicze,
Poczojowska, wś, tamże, 32 w. od Dnbna, par. praw. Chodaki (7 w.), 30 w. od Owrucza,
22 dm., 178 mk. 4.) R. Kukuryki, wś, pow. 115 dm., 850 mk., huta żelazna i młyn. 35.) R.
kowelski, gm. Maciejów, 40 w. od Kowla, 65 dm., Kowanka, wś, tamże, gm. Słoweczna, par. praw.
487 mk. 5.) R., chutor, pow. łucki, gm. Kołki, Pietrasze (23 w.), 55 od Owrucza, 35 dm.,
6.) R., wś, tamże, gm. Osowa, 124 w. od Łue- 180 mk. 36.) R. Zudarska, wś, tamże, gm.
ka, 67 dm., 370 mk. 7.)R., wśi kol., tamże, Bazar, 12 dm., 93 mk, 37.) R. Zuhińska al.
gm. Rożyszcze, 20 w. od Łucka. Wś 43 dm, Łuhinkowska, wś, tamże, gm.i par. praw, Łuhi460 mk.; kol. 12 dm., 59 mk. 8.) R. Nowa, ny (4 w.), 46 w. od Owrucza, 21 dm., 108 mk.
tamże, ob. Hradysk. 9.) IR., urocz., pow. no- 38.) R. Makakowska Stara i Nowa, dwie wsi,
wogradwołyński, gm. Baranówka. 10.) R., tamże, gm. Łuhiny (4 i 5 w.), 50 w. od Owrucza,
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Pierwsza 32 dm., 218 mk,, 2 młyny, 2 smolar- tamże, gm. Słoweczna (12 w.), par. praw. Pienie; druga 13 dm., 81 mk.

39.) R. Michajłow trasze (16 w.), 42 w. od Owrucza, 35 dm.,
227 mk., huta żelaza i suroweu. 65.) R. 7a-

ka, wś, tamże, gm.i par. praw. Bazar (o 12 w.).
Wspisie niepodana. 48.) R. Miecznia al. Mieczna, wś, tamże, gm. Hładkowicze (23 w.), par.
praw. Owrueza (25 w.), 33 dm., 213 mk., huta
żelazna. 41.) R. Mohilańską. wś, tamże, gm.
Iskorość, par. praw. Mohilno (2 w.), 49 w. od
Owrucza, 18 dm., 129 mk.

tarnowicka, wś, tamże, gm. Tatarnowicze.

66.)

R. Zepenicka, wś, tamże, gm. Olewsk, 6 dm.,

35 mk.

67.) R. Zopilnia, wś, tamże, gm. Żu-

browicze, 86 w. od Owrucza,, 40 dm., 230 mk.
68.) R. Zronówka, wś, tamże, gm. Łuhiny,
42.) R. Moszczani- 45 w. od Owrucza, 30 dm., 75 mk. 69.) R,

ca, wś, tamże, gm. i par. praw. Noryńsk (1 w.), Worobiewska, wś, tamże, gm. i par. Worobie No16 w. od Owrucza, 18 dm., 122 mk.

43.) R. we (13 w.), 77 w. od Owrucza, 65 dm., 359 mk.

Niższa, wś nad rz. Słoweczną, tamże, gm. i par. 70.) R. Załawska al. Zaliwska, wś, tamże, gm.
praw. Pokalew (20 w.), 40 w. od Owrucza, Olewsk, par. praw. Snowidowicze (10 w.), 141 w.
42 dm., 356 mk., młyn wodny, folusz, huta że- od Owruecza, 41 dm., 294 mk. 71.) R. Zamylazna. 44.) R. Średnia, wś, tamże, 45 w. od słowska, wś, tamże, gm, Jurowa, par. praw, ZaOwrucza, 29 dm., 254 mk. 45.) R. Wierzchnia, mysłowicze (5 w.), 78 w. od Owrucza, 16 dm.,
wś, tamże, 27 w. od Owrucza, 22 dm., 124 mk 132 mk. 72.) R. Złotina, wś, tamże, gm. Żu46.) IR. Vowa, wś, tamże, gm. Iskorość, par. browieze, par. praw. Białokurowicze (3 w.),
praw. Bołsuny (4 w.). 47.) IR, /Vowa, 0s., tam- 68 w. od Owrucza, 17 dm., 75 mk. 73.) R.

że, gm. Słoweczna (20 w.), 50 w. od Owrucza, Złotnia, wś, tamże, gm. Olewsk, 127 w. od
13 dm., 85 mk., huta żelazna. 48.) R. Osusznia, Owrueza, 10 dm.. 95 mk. 74.) R. Zerewiecka,
wś, tamże, gm. Bazar, 67 w. od Owrucza, wś, tamże, gm. Żubrowicze, 61 w. od Owrueza,
35 dm., 222 mk. 49.) R. Ozierańska. wś, tam- 22 dm., 173 mk. 75.) R. Bobryk, kol. żyd,
że, gm. Słoweczna, par. praw. Zamysłowicze nad rz. Bobryk, pow. radomyski, gm. Martymo(filia Ozierany), 65 w. od Owrucza, 40 dm,, wieze, 110 w. od Radomyśla, 21 dm., 248 mk.,
229 mk. 50.) R. Papiernia, wś, tamże, gm, dom modl, żyd. 76.) R. Fedorówka, tamże, ob.
i par. praw. Noryńsk (3 w.), 12 w. od Owrucza, Fedorówka. 17.) R. Horodecka, wś, tamże, gm.
15 dm., 98 mk. 51.) R. Pełczańska al. Pełczan- Kiezkiry, st. poczt. Radomyśl (13 w,), 18 dm.,
ka, wś, tamże, gm. Iskorość, par. praw. Bołsu- 177 mk. 78.) R. Horodyszczańska al. Worsowny (8 w.), 26 w. od Owrucza, 29 dm., 104 mk. ska, wś, tamże, st. poczt, Malin, 35 w. od Rado52.) R. Perzańska, wś, tamże, gm. Jurowa, par. myśla, 16 dm., 85 mk. 79.) R. Zlińska, wś

praw. Choczyn (3 w.), 70 w. od Owrucza, i kol. nad Uszą, tamże, gm. Martynowicze,
15 dm., 91 mk. 53.) R.Potapowicka, wś, tam- 110 w. od Radomyśla, 55 dm., 190 mk. 80.)
że, gm. Chwośnia Wielka, par. praw. Waśkowi- R. Jałcowska, wś nad Irszą, tamże, gm, i st.
cze (5 w.), 20 w. od Owrucza, 29 dm., 113 mk., poczt, Malin, 22 dm., 235 mk. 81.) R. Krymsmolarnia. 54.) R. Przewar, wś, tamże, gm. ska, wś, tamże, ob Krymek. 82.) R. Lewkowska,
Chrystynówka, 35 w. od Owrucza, 11 dm., wś nad Wereśnią, tamże, gm. Kresiatycze, 85 w.

70 mk. 55.) R. Przybrodzka al. Przybrody, wś, od Radomyśla, 40 dm., 360 mk., młyn. 83.)
tamże, gm. Słoweczna, par. praw, Pietrasze R. 2alińska, wś, tamże, gm. ist. poczt. Malin,
(15 w.), 50 w. od Owrucza, 27 dm., 191 mk., 7 dm.. 30 mk. 84.) R. Michalska, chutor nad
odlewnia żelaza. 56.) R Przybrodeka Nowa, rz. Kordą, tamże, gm. Wyszewicze, 4 dm,,
wś, tamże, 12 w. od wsi Pietrasze, odlewnia że- 19 mk., młyn, smolarnia. 85.) R. Rychta. wś
laza. 57.) R. Radcza Nowa
i Stara, dwie wsi, nad rzką t. n., tamże, gm. Malin, 9 dm., 55 mk.,
tamże, gm. Chrystynówka, 34
i 37 w. od Owru- młyn, odlewnia żelaza. 86.) R. Sachań, wś,
cza. Pierwsza 28 dm. 177 mk.; druga 24 dm., tamże, gm. Szepielicze, 135 w. od mta pow.,
143 mk. 58.) R. Zadowelska, wś, tamże, gm. 19 dm., 295 mk., młyn, 4 wiatraki. 87.) R. SiZubrowicze, par. praw. Radowel (3 w.), 105 w. dorowiecka, wś, tamże, gm. Rozważów, 68 w. od
od Owrucza, 20 dm., 78 mk. 59.) R. Sobiczyń- Radomyśla, 35 dm., 291 mk. 88.) R. Stara, wś
ska, wś, tamże, gm. Jurowa, 93 w. od Owrucza, nad rzką Ilią, tamże, gm. Martynowieze, 110 w.
28 dm., 139 mk. 60.) R. Stara al. Starożerew- od Radomyśla, 20 dm., 124 mk. 89.) R. Stara,
ska, wś, tamże, gm. Noryńsk, par. praw. Michaj- tamże, ob. Kowszyłówka. 89.) R. Szerszniewłówka (8 w.), 26 w. od Owrucza, 38 dm., 230 ska, wś, tamże, gm. i st. poczt. Malin, 45 w. od
mk.
Zielenieckich, od których r. 1870 kupił mta pow., 17 dm., 95 mk., młyn. 90.) R. Szpi-

gen. Awryński.

61.) R. Staro-Suszczańska, WŚ, lewska, wś, tamże, gm. i st. poczt. Iwanków,

tamże, gm. Jurowa, par. praw. Suszczany (4 w.), 80 w. od mta pow., 78 dm., 321 mk., młyn.
105 w. od Owrucza, 7 dm., 128 mk. 62.) R. 91.) R. Zalska, wś, tamże, gm. i st. poczt.
Nowo Suszczańska, wś, tamże, 4 w. od Suszezan, Iwanków, 53 dm., 280 mk., młyn. 92.) R. 70-

97 w. od Owrucza, 7 dm., 64 mk.

63.) R. Sta- łokuńska, wś, tamże, gm. i st. poczt. Hornostaj-

ryki, wś, tamże, gm, Kisorycze, 155 w. od Owru- pol, 125 w. od mta pow.,

cza, 382 dm., 256 mk.

64.) R. Syrnica, wś, młyn.

37 dm., 355 mk.,
93.) R. Wośnia, wś, tamże, gm. i st.
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poczt. Malin (4 w.), 22 w. od mta pow., 72 dm., Horoszki, par. praw. Hryżany (3 w.), 55 w. od
233 mk., młyn. 94.) R. Zańkowska, wś, tamże, Żytomierza, 20 dm., 151. 125.) R. Mosznia,
gm. Potyjówka, st. poczt. Radomyśl (19 w.), wś, tamże, gm. Uszomierz, 80 w. od Żytomierza,
7 dm., 63 mk. 95.) R. Zadkowska, słoboda, 8 dm., 152 mk, 126.) R. owa, wś, tamże,
tamże, ob. Wiślanka. 96.) R. Zerewa, wś, tam- gm. Trojanów. 127.) R. Nowa Piatecka, wś,
że, ob. Żerewa. 97.) R, wś, pow. rówieński, tamże, gm. Piatka, 40w. od Żytomierza, 27 dm,,
par. praw, Kosmaczów (14 w.). Własność Gro- 173 mk. 128.) R. Poczta, kol., tamże, gm. Pucholskich. W spisie osad niepodana. 98.) R, liny, 82 w. od Żytomierza, 32 dm., 234 mk.,

wś, tamże, gm. Wysoek, par. praw. Dąbrowica st. poczt.

129.) R. Poczta, kol., tamże, gm.

(10 w.), 144 w. od Równego, 42 dm,, 291 mk. Puliny, 32 w. od Żytomierza, 32 dm., 234 mk.,

99.) R. Karpiłówka, wś, tamże, gm. Niemowicze, st. poczt. 129.) R. Poczta, wś, tamże, gm. Tropar. praw. Karpiłówka (5 w.), 7 dm., 41 mk, Janów, 24 w. od Żytomierza, 46 dm., 354 mk.
100.) R. Klonowa, wś, tamże, gm. Sieliszcze, 130.) R. Stara, wś, tamże, gm. Trojanów, 1 w.
92 w. od Równego, 22 dm., 81 mk. 101.) R. od Żytomierza, 24 dm,, 141 mk. 131.) R. StaMoło Sieliszczańska, słoboda, tamże, gm. Wyry, rykowska, wś nad Irszą, tamże, gm. Chwasowa,

102.) R. par. praw. Turczynka. 132.) R. Szlachowa, wś,
tamże, gm. i par. praw. Horoszki (4 w.), 49 w.
praw. Mydzsk (3 w.), 63 w. od Równego, od Żytomierza, 54 dm., 334 mk. 133.) R. Szy26 dm., 172 mk. 103.) R. Niemylnia, słoboda, jecka, wś, tamże, gm. Trojanów, 30 w. od Żytotamże, gm. Siedliszcze, 67 w. od Równego, mierza, 67 dm., 440 mk., huta szklana. 134.)
20 dm., 78 mk, 104.) R. MWowokniaź Siełsta, R. Zargoniewa, wś, tamże, gm. Puliny (18 w.),
105 w. od Równego, 15 dm., 97 mk.

al. R. Mydzka, wś, tamże, gm. Stydyń, par.

słoboda, tamże, gm. Berezno, 94 w. od Równe- par. praw. Strybież (10 w.), 43 w. od Żytomiego, 14 dm., 112 mk. 195.) R. Pokrełowska, rza, 31 dm., 191 mk, 4 garbarnie. 135.) R.
słoboda, tamże, gm. Siedliszcze, 65 w. od Rów- Toporzyska, kol., tamże, gm. Chwaąsowa, 75 w.
nego, 20 dm., 119 mk. 106.) R. Sołpieńska, od Żytomierza, 19 dm., 115 mk. 136.) R.
słoboda, tamże, gm. Siedliszcze. 107.) R., chu- Uszomirska, wś, tamże, gm. Uszomierz, 75 w.

tor, pow, włodzimierski, gm. Kisielin, 35 w, od
Włodzimierza. 25 dm. 169 mk. 108.) R.,
przys., pow. zasławski, gm. Sudyłków, 50 w. od
Zasławia, 19 dm., 143 mk. 109.) R. Baranów-

od Żytomierza, 17 dm, 67 mk. 137.) R.Worowska, wś, tamże, gm. Bieżów, 84 w. od Zytomierza, 32 dm. 177 mk. 138.) R. Zakomorna,
wś, tamże, gm. Uszomierz, par. praw. Kropiwna

ka, wś, pow. żytomierski, gm. Barasze, 69 w. (1 w.), 60 w. od Żytomierza, 49 dm., 233 mk,
od Żytomierza, 38 dm., 240 mk.

110.) R.

Rudnicka, rzka, w pow. wieliskim, lewy do-

Bartkowa, wś, tamże, gm, Cudnów, par. praw, pływ Dźwiny.

Bierze początek w pobliżu wsi
Didkowce, 44 w. od Żytomierza, 10 dm,, 56 mk. Właskowa, płynie w kierunku płn., długa 8 w.
111,) R. Bastowa, wś, tamże, gm. Barasze,
Rudnik 1.) szlachecki, wś i fol., pow. janow83 w. od Żytomierza, 30 dm., 191 mk.. 112.)
R. Borowa, tamże, gm. Chwasowa. 113.) R. ski, gm. Wilkołaz. Obszar fol, obeenie rozpar-

Biełocka, wś nad rz. Uszą, tamże, gm. Barasze, celowany między kolonistów. Wiadomości hipar. praw. Biełka, 82 w. od Żytomierza, 18 dm, storyczne podane przy tej miejscowości (t. IX,
80 mk. 114.) R. Dryhłowska, wś, tamże, gm. 932) odnoszą się do drugiego R. zw. ZłodziejCudnów, par. praw. Didkowa (2 w.). W spisie skim a właściwie Zakrzowskim, który był wła-

niepodana. 115.) R, Hacykówka (t. IX, 930 snością klasztoru koprzywniekiego. 2.) R. ZaR. Hackowska), wś, tamże, gm. Uszomierz, krzowski, Złodziejskim też zwany, wś, pow. ja-55 w. od Żytomierza, 32 dm., 191 mk. 116.) nowski, gm. Zakrzówek, Należał do dóbr ZaR. Horodenka, wś, tamże, gm. Lewków, 19 w. krzew, a nie wchodził nigdy w skład dóbr ordyObeenie obszar dworski
od Żytomierza, 14 dm., 106 mk. 117.) R. Ho- nacyi Zamojskich.
rodyszcze al, R. Horodyszczańska, wś, tamże, gm. rozparcelowany między włościan, Wś ma 121
i par. praw. Trojanów (3 w.), 24 w. od Żytomie- osad i do 1000 mk. Należała niegdyś do klaszrza, 89 dm., 983 mk, 118.) R, Horoszkowska, toru koprzywniekiego. Opis podany przez Dłuwś, tamże, obok mstka Horoszki (gm. i par. gosza, mylnie pomieszezono przy R. szlachecpraw.), 40 w.od Żytomierza, 17 dm., 110 mk. kim.
119.) R. Hutka, wś, tamże, gm. Uszomierz,
Rudniki 1.) (t. IX, 938, mylnie, w pow. po55 w. od Żytomierza, 20 dm., 127 mk. 120.) niewieskim), wś nad Jasiołdą, pow. prużański,
R. Kamień, wś, tamże, gm, Horoszki, 16 dm., gm. Rudniki, 10 dm., 143 mk., zarząd gm., cer118 mk. 121.) R. Kamiennobrodzka, wś, tamże, kiew, 270 dz. włośc., 3 cerk. (mina obejmuje
gm. Chwasowa, 41 w. od Żytomierza, 12 dm., 24 miejscowości, 340 dm. włośe (19 innych),
3600 mk, włościan, uwłaszczonych na 8920 dz,

78 mk. 122.) R. Kamionka, uroez., tamże, gm.
Trojanów, 123.) R. Krasnosielska, wś, tamże,
gm. Chwasowa, 55 w. od Żytomierza, 23 dm.,
175 mk. 124) R. Kropiweńka, wś, tamże, gm.

Nadto w gm. jest 830 dz. większej posiadłości.
2.) R., pow. oszmiański, gm. Wiszniów. Stanowiła samoistne sstwo, składające się z wsi R.
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Rudziaty, dobra, pow. rzeżycki, hr. Plater
i kilku awulsów łąkowych pod Wołożynem. Posiadał je wr. 1748 Mikołaj Chojecki, rotmistrz Zyberg, 4125 dz.
Rudzicze, r. 1508 Rudzycze, wś w par. Wiloszmiański, sędzia trybunału lit., po jego śmierci od r. 1760 Apolinary Wołodźko, a po śmierci czyska (pow. łukowski), obecnie nie istnieje.
tegoż w r. 1789 Michał Downarowiez. Następ- W r. 1508 Benedykt Jarczowski posiadał Jarczow, R. i Gołełazy). W r. 1569 we wsi Wola
nie weszły w skład dóbr wiszniewskich.
Rudniki 1.) wś, pow. kowelski, gm. Kosza- Rudzieze Jarczowski miał pół i ćwierć łana,
ry Stare, 8 w. od Kowla, 41 dm., 169 mk. 2.) a Trojanowski z bracią 9 półłanków. W r. 1661
R. (t. IX, 938 rozdzielona na dwie), wś, pow. siedzą tu Trojanowscy na drobnych działkach
łucki, gm. Kołki, 40 w. od Łucka, 92 dm., 525 i Łęski. Obeenie znikła czy też zmieniła nazwę.
mk., cerkiew. W r. 1577 do Niesuchojeży ks,
Rudzie 1.) wś, pow. kowieński, gm. EjragoRomana Sanguszki, płaci od 20 dym. półdworz., ła. 2.)R., wś, tamże, gm. Kiejdany (15 w.),
3ogr. W r. 1583 ks. Fiedora Sanguszki (przy Mają tu Babiańscy 28 dz., Pawłowsey 28 dz.,
Holatynie), płaci od 6 dym., 4 ogr.
Macienisowie 28 dz. 3.) R., fol., pow. nowoRudno 1.) wś, pow. nowomiński, W r. 1476 aleksandrowski, gm. Opsa, Aleksandrowiczów
Aleksy z R. sędzia liwski posiada Rudno dwoja- (w 2 działach) 287 dz., Stacewiczowie 29 dz.
kie, Bełczącą i Zakrzewo w pow. czerskim (Kod. Niegdyś attyn. Dryświat, z eksdywizyi r. 1802
maz., 275),

2.) R., wś, pow. miechowski, par. przysądzony dla Józefa Szypiły.

Poborowice. W dok. z r. 1369 Zaklika dziedzie
Rudziec, dobra, pow. kobryński, Szterów,
R. (Kod, kat, krak. I, 298).
2100 dz. (950 nieuż.).
Rudno, przys. Ilkowiec, w pow. tarnowskim,
Rudziewicze 1.) os., pow. słonimski, gm.
ob. Góra Ropczycka.
Różana. 2.) R., dobra, pow. wołkowyski, JodRudno. wś, pow. kwidzyński. Według lu- ków 315 dz., Paacerzyńskich 325 dz.
stracyi z r. 1566 R. i Lichnowy w ststwie
Rudzk, wś, gub. mińska. Czechowska Hel.:
gniewskiem. Prawem dożywotnim trzymał Je- „Wesele w R.* (Materyały antrop. archeol.
rzy Konopacki kaszt. chełmski. Role bardzo i etnogr., t.II).
okwicie rodziwe, które mają część ról gruntu
Rugia, wyspa. Do dziejów jej odnoszą się
żuławskiego dobrego, część średniego miernie prace: F. W. Bartold: „Geschichte von Ruegen
rodziwego. Włók osiadł. 112 morg. 26, sołt. u. Pommern*. Hamburg, 1839. Jacob G.:
9, karczem 4, ogrodników 5. Zboża dannego „Das wendische Ruegen in seinem Ortsnamen
płacą z tych włók łasz. 21 (Lust. 1V, 125v).
dargestellt* ((„Baltische Studien*, t. XLIV,
Rudokopy, kol.. pow. nowogradwołyński, 1894, str. 48 — 194i osobno Stuttgard, 1895,
gm. Kurne, 30 w. od mta pow., 26 dm., 156 mk. str. 151). Wachowski Kaz.: „Słowiańszczyzna
Rudole, zaśc., pow. dźwiński, własność Bej- zachodnia”. Warszawa, 1903 (str. 172—188).
narowiczów, 43 dz.

Liebenow W.: „Grosse Karte der Insel Ruegen*.

Rudompol, Zodompol, fol., pow. nowoalek- Berlin, 1898. Fol. 1;125 000.
sandrowski, gm. Sołoki (12 w.), 33 w. od mta
Ruginy, okolica, pow. rossieński, gm. Pojupow., Radźwiłłowieczów, 46 dz.
rze (6 w.). Mają tu Norwiłłowie 38 dz.
Rudopole, fol.. pow. czerykowski, PołońRukałewo al. Zerenie, fol, dobr Diediłowo,
skich, 159 dz.
pow. sieński,
Rudówka Wariażel, kol., pow. rówieński,
Rukanowo, fol., pow. lucyński.
gm. Stydyń, 68 w. od Równego, 16 dm., 103 mk.
Rakawiec
1.) dobra, pow. prużański, LichaRudowsie, wś i dwa dwory, pow. szawelski,
czewskiej
114
dz,,
Majewskiej 192 dz. 2.) R.,
Jeden, 383 dz. należy do Mackiewiczów; drugi,
tamże, ob. Maryampoł i Zalesie,
430 dz. Szabuniewiczów.
Rukliszki, dwór, pow. szawelski, gm. RadziRudy Bród, chutor, pow. owrucki, gm.Iskowiliszki (3 w.), Szlurpów, 48 dz.
rość, 55 w. od Owrucza, 9 dm., 55 mk.
Rukłaukis, zaśc., pow. szawelski, gm. LiRudyle, wś, pow. wiłkomierski, gm, Subocz.
Rudyszcze, Fudziszcze, chutor, pow. owrue- gumy (9 w.).
Rukojnie, pow. wileński. 0 5 w. od mstka
ki, gm. Tatarnowicze, 26 w. od Owrucza,
w pobliżu drogi z Wilna do Mińska nasyp ziem15 dm., 101 mk.
Rudziany 1.) dwór, pow. kowieński, gm. Ja- ny, około 7 saż. wysoki, zarosły lasem, zwany
nów (22 w.), Czarnockich, 390 dz. 2.) IR., dwie „Zamczyskiem*,
okolice, pow. wiłkomierski, gm. Pogiry (6 w.)

Rukszenice, Rukszeniec, wś nad jez. t. n.,

i Traszkuny (5 w.), 32 i 46 w. od Wiłkomierza. pow. połocki, 10 dm., 72 mk., cerkiew. Niegdyś
Mają tu Kulwieciowie 37 dz., Durasiewiezowie Ostrouchów, dalej Jana Wołka, Zarębów, Buł64 dz., Obakiewiczowie 92 dz., Staszkiewiczowie haków.
Ruksznie, dwór, pow. rossieński, gm. Erźwi10 dz., Czarnoccy 15 dz. Druga wr. 1788
w par. Pogiry, należała do Dominika, Jana i Ta- łek (5 w.), Brożysów, 12 dz.
Rukszteliszki, wś i zaśc., pow. nowoaleksandeusza Durasewiezów.
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drowski, gm. Tauroginie (13 i 4 w.), Zylenasów, od w. XIV ludność polska, Nieokreśloność na60 dz.
zwy odpowiada poniekąd różnorodności cech fi-

Rukszyszki, wś, pow. wiłkomierski, gm. Do- zycznych obejmowanego przez nią obszaru, któbejki (15 w.). Mają tu Banisowie i Romańsey ry od Karpat wsebodnich począwszy, sięga ku
północy brzegów Bugu, od wierzehowisk Wiepo 37 dz.
Rukujże, trzy wsi, pow. wiłkomierski, gm. prza rozciąga się do górnej Prypeci w ststwie
Szaty (10 w.).
ratneńskiem. Trzy główne części tego obszaru
Rulewszczyzną, fol., pow. sieński, od roku są; dorzecze Sanu z wierzchowiskami Dniestru,
1868 Mikulskich, 100 dz,

obejmujące ziemię przemyską i sanoeką, dorze-

Rulewszczyzna, wś, pow. owrueki, par. cze średniego Dniestru z wierzch. Prutu, obejmujące ziemię halieką i powiat żydaczowski
praw. Owrucz (4 w.). W spisie niepodana.
Rulików, wś, pow.wasylkowski, gm. Ksa- (ziemi lwowskiej), wreszcie dorzecze średniego
werów, st. poczt. Wasylków (15 w.), 126 dm,, Bugu z wierzchowiskami Wieprza i Styru, obejmujące ziemie: chełmską i bełzkaą. Powiat
698 mk., szkółka,
Rulikowo, r. 1565 Rolikowo, wś nie istnie- lwowski powstał na rozgraniczu dwu ostatnich

jąca. Leżała w ststwiebełzkiem, między Poturzynem, Witkowem i Zabczem, w dzisiejszym
pow. tomaszowskim. . Stanowiła przyległość Poturzyna. Dwaj ziemianie, Andrzej Poradowski
i Szczęsny Konopka, otrzymali ją w dożywotnie

działów.

Pokucia.

Dorzecze górnego Prutu nosi nazwę

Obszar ststwa ratneńskiego, a w czę-

śel i lubomelskiego zwano Polesiem, a nadbrzeż-

ną dolinę Dniestru — Pobereżem. W w. XVI
obszar R. czerwonej składa się z następnych
posiadanie i siedzieli tu w r. 1565. Nie było części: województwo ruskie rozpadające się na
we wsi kmieci tylko 4 zagrodników. W r. 1578 cztery ziemie: przemyską, sanocka, lwowską
Sebastyan Rulikowski płaci od 1 zagr. i ma dział i halieką i województwo bełzkie w skład którew Zabezem. Ród ten wyniósł się później z drob- go prócz ziemi bełzkiej wszedł powiat buski zienej siedziby, a wioska znikła.
mi lwowskiej, a za to odpadło ststwo hrubieRumejki, ob. Romejki.
szowskie i włość kryłowska zaliczona do ziemi
Rumiany, wśi dwór, pow. kowieński, gm. chełmskiej,
Ziemia przemyska obejmowała
Surwiliszki (10 w.), Żylewiezów, 172 dz,
236,71 mil kw. i dzieliła się na cztery powiaty:
Rumiszcze, wś, pow. dryzieński, gm. Za- przemyski (137 mil kw.) samborski, drohobycki
biały.
(14 mil kw.) i stryjski; ziemia sanocka (74, 25
Rumny, zaśc., pow. rzeżycki, Wróblewskich, mil) tworzyła jeden powiat, lwowska (231,35
17 dz.

mil)

Rumoka, wś, pow. mławski.

dwa:

lwowski

i żydaczowski;

halieka

Rudowski (280,29) trzy: halicki, kołomyjski (88,69 mil);
Tad.: „Geolog. rolniczy opis majątku Rumoka* trębowelski, ziemia chełmska (180,70) dwa po- (Spraw. Kom. fizogr. Akad. Um., t. XXXIV, wiaty: chełmski i krasnostawski; województwo
r. 1899).
bełzkie (166,49 mil) cztery powiaty: bełzki
Rumpbłe, fol., pow. rzeżycki, własność Stani- (107,82 mil), grabowiecki, horodelski, buski.
sławskich, 49 dz.
Ogółem obszar prowincyi całej wynosił 1,169,85
Rumszajcie 1.) wś, pow. telszewski, gm. mil kw., według obliczenia Al. Jabłonowskiego.

Iłłoki (9 w.). 2.) R., wś i dwór, tamże, gm. Pod względem kościelnym składała się z archiSiady (19 w.), Szymanów, 373 dz.
dyecezyi lwowskiej (ziemia halieka i lwowska,
Rundany, wś, pow. lucyński, gm. Rundany, tudzież powiat buski), dyecezyi przemyskiej
32 w. od Lucyna, 13 dm., 170 mk., kościół par., (ziemia przemyska i sanocka) i dyecezyi chełmzarząd gm., 2 jarmarki.
Gmina obejmuje skiej (ziemia chełmska i bełzka), Ta ostatnia
36 miejscowości, 144 dm. włośce, (93 innych), miała w połowie w. XVI parafii 64, z tych
2613 mk. włościan, uwłaszczonych na 4113 dz. 26 miejskich i 38 wiejskich, W całej R. czer-Runice (t. X, 13), w spisie własn. ziem. Gru- wonej było około 230 parafii łac. z tych 150
nice, (t. XV, 540), wś włośc., pow. bielski gub. w miastach. Dla ludności obrządku wschodniegrodz., par. Drohiczyn, w dawnej ziemi drohic- go istniały trzy eparchie: lwowsko-halieka,
kiej. Fol. po r. 1886 rozparcelowany pomiędzy przemyska i chełmska. Ilość parochii nie da się

włościan.

Ludność polska,

Rupejki, mylnie Runejki (t. X, 18), fol.,
pow. wiłkomierski, gm. Pogiry (5 w.), należy
do dóbr Poabel.
Rupienie, ob. Gudziuny,
Ruś Czerwona. Nazwa ta dość późno rozpowszechniła się na oznaczenie całego komplek-

ściśle oznaczyć, w przybliżeniu było ich do 700,
wsi mających cerkwie było 1490. Na obszarze

prowineyi było w w. XVI 3350 wsi (woj. ruskie
2490, bełzkie 460, ziemia chełmska 400)
i 163
miast i miasteczek. Zaludnienie w przybliżonem

obliezeniu wynosiło 572,648 (z tego 124,820

w miastach).

Najgęstsze zaludnienie (985 na

su ziem zamieszkałych przeż plemiona słowian 1 milę) miała ziemia sanocka, po niej przemy-

wschodnich, śród których drogą kolonizacji ska (585 na 1 milę), lwowska (562), najmniej
i z pomocą związku państwowego, rozsiedla się zaludniona ziemia kalicka miała 304 mk. na
Słownik Geograficzny, T. XV. — Zeszyt 184.
36

,
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„ Rus

Rusinówka, fol., pow. czauski, od r. 1874
1 mili. Do obszaru R. czerwonej odnoszą się
świeższe wydawnictwa i opracowania następne: Krasowskich, 220 dz,
„Polska wieku XVI*, t. VII Ruś Czerwona przez
Ruskie, fol. dóbr Szumiacze, pow. klimo-

Al. Jabłonowskiego (część I obejmująca sam
materyał z regestrów pobor. ilustracyi; część II,
mieszcząca oparty na tych danych obraz kraju
i ludności). Warszawa, 1901 i 1903. Roman
Zakliński: „Gieografia Rusi czast” piersza: Ruś
galicka, bukowińska i ugorska*. Lwów, 1887,

str. 148.

Liske Ksaw.: „Akta grodzkie i ziem-

skie*. Lwów, t. XVI.

ini-Rusi*, t. I, IIi III.

„Żereła do istorii Ukra-

wieki.

Ruskopolana (t. VIII, 561, Polana Ruska
it. X, 29, Ruska Polana), wś, pow. czerkaski,
gm. Białozierce, st. poczt. Czerkasy (8 w.), 896
dm, 4891 mk., cerkiew, szkółka cerk., dom
modl. żyd., 25.wiatraków, tartak, smolarnia.
Rasków al. Ruszków, wś i fol. nad rz. Tuez-

Lwów, 1895 (Mieszczą ną, pow. konstantynowski, gm. Łysów. Według

się tu lustracye królewszczyzn na Rusi z r. 1565 aktów kościelnych: „Rafał Raczko, ststa miel-

i 1566 wydane przez M. Hruszewskiego).
łowski Al.:

Czo- nieki, dóbr Czuchowa i Puczyce dziedzie, z żoną

„Dawne zamki i twierdze na Rusi Nastazyą i synem księdzem Bartłomiejem kan.

halickiej* (Odbitka z „Teki konserwatorskiej). wileńskim, Jerzym, Pawłem i Janem Raezkami—
Lwow, 1893. Wł. Łoziński: „Prawem i le- w majątku swoim Ruszkowie nad rz. Chrosną,
«.
Obyczaje na Czerwonej Rusi za Zy- funduje „de radice nova* kościół ku czei Św.
wem*,
Ducha, Wnieb. P. Maryi, św. Leonarda i Bergmunta III. Lwów, r. 1903,
Rusaki, dwa fol., pow. horecki. Jeden do dóbr narda, zabezpieczając uposażenie takowego nie
tylko na R., leez i na in. dobrach swoich. Dan
Wilanowo, drugi Zarembów, 162 dz.

w Ruszkowie we dworze, dnia 24 czerwca
Rusakowo 1.), urocz. przy wsi Giezyce, 1493*%, We 24 lata później Paweł Raczko
pow. słonimski. 2.) R., wś, pow, dźwiński, par.
wojski ziemi bielskiej, syn Rafała, otrzymawszy
fol, pow. połocki, Gusakowych,

Krasław. 3.) R.,
od króla przywilej wieczny na dobra Myszkowi40 dz.
ce w ziemi drohickiej o granieę z R, leżące, funRugm.
humański,
Rusałówka, wś, pow.
duje przy kościele altaryą, dając na jej uposasałówka, st. poczt. Buki (5 w.), 48 w. od Huma- żenie trzy łany we wsi Myszkowicach, oraz
nia, 478 dm., 2426 mk., cerkiew, szkółka cerk.,
sianożęć na rz. Tuczną (r. 1517). Po śmierci

młyn, wiatrak. mina obejmuje 9 miejseowości (1 mstko, 7 siół, 1 wś), ma 15,688 mk. (89 Pawła R. ostatecznie sędziego bielskiego (1540),
pozostali synowie Jan i Stanisław, rozdzielili
kat., 138 sztund., 12 ewang., 2469 żydów)

i 20,297 dz.. wtem 11,496 większej posiadłości, majętności między siebie,

Pierwszy wziął R.,
drugi Myszkowice, co zeznano przed aktami gro8242 włośc., 559 cerk.
du drohiekiego r. 1546. Syn Jana Raczka —
Rusanowo, dobra, pow. newelski, Linow- Adam, sędzia ziemi mielniekiej, wystawił roku
skich, 497 dz.
1646 nowy kościół z muru. Około r. 1660 sukRusiec, r. 1375 Russinowicze, r. 15538 Ruscza, cesorowie Jana Raczka—dobra Myszkowice od-

wś, pow. łaski. W r. 1375 otrzymuje tu Miko- przedali Maciejowi Krasowskiemu podkom, mielłaj notaryusz sieradzki za usługi dla króla Lu- niekiemu; wywiązały się ztąd spory nowonadwika, łan ziemi (K. W., n. 1724).

Wr. 1576 bywców z Raczkami z R., w którym to czasie

wś Ruscza płaci od 6 łan., 5 zagr., zaś Rusiecka altarya upadła,
Wola od 14 łan, 2 zagr.
wany w budowie.

Poprzednio już kościół w R.

Nowy kościół muro- na zbór obrócony został, eo okazuje się z dok.
r. 1592. Wkrótee jednak powrócony być muRusiecka, zaśc., pow. lucyński, Wandyczów, siał katolikom, skoro r.1627 ks, Jan Brzostowski

30 dz.

proboszcz, oblatuje w grodzie drohiekim orygi-

Rusiły Lisowczyce, dobra, pow. brzeski, nały tak fundacyi kościoła, jak też i altaryi.

gub. grodź,, gm. Wojska, Sufezyńskich z fol. Kościół ten murowany w kształcie krzyża, wznoJohalin Bazyliany 982 dz. (318 lasu), Na po- si się na stoku wzgórza porosłego lasem. Obeelach dwa kurhany.
ny proboszcz zamierza powiększyć małą świąRusinowa, polana w Tatrach. Przez pomy!- tynię.

Z trzech ołtarzy zwraca uwagę boczny,

kę składającego część końcową opisu (t. X. 26) z obrazem N. Maryi P. noszącym eechy szkoły
połączono niewłaściwie z opisem wzgórza: Zu- staro niemieckiej, Przez umiejętną restauracyę
sinowa Górka, który kończy się na wyrazach: pozbawiony został pokrywającej go złocistej
„w pow. ostrzeszowskim
*.
sukienki. W pobliżu kościoła stoi odosobniona
Rusinowice, wś dziś nie istniejąca. Znaj- dzwonnica niezwykłych kształtów, które wedle
dowała się w pobliżu wsi Niewiesz (dziś pow. podania służyła do odprawiania nabożeństwa,
turecki), należała do klasztoru wąchockiego, gdy kościół przez protestantów zabrany został.
którego opat Mikołaj oddaje r. 1364 sołtystwo
; Naprzeciw kościoła stoi śród pięknego parku

w tej wsi niejakiemu Michałowi. Wedle aktu! pałac właścicieli dóbr. We wsi młyn, kuźnia
M. R. Witan.
wieś leżała nad rz, Bzurą (Kod. mał., LII, 175).
| i kilka sklepów żydowskich.

Rys
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Rusnale, fol., pow. szawelski, gm. Liguny areyb. gnieźn. (K. W., n. 1088, 1371, 1826).
3.) R., ob. Rusków.
Rusnów, wś, pow. włodzimierski, gm. MikuRuszkowo, w dok, Roszkowo, pow. lipnowlicze, 58 mk., 418 mk.
ski. W dok. z r. 1323i nast. wieś książęca.
Rusota 1.) dobra, pow. grodzieński, PruszyńRuteliszki, fol., pow. oszmiański, gm. Soły.
(3 w.), Kenigów, 69 dz.

skich z fol. Hożka i urocz. Sołowie 1285 dz.

Rutki Nory i 2. Zaborowo, dwie wsi, pow.

(507 lasu), Około r. 1629 własność Pawła Czer- łomżyński, par. Wizna, Władysław ks. mazow.
niekiego. 2.) IR. Boguszowce; dobra, tamże, w Wiznie nadaje r. 1436 pięciu braciom „de
Staniewiczów, z chut. Zielona i Świstowszczyzna Rutkowo* 10 łan. zw. Zaborowo nad rzką Wisz664 dz. 3.) R. Kamienna, dobra, tamże, Wy- nieą za 10 kóp groszy i 3 łany 10 morg. przyganowskich, z urocz. Ostrowo, 304 dz. 4.) R, ległych za 9 kop.
Monasterska, tamże, własność monasteru żeńskieRutkowskie Wielkie, wś, fol. i okolica.
go w Grodnie, 200 dz.
Fol. Pogorzelskich, 126 dz.; okolica 155 dz.
Rutkowskiego, chutor, pow. żytomierski,
Rusów, Russów, wś, pow. włodzimierski,

gm. Trojanów, 16 w. od Żytomierza, 32 dm.,
Należała do dóbr biskupstwa łuekie- 215 mk.

gm. Chotiaczów, 13 w. od Włodzimierza, 49 dm.,

321 mk.

Rutkowszczyzna 1.) fol., pow. horecki, od
go. W r. 1577 wniesiono od 5 dym., 2 ogr. po
2 gr., od koła młyń, 12 gr., od popa 2 fi., awr. r. 1875 Iskrów, 158 dz. 2.) R., wś, pow. witebski. Mają tu Bujewiezowie 32 dz., Kuleszo1588 od 6 łanów.
Rusowiczki, wś, pow. włodzimierski, gin. wie 10 dz., Pławińsey 9 dm,, Żyżniewsey 19 dz.
Rutuliszki 1.), ob. Retuliszki. 2.) R. (t. X,
Hrybowica, 20 w. od Włodzimierza, 32 dm,,
11 Rumoliszki), dwór, pow. szawelski, Janusz223 mk.

Russendorf, fol.. pow. dźwiński, attyn. kiewiczów, 60 dz.
Rutwianka, wś, pow. owrucki, gm. Worobie
Kreuzburga.
Russów, w dok. Roszeyewo, 1282 Russow, Nowe, par. praw. Worobie Stare (7 w.), 69 w.
wś, pow. kaliski, W dok, Mieszka śród włości od Owrucza, 125 dm., 675 mk.
Ruwele, ARuwiele al. Ruwile, dwa majątki,
nadanych klasztorowi św. Wawrzyńca pod Kali-

szem. W r. 1282 poddany juryzdykcyi wójta okolica, pow. szawelski, gm. Kurszany (8 w.).
Jeden należy do Tałuciów z Gierżdelami 783 dz.,
kaliskiego (K. W., n. 35, 511).
Russów, r. 1565 Hruszów, wś, pow. śnia- drugi do Taraszkiewiczów 350 dz.
Ruzgie 1.) (t. IX, 835, Rózgi), wś i dobra,
tyński. W r. 1565 wś w ststwie śniatyńskiem,
pow.
telszewski, gm. Zydyki, Ruetzów, 373 dz.
miała 24 kmieci na całych dworzyszczach,
5 zagr., wataman wolny, pop. Powołowszczyz- 2.) R. (t. X, 46), wśi zaśc., pow. wiłkomierski,
ny dawali 26 wołów rocznie, każdy wartości gm. Ołoty (nie Swiadoście).
Ruziec, w. XIII w. Rusck, wś nad Drwęcą,
zł. 4, Ogółem dochodu było zł. 161 gr. 13.

pow. lipnowski. W dok. z w. XIII śród włości
Rustejkowszczyzna, dwór, pow. kowieński, kościoła płockiego podano: „Rusek castrum et
gm. Wilkija (9 w.), Horodeekich, 100 dz.
|ecum eastoribus super Druancam et supra ipsum
Rusywel, wś nad rzką Berestwą, pow. Ruz* (Mon. hist. Pol. V, 437). Przy grodzie
ostrogski, gm. i st. poczt. Hoszeza (4 w.), 37 w. nie powstała wieś, dla tego reg. pob. z w. XVI
od Ostroga, 164 dm., 1141 mk., cerkiew drewn. nie wspominają R. Obecnie jestto drobna osada.
zr. 1878. Własność r. 1562 Czapliców SzpaRuże, wś, pow. lipnowski, Z obszaru parafii
nowskich, następnie kn. Bohusza Koreckiego, R. wydzielono przed r. 1564 parafię Ciepień
zagrabiona r. 1568 przez Romana Hostskiego. (Czepień).
W r. 1583 wnosi pobór Marein Meżyński. W r.
Rużewszczyzna, chutor, pow. dubieński,
1617 ks. Janusza Ostrogskiego, spustoszona gm. Tesłuhów.
przez tatarów.
Rużyn, podany dwukrotnie jako Rożyn (t. IX,
Ruszcza, w dok. Ruscha, wś, pow. krakow- 874) i Rużyn (t. X, 47), mstko pow. skwirski,
ski. Bernard kapelan z R. w dok. z r. 1224.
gm. Rużyn, 195 dm., 4848 mk,, cerkiew,
Ruszków 1.), r. 1285 Rusichow, wś, pow. kościół, szkoła, ambulatoryum, apteka, st. poczt.,
kolski. Wedle dok, z r. 1285 należy do Do- gorzelnia, 2 cegielnie, 2 młyny, 2 wiatraki,
browa, a więc do klasztoru sulejowskiego (Ulan. Gmina obejmuje 7 miejscowości (1 mstko, 5siół,
Dok. 220, 46). 2.)R., r. 1328 Roskow, wś, 1 wś), ma 16,318 mk, (190 katol., 42 rozkoln.,

pow. opatowski.

W dok, z r. 1328 śród włości 19 ewang., 3515 żydów) i 15,936 dz. w tem

bisk. lubuskich. Czy z tego R. pisał się Hen- 7415 większej posiadłości, 7903 włośe., 565
ryk notaryusz królewski w dok. z r. 1359 jest cerk.

wątpliwem. Ztąd zapewne pochodził „WenRybaciszki, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
czeslaus Roscowski* wspom. w dok. z r. 1384 Traszkuny (6 w.
jako przywłaszczyciel grodu opatowskiego i caRybaki 1.) dobra, pow. białostocki, gm. Przyłego klucza dóbr, które zobowiązuje się zwrócić tulanka, Grodzkich, 418 dz. 2.) R., pow. gro-
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Ryb

0 2 w. od wsi, śród lasu skarbowego wał barana wartości 25 gr. gunię za 24 gr.,
popręg i ser owczy za gr. 8. Dwaj podsadkowie
Rybałty Stefaniszki i R. Szczepany, dwie dawali po kunie. Pop gr. 30. Pszezelna dań
okolice szlach., pow. bielski, gub. grodz. R. Ste- 4 pnie rocznie. Świnia dwudziesta czyniła
faniszki, ob. t. X, 52 R. Szezepany, 94 dz. 5 wieprzów, wołów 10 co piąty rok. Ob, Kuty.
Ryboczne, o». Zozin. |
Ob. Herbarz, Kapicy, str. 361.
Rydcza, wś, pow. krzemieniecki, gm. Borki,
Rybotycze, ob, Z/uwniki.
Rychliki, pow. wiłkomierski, r. 1788 wła13 w. od Krzemieńca, 63 dm,, 402 mk.
Rydczyce, wś, pow. rówieński, gm. Dąbro- sność Dominika Kołyszki.
Ryczany, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
wiea, par. praw. Zaleszany (5 w.). W spisie
Dryświaty (8 w.). Dawniej attyn. Dryświat,
niepodana.
Rybikowa, fol., pow. newelski, gm. Jemie- dziś Załęskich, 80 dz.
Ryczywół, mstko, pow. kozienieki, W dok.
niee (3 w.), browar.
Rybinie, fol. pow. lepelski, Osowskich, zr. 1369 wspomniany jest starosta ryczywolski
Jan Pylik (Kod. mał., 11I, 233).
30 dz.
Ryczywół, zamek, ob. Okopy św. Trójcy.
Rybiniszki, mstko i dobra, pow. rzeżycki.
Rydeńka, fol., pow. taraszezański, gm. i st.
Właściciel dóbr tych Stan. Kierbedź wraz ze
swą małżonką, obszerny i opustoszały pałae po poczt. Zaszków (10 w.).
Rydka, wś, pow. ostrogski, gm. Semenów,
przerobieniu i urządzeniu w nim 9 pracowni
dzieński.

wyniosłość zw. Zamczyszcze al. Horodyszcze.

malarskich i 1 rzeźbiarskiej oddają w porze par. praw. Bereżyńce (2 w.), 55 w. od Ostroga,
letniej do rozporządzenia artystom polskim, znaj- 61 dm., 391 mk, W r. 1583 kn. Jury Puzyna
dującym w okolicy tutejszej obfitej w lasy i je- wnosi z 12 dym., 5 ogr.
Rydkoduby, chutor, pow. nowogradwołyńziora pole do studyów z natury.

Rybna, wś, pow. chrzanowski, ob. Baczyn.
Rybnica, rzka, w pow. lepelskim, dopływ
Berezówki (lewy dopł. Ułły).
Rybnica, dobra skarb., pow. lepelski, 417 dz.
Rybnik al. Zydniki (t. X, 64), fol., pow. pru-

ski, gm. Ostropol.
Rydomi, wś, pow. krzemieniecki, gm. Olek-

siniee Stary, 32 w. od Krzemieńca (st. poczt.),
296 dm., 2304 mk., cerkiew drewn. z r. 1780,
szkółka cerk. od r. 1869. Nadana r. 1430 przez

żański, Martensów, 396 dz.

ks, Świdrygajłę

Rybnik, miasto na Szlązku. W r. 1895 powiat miał 87,559 mk., w tem 78,801 polaków.
Rybno 1.) wś, pow. sochaczewski. Wymienione w dok. z r. 1368 śród wsi książęcych dających dziesięcinę bisk. pozn. (K. W., n. 1601).
W r. 1579 podano tu dział plebana i 17 działków szlacheckich
(Rybieńskich przeważnie)
obejmujących od 1 do 4 łan. Gotard z R. kasztelan sochaczewski wspom. w dok. z r. 1451

W r. 1545 należy do Symeona Caty. W r. 1575

Iwanowi

Mokosiejewiezowi.

wnosi pobór Roman Hoski z R. i Husteczka.
W r.1583 płaci R. Jarofiej Hoski od 49 dym.,
27 ogr., 2 kół waln., 1 popa.
Rydze 1.) fol., pow. wiłkomierski, gm. Siesiki (5 w.). 2.) R., wś, tamże, gm. Szaty (15 w.).
Rydzele, wś, pow. grodzieński, gm. Wiercieliszki, 16 w. od Grodna, 544 dz.

Rydzewo 1.) wś, pow. łomżyński.

Wedle

(Kod. maz. 216), był podejrzany o otrucie zmar- dok. z w. XIII biskupi płoccy mieli gniazdo sołych r. 1462 w młodym wieku ks. płoekich: Zie- kole „in Rhizew* (Mon. Pol. hist., V, 438),

mowita i Władysława, synów Władysława. Miał Możnaby tu odnieść do R. w pow. ciechanow2.) R., wś, pow. szezuczyński. R. 1437
żąt Rybna (Mon. Pol., III, 121, Długosz). 2.) w Piątniey nadaje Władysław ks. mazow. SasiR., wś, pow. częstochowski, par. Mykanów. nowi i Mścisławowi „de Zebry* 20 łan. chełm.
W r. 1262 Bolesław ks. wielkop. nadaje klaszto- z brzegiem rzeki Wissy, zwanych Rydzewo.
rowi w Zawichoście, Mykanów, Pławno i R. R. 1439 ciż sami bracia sprzedają te 20 łan. za
(K. W., n. 394, 410). Według Długosza (L. B., 30 kóp Piotrowi i Albertowi „de Kownaty* (KaIII, 334) wś ta nad rzką Trzebczą miała 3 łany pica, Herbarz).
Rydzyna, miasto, zamek, pow. wschowski,
km., sołtystwo na 4 łanach, młyn. Łany km.
i sołtysie dawały dziesięcinę plebanowi w Myka- „Zamek Rydzyński*. Przyj. ludu (1834, str.
nowie. Dochód klasztoru ze wsi ocenia Długosz. 185). „Zamek w R.i dziedziniec przed zamkona 55 grzyw. bez 2 groszy. Sołtystwo da- wy w R.* (Album do Edw. hr. Raczyńskiego.
wało 6 grzyw. Wieś należała do dyecezyi gnieź- Wspomnień Wielkop.). „Zamek* (Album Napol.
Ordy).
nieńskiej.
Ryga, miasto. Mettig F.: „Geschichte der
Rybno, wś, pow. kossowski. Włość królewska w ststwie śniatyńskiem. R. 1469 trzyma Stadt R.*
Rygajłowszczyzna, fol., pow. mścisławski,
ja Jan Odrowąż. W r. 1565 ma 8 dworz.,
to być akt zemsty za odebranie mu przez ksią- skim.

z każdego dają po 3 kuny za czynsz lub 20 gr. od r. 1856 Kmitów Ratomskich, 186 dz.
W dok. z r.

Rykacze, wś, pow. łomżyński,
zą kunę, owsa 8 mac. (lub 2 grzyw.), serów 2,
kur 2. Było 4 owczarzów, każdy od stada da- 1423 (Kapica, Herbarz, 364).
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Rykanie 1.) Wielkie, mylnie Rykany (t. X, Aksentowiczów, 187 dz. 3.) R. al. Rykowo Nopow. dubieński, gm. Jarosławicze, we, dobra, tamże, dawniej Ryków, dziś Żebrowpar. kat. Nieświez (14 w.), 39 w. od Dubna, skich, 2737 dz.
Rykowicze, wś ifol., pow. kobryński. WŚ
28 dm., 231 mk., do 500 morg. włośc. i tyleż
dworskiej. Gleba urodzajna ezarnoziem. 2.) 15 dm., 133 mk., cerkiew fil., 235 dz.; fol.
R. Małe, wś, tamże, stawem i groblą oddzielone w części Widackich 312 dz., Maleszewskich 60,
89) wś,

od R. Wielkich, 21 dm.,

200 mk.,

cerkiew. Mitraszewskich 51 dz.

W r. 1402 Świdrygajło nadaje dworzaninowi

Rykowicze, wś nad rzką Biełochą, pow. wło-

swemu Siemaszce: R., dworzyszcze Ławrowskie, dzimierski, gm. Poryck, 33 w. od Włodzimierza,
Omelanik, Ozdeniż, Dobratyn. W r. 1545 Wa- 198 dm., 118==(mk., cerkiew, młyn.
Rykówka, chutor, pow. owrucki, gm. Żubrosila Siemaszki. W r. 1570i 15883 należy z Topulem do Iwana Borzobohatego Krasieńskiego, wicze, 7 dm., 55 mk.
Rykowo, pow. rzeżycki, ob. Plaskowo,
biskupa łucko-ostrogskiego. W końcu XVIII
w. R. należały do Raciborowskich, od których
Rykszyny, wś, pow. newelski, gm. Rykszy-

w r. 1841 nabywa z Topulem i Łahodówką Kon- ny, 45 w. od Newla, 3 dm., 20 mk., zarząd gm.,
R. Małe należą do ks. Tade- cerkiew, 3 jarmarki. Gmina obejmuje 102
usza Lubomirskiego. 0 '/ą w. na południe od miejscowości, 671 dm. włośc. (125 innych),

stanty Żytyński.

wsi na granicy Baleowiec, na znacznej wynio- 4785 mk. włościan, uwłaszczonych na 9205 dz.

słości nad błetem, na przestrzeni 70 morg. roz-

Rykumie, zaśc., pow. lucyński, Dobkiewi-

ciąga się cmentarzysko pogańskie. Mogiły, licz- czów, 8 dz.

by których, z powodu zarośnięcia gęstemi krzaRyławica, wś, pow. włodzimierski, gm.
kami leszczyny niepodobna oznaczyć, są rozrzu- Wierzba (Wierba), 1 w. od Włodzimierza,
cone grupami. Każda grupa ma jedną większą 35 dm., 264 mk.
mogiłę, otoczoną mniejszemi. W każdej mogile
Ryłowice, wś, ob. Chobrzany.
znajduje się zwykle jeden kościotrup, głową

Ryłówka, wś, pow. zasławski, gm. Choro-

obrócony na zachód, a przy nim garnek glinia- wiec, par. praw Korezyk (10 w.), 50 w. od Za-

ny, niezgrabny, w ręku lepiony. Mogiły od sławia, 109 dm., 807 mk., cerkiew fil. drewn.
strony zachodniej widocznie najdawniejsze, nie zr. 1821, szkółka cerk. od r. 1865.
więcej nie zawieraja, natomiast w mogiłach od
Ryłowszczyzma, fol., pow. mścisławski, Ilistrony wschodniej, szezególniej kobiet, znajdują niczów, 226 dz. i Kirkorowej, 216 dz.

się paciorki i różne inne ozdoby, jak pierścionki,

Ryły, dobra, pow. połocki, Niepokojczyckich,

zausznice i t.p. W mogiłach mężezyzn znajdu400 dz.
ja się w niewielkiej ilości wyroby z żelaza, jak
Rymajcie, dwa fol., pow. poniewieski, gm.
noże, krzesiwa itp. Broni w żadnej z rozkopa-

Krakinów (10 w.), Śmilgie (6 w.). Drugi nalenych mogił nie znaleziono. Kilkadziesiąt mogił
ży do Houwaltów ma 332 dz.
rozkopał Lud. Żytyński i zdał o tem sprawę na
Rymcieniszki 1.) ob. Dzieraki. 2.) R.,Zymiezjeździe archeologicznym w Wilnie w r. 1898, niszki,
niegdyś część wsi Dachny, w pow. 0szOb. „Wiadom. numizmat.-archeol. z r. 1898*, miańskim, w XVIw. Ryteniów, z których Marcin
t. II, n. I.
Lud. Zytyński.
ojciec, i Jan syn, sprzedają w r. 1591 RomanoRyki, wś, pow. garwoliński. Rozpoczęto buwi Frąckiewiezowi za 150 kóp gr. lit.
dowę nowego kościoła murowanego, większych
Rymdaugiszki, fol., pow. poniewieski, gm.
rozmiarów.
Podbirże
(10 w.).
Ryki, dobra, pow. mścisławski, od r. 1860
Ryminka, wś, pow. czauski, gm. Czausy,
Buczyńskich, 840 dz. (492 lasu); 2 młyny, folusz.

Rykomy, fol., pow. lucyński, Bohdanowiczów, 61 dz.
Rykoszyn, dawniej Rygoszyn, wś, pow. kielecki, W r. 1325 wieś tę własność kanon. krakow. Wirchosława i brata jego Jakóba, położoną
w okręgu chęcińskim, przenosi król Władysław
Łokietek na prawo średzkie (Kod. kat, krak., I,
178).
Ryków, wś, pow. radomski.
Wcielony
r. 1369 do nowo utworzonej parafii w Kłodnie.
Ob. Wieniawa, t. XIII.

26 dm., 157 mk., cerkiew drewn.

Rymiszki 1.) dwór, pow. poniewieski, gm.
Nowe Miasto (11 w.), Piotrowskich, 26 dz. 2.)
R., dobra, tamże, gm. Rozalin (7 w.), Kognowiekich, 320 dz.

3.) R, wś, tamże, gm.

Smil-

gie (4 w.).
Rymkiszki, ob. Bogdanów.
Rymkuny, fol. dóbr Mikołajuńce, pow. poniewieski, gm. Linków (6 w.).
Rymocze, Rymacze, wś nad jeziorem t. n.,
pow. włodzimierski, gm. Bereżce, 60 w. od Włodzimierza, 122 dm., 905 mk., szkoła.

Rymowidziszki, wś, pow. wiłkomierski,
Ryków 1.) pow.siebieski, kaplica katolicka.
Gmina obejmuje 28 miejscowości, 326 dm. gm. Uszpole (8 w.).
Rymszańce, pow. święciański. Na polach
włośe. (72 innych), 3998 mk, włościan, uwłaszczonych na 3223 dz. 2. R., fol., tamże, kurhan do 2 saż. wysoki.
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Rymszany, dwie wsi, pow. dźwiński, par.
Krasław.
Rymsze, okolica, pow. rossieński, gm. Pojurze (8 w.). Mają tu Ogijewiczowie 55 dz,,
Wojtkiewiezowie (w dwóch działach) 62 dz.,
Kuszlejkowie 10 dz.
Ryncze, wś, pow. dźwiński, gm. Jasmujża,

między Starym Zamkiem a rolami wójta. Nadaje przytem 8 morgów przy Nowym Rypinie.
z warunkiem że w ciągu roku wzniosą tam bracia nowy szpital na 12 chorych i kościół, Przy

4 dm., 42 mk., szkoła.

szpitalu tym

ma przebywać

trzech

braci,

a czwarty zostawać ma przy starym szpitalu.

R. 1352 tenże książę nadaje szpitalowi różne
swobody, a mianowicie: wyrobu piwa, miodu,

Ryndiewo, fol., pow. sieński, Sawiekich, szynkowania, urządzenia karczmy, osadzenia na

109 dz.

Ryndzino, Zyndźno 1.) fol., pow. newelski,
Wołdajów, 56 dz. 2.) R. (t. X, 103, Ryndziany), dobra, pow. wieliski, ym. Uzkie, Kaweckich,
3287 dz.
Rynerzowice, wś, dziś nie znana. Jan Grot
bisk. krak. poświadcza iż Rynerius syn Ryne-

riusa sprzedał swe dziedzictwo przyległe do Luborzycy za 40 grz. Piotrowi kantorowi krakow.
WŚ ta p. n. Ryneszowice przeszła na własność

bisk. krakow., jak świadczy dok. z r. 1354
(Kod. kat. krak. I, 231, 254). Zdaje się że na
obszarze R. powstała nieco później dzisiejsza
Wola luborzycka.
Ryngie 1.), dwa dwory, pow. rossieński, gm.
Erżwiłek (13 w.) i Kroże (14 w.). 2.) R., dwie
wsi tamże, gm. Kielmy (6 w.) i Taurogi (14 w.);
druga należy do Wolmerów ma 410.
Rynki, w dok. Rymki, dobra, pow. prużański,
własność Korybut Daszkiewiczów, z fol. Zalesie
712 dz. W r. 1563 sioło w wójtowstwie hliniańskim, włości dworu wieżeckiego, ekon, kobryńskiej.

ziemi szpitalnej kowala, rzeźnika, szewca, kraw-

ca, tkacza, rybaka.

Nadaje też młyn książęcy

ze stawem pod starym zamkiem. Z aktu dowia-

dujemy się, że istniało przedtem Stare Miasto
i stara łaźnia w pobliżu starego zamku. R. 1355
nadają Bolesław i Władysław ks, dobrzyńscy
4 łany chełm. w Starym Rypinie, dla kościoła
par. p. w. św. Trójcy w Nowym R. Dają też
plac leżący z przeciwnej strony zamku przy kapliey p. w. Maryi Magdaleny. Prócz tego nadają kościołowi drugie 4 łany we wsi Dylewie,

wiele innych nadań w placach, ogredach, przywilejach, daninach, W r. 1355 i 1382 pleba-

nem jest Stanisław, którego brat „Vasko* dziedzie Rusinowa jest chorążym bydgoskim. Wój-

tem w r. 1349 jest Eberhardus, a burmistrzem

(proconsul) współeześnie z nim Tylo _(Ulanow.
Dok, maz. 303 do 335).
|

Rypinek, wś nad rz. Prosną, pow. kaliski.
Posiada kościół drewniany filialny do Dobreza.
Wś ta od w. XIV należy w połowie do kanoni-

ków regularnych w Kaliszu, w połowie do plebana miejscowego. Kościół tutejszy p. w. św,
We wsi było 12 włók gruntu śred-

Gotarda (biskup hildesheimski -+ r. 1038) sięga
niego. Dochód 27 kóp 29 gr.
może w. XII. Przechował się tu ołtarz i dwa
Rynkówka, fol.. pow. czerykowski, od roku obrazy bardzo starożytne. Już r. 1362 należy
1877 ks. Oboleńskich, 704 dz.
jako filia do Dobreza, W reg. pob. z r. 1579
Rypin, miasto. W r. 1303 w Rypinie, Wła- podano „Parochia Gothardi Ripino praedium*.
dysław i Bolesław ks. dobrzyńscy ze swą matką W skład par. wchodziła wieś Święty Wojciech.
Anastazyą, przez pamięć na duszę ojca Ziemo- Spisy z r. 1507 nie podawały tej parafii. W r.
wita, zakładają szpital, przeznaczając na jego 1706 podczas bitwy ze Szwedami pod Kaliszem

uposażenie 30 łan. Z tych 12 pod nowym zam- zniszczony do szczętu. Odbudował go z drzewa

kiem w R. pomiędzy posiadłością Jana („nostrum Janiszewski, tereyarz reguły św. Franciszka,

feudalem), a wodą zw. Liwona i 18 we wsi Ro- który tu osiadł jako pustelnik, Odnowiony roku
skowo przyległej do wsi książęcej Długie. Prócz 1847. Opisi rycinę podał Tyg. Ilustr. (r. 1861,
tego 6 morg. łąk nad Rypiennicą. Dwaj bracia t. III, 41).
zakonu Grobu Chrystusowego Volkmarus i PeRypki (t. X, 111), wś nad rzką b. n. dopł.
trus, fundatorzy kościoła N. P. Maryi i św. Pio- Horynia, pow. zasławski, gm. ist. poczt. Zasław
tra i Pawła, mają zarządzać tym szpitalem. (8 w.), 172 dm., 1172 mk., cerkiew drewn.
W r. 1326 Floryan biskup płoeki przeznacza 4 r. 1791, uposażona przez ks. Barbarę Sanguszdziesięciny swe z tych łanów na rzecz szpitala. kową r. 1764, szkoła od r. 1871, W r. 1593
R. 1345 Władysław książę dobrzyński i łęczye- ks. Janusza Zasławskiego, spustoszona przez taki osadza nowe miasto Rypin na obszarze 23 ła- tarów.
nów między Rypinem Starym (wsią), a wsią GoRypniszczyzna, fol., pow. połoeki, Szpakodeszewo.

Mieszkańcy otrzymują 10 lat wolno- wych, 162 dz.
Rysiczkowoe, fol., pow. siebieski, Liewieńplacu, a 8 denary z połowy. Miasto otrzymuje ców, 103 dz.

ści, poczem płacić będą po 6 denarów z całego

prawo chełmińskie. W r. 1349 tenże książę
Rysin 1.) fol., pow. klimowieki, 721 dz. 2.)
zamienia z braćmi Grobu Chryst. 18 łanów da- R., fol., pow. witebski. Około r. 1655Mikołaja
nych im we wsi Roskowo na grunta leżące i Barbary z Chrapowiekich Żabów, dziś Mikoławzdłuż drogi z Nowego Rypina do Starego, po- ja Misuny, 78 dz.
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Rysowata, wś, pow. zasławski, gm. Chro- nie, otrzymała r. 1295 prawo niemieckie (Ulan.

(5 w.), 70 w. od Żytomierza, 125 dm., 561 mk.
Rytec, chutor przy wsi Orchowo, pow. brze-

Dok. kuj. 117.2, 122.8, 125.11, 130.18).
Rządz, niem. Rondsen, wś, pow. grudziądzki.
Ob. „Wykopalisko na polach dworskich w Rządzu pod Grudziądzem starożytnych wyrobów
bronzowych* (Przegl. Bibliogr. areheol., t. III,
r. 1881). Anger S. dr.: „Das Graeberfeld zu
Rondsen im Kreise Graudenz*.- Z mapą i 29 tablieami (w zbiorze: „Abhandl. zur Landeskunde

ski, gub. grodz.

der Prov. Westpreussen*.

lin, 46 w. od Zasławia, 32 dm., 221 mk.

Ryświanka, dwie wsi. pow. rówieński, gm.

Tuczyn, 32 w. od Równego, 45 dm., 382 mk.

Ryszawka, Ryszówka (t. X, 116), kol., pow.
żytomierski, gm. Barasze, par. praw. Suszki

Graudenz, 1890,

Rytec, chutor, pow. włodzimierski, gm. Pu- zesz. I).
lino.
Ob. MłodoRzeczewo, wś, pow. płocki.
Rytele, wś, pow. sokołowski, W dok. z r. chowo.
1450 i nast. występują Rytelowie (Kapica, HerRzeczki 1.) urocz., pow. grodzieński, gm.
barz, 363). Ob. Lizą.
i dobra Skidel. 2.) R., fol., pow, rohaczewski,
Rytwiany, wś, pow. sandomierski. Wojciech Boczkowych, 2000 dz. (1650 lasu), młyn, folusz.
Jastrzębiec bisk. krak. aktem z r. 1416 określa 3.) RRz., tamże, dziedzictwo Pieczkowskich,
obowiązki prebendaryuszów w R. i Beszowy. 174 dz.
Kaplica w R. p. w. św. Wojciecha i Krzysztofa
Rzeczki 1.), wś i os. leśna, pow. nowogradpobierała dziesięciny Z Oględowa i Kotuszowa wołyński, par. praw. Kozak (1 w.), 35 w. od
(utraque Hotuszów), prebenda w Beszowy zaś ze mta pow., 91 dm., 572 mk, 2.) Rz., kol. tamSwichowa („utraque Swichów* dziś Sichów). że, gm. Kurne, 58 w, od mta pow., 11 dm,,
Por. Kod. kat. krak. (II, 403).
72 mk.
Rytwino, fol., pow. połocki, Reuttów, 72 dz.
Rzeczyca 1.) wś, pow. rawski. Kościół par.
Rywdały, fol., pow. lueyński, Zdanowskich, w Rz. i pleban Stanisław występują w dok. z r.
120 dz.
1364 (Kod. dypl. pol., I, 228). 2.) Rz., w dok,
Ryzgory, mylnie Ryżgory (t. X, 128), pow. Reczicea, wś, pow. nowoaleksandryjski (Puławy).
święciański. Na brzegu Wilii grupa kurhanów, W dok. z r. 1254 śród włości klasztoru zwierzyz których trzy mają do 22 saż. obwodu i 9 saź. nieckiego, leżących w okolicy Wietrznej Góry
w przecięciu, obłożone szczelnie kamieniami.
(Kazimierza).

Ryzina, wś nad rzką Szewczenkową, pow.

1.) Księża, fol.. pow. janowski.

Rzeczyca
humański, gm. Rusałówka, st. poczt. Buki Ostatecznie jako własność poduchowna rozstał
szkółka
(14 w.), 358 dm., 1979 mk., cerkiew,
rozparcelowany. Ma 18 os., 170 mk, Wieś
cerk., 4 wiatraki.
t. n. została złączona z Rz. Ziemiańską. 2.) Rz.
Ryżakowa, wś, pow. horodecki, gm. Dubiny. Ziemiańska, wś ifol., pow. janowski. Obszar
Ryżanowka, mstko, pow. zwinogródzki: dworski został rozparcelowany r. 1897. Powsta- «

|
O pół mili na płd. od R. znajduje się grupa ło 32 osad. mających 250 mk.
Jeden z dwu
Rzeczyca 1.) fol., pow. brzeski, gub. grodz,,
większych rozkopał r. 1887 dr. Hryncewicz, bar. Taube, 381 dz. 2.) Ra., wś nad rzką Podzbadał następnie i opisał G, Ossowski. Był to leśna, pow. prużański, Niegdyś ks. Czartory19 kurhanów, na obszarze 2 klm.

prawdopodobnie grób jakiejś władczyni Scytów, skich, którzy posiadali tu zamek, zburzony roku

pochodzący z V w. przed Chrystusem.

Bogaty 1812.

zbiór przedmiotów, złotych przeważnie, pomie-

3.) Rz, mylnie Zzeczyce (t. X, 140),

wś, pow. słonimski, 455 dz.

4.) Rz., fol.,

szezony został w zbiorach akad. umiej. w Kra- pow. połoeki, Szyszków, 250 dz.

kowie Ob. Ossowski G.: „Wielki kurhan ryżaRzeczyca, Reczyca 1.) wś nad Prypecią,
nowski*. Wydanie Kom. antrop. Akad. Umiej. pow. kowelski, gm. Chocieszów, 60 w. od Kowla,

krakow., 1888, str. 52, in 49, 6 tablie.

167 dm., 854 mk., cerkiew, szkoła.

2.) Rz.,

Ryżewo, fol., pow. witebski, Cimachowiezów, wś nad Horyniem, pow. rówieński, gm. Tuczyn
79 dz.
(6 w.), st. poczt. Hoszecza (22 w.), st. dr. żel.
Ryżków, chutor, pow. owrucki, gm. Sło- Równo (23 w.), 60 dm., 558 mk., cerkiew
weczna, 7 dm., 52 mk.
drewn. z r. 1755, uposażona r. 1757 przez dzieRyżów 1.) chutor, pow. żytomierski, gm. dzica ks. Stanisława Lubomirskiego. Szkoła
Cudnów, 21 dm., 132 mk. 2.) R., chutor, tam- paraf. od r. 1886, młyn wodny, gorzelnia, tarże, gm. Piatka, 5 dm., 23 mk.
tak. Własność Jodków. 3.) Rz. al. Rz. WasiRyżyki, fol., pow. orszański, Ilinych, 307 dz. liewka, wś, tamże, gm. i par. praw. Wysock
Rzadkówka 1.) ob. Żadkówka (t. XIV, 716). (7w.), 153 w. od Równego, 85 dm., 577 mk.

Ma 141 dm., 776 mk. 2.) Rz. Nowa, kol., tam- Zamieszkana przez drobną szlachtę. 4.) Rz.
Mydska, kol., tamże, gm. Stydyń, 8 dm., 76 mk.
że, 8 w. od mta pow., 104 dm., 556 mk.
Rzeczyca, wś, pow. Rawa-ruska. W roku
mopow.
wś,
n,
Rzodkwi
Rzadkwin, dawniej
gilnieki. Dawna własność klasztoru w Strzel; 1565 wś ta w ststwie bełzkiem, miała 28 kmie-
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ci na łanach (po 30 gr.i 4 kor. owsa) 6napięcioćwierciowych działach, 4 na trzyćwierciowych, 2 na półłankach. Pop, karczmarz z rolą,
łąką i browarem (płaci zł. 25 gr.18), służków 2,
zagr. 4. (Grobelne pobierano po sto tołpów soli,
od wozu z solą dwukonnego lub w eztery woły
a 50 tołp. od jednokonnego. Do wsi należało

Rzy
Rzędowice, r. 1365 Zendowicze, wś, pow.
przemyślański. Wś ta wchodziła w skład ststwa

lwowskiego, przed r. 1565 oddana na własność
Kłodniekim (ob. Przebin). W r. 1565 ma
14 kmieci na półłankach, zagr. 7. Obszar wsi
był tak wielki iż obwod granie wynosił 1!/, mili. Przyległymi wsiami były: Chlebowice, Wojuroczysko Łojów z łąkami, które nieboszezyk ciechowice (Uciechowicze), Dobrzanica, PodkaStan. Tenezyński starosta bełzki za zgodą króla mień i Tuczna.
sprzedał Łaszezowi, podkom. bełzkiemu. Było
Rzęzawy, wś, pow. mławski, gm. Rozwozin,
z niego po 15 stogów siana, Suma dochodu zł.
par. Lubowidz, 36 w. od Mławy, 15 dm,,
118 gr. 16'/,. Staw dawał co trzy lata zł, 100,
młynik zł. 15. Do gumna fol. zwieziono: żyta kor. 125 mk., 789 morg. W r. 1578 płacą tu częściowi dziedzice od 11/, łan., 4 zagr.
146, pszenicy 529, jęczmienia 185, owsa 1032,
Rzgów 1.) mstko, pow. łódzki. Dzieje osatatarki 95, prosa 3, grochu brogów 2. Krów

dojnych starych było 20, jałowie 15, bydła po- dy tej i opis stanu obecnego mieści źródłowa
spolitego 24, cieląt latosich 15, świń starych monografia M. Barucha „Pabianice i Rzgów*
(Warszawa, r. 1903). 2.) R., wś, pow. koniń20, gęsi 24, kur 20.

ski. Wedle dok. z r. 1375 istniała tu już paRzeczyszcze, fol. pow. dubieński, gm. Oły- rafia i dział plebański (K. W., n. 10, 228, 393,
1721).
ka, 7 dm., 39 mk.
Rzochow, r. 1339 Sochow, 1365 Szochow,
Rzemiędzice, wś, pow. miechowski. WłaRzeczyce, pow. łowicki, ob. Reczyce.

mstko, pow. mielecki. Zapewne do Rz. odnieść
Rzepedź. r. 1565 Rzepiedza, wś, pow. sanoe- należy miejscowość „Zachava* w której r. 1248
ki. Wr. 1565 wś ta w ststwie sanockie nad bawi na wiecu Bolesław ks. krak. i sand. w oto-

sność bisk. krakowskich, ob. Dziaduszyce.

m
pot. Rzepiedzą, wpadającym tu do Osławy, mia- czeniu dostojników (Kod. mał. II, 79). Fulko
ła 28 kmieci na 22 łan., wójt, pop. Dochód wy- kasztelan „seczechoviensis* (może czechowski?)
daje swej córee Czudce żonie Niemierzy z Gołnosił zł. 63 gr. 18.
czy,
swe dziedziczne włości: Sochow, Wola,
Rzeplin 1.), pow. olkuski, ob, Goszcza. 2.)
Rz., wś, pow. tomaszowski. W reg. pob. z roku Tarnowiee z grodem i dwoma wsiami t. n.,
1531 podana w par. łac. Rzeplin. W reg. z roku Szezytniki, Gruszow i „Barzisow*, tudzież So1578 podano Rz. w par. Augustów. W r.1531 boszow (Kod. dypl. pol., III, 208 i 204). Pełka

było tu 3*/, łan., popa nie było, tylko cerkiew, dziedzic Galowa oświadcza r. 1365 iż zastawił
W r. 1578 podano trzy działy: Krasowskiego wsi: Trześń i połowę Rzochowa nad Wisłoką,
(1 łan., 4 zagr., 3 kom., pop), Dobraczyńskiego Rafałowi z Tarnowa podkom. sandom. za 140
(13/, łan., 30 ogr., 1 kom.), Lipskiego (1'/,łan., grzyw. (Kod. mał, III, 181). Wr. 1379 królo2 zagr.).

*

wa Elżbieta przenosi Rz. Trześń i inne wsi Jana

z Tarnowa kaszt. sand. na prawo niemieckie
Rzeplin, ob. Krzeszowice.
Rzeplin, wś, pow. jarosławski. W r. 1506 (Kod. dypl. pol., t. 111).
płaci tu Małgorzata Rozborska od 1 łan. Wr.
Rzuchów, r. 1565 Krszuchow, wś, pow.
1515 podany jako część dóbr Rozborz. Płaci łańcucki. W r. 1565 wś ta w ststwie leżajskiem,
od 6 łan., młyn zepsuty, karczma 6 gr. W roku nad Sanem, miała 8 kmieci na 4 łan., 3 zagr.,
karczmę, przewóz na Sanie. Dochód ogólny
1589 podano R. jako włość Wojakowskich.
zł. 62, gr. 16, den. 3.
Rzepniki, eb. Repniki.

Rzepowicze, os. przy wsi Kurczowce, pow.
grodzieński.
Rzesza 1.), pow. wiłkomierski, Margolinów
(żydów), 234 dz. 2.) Rz. (t. X, 168), pow. wileński. Zamiast Zgórscy, czytać należy Zgirsey.
Rzeszów, miasto. Ob. Friedberg Wilhelm:

siono do tej wsi dane ściągające się do wsi Żo-

przyrod, Akad, Umiej. Kraków, 1902, str. 70).

Rzyszczów 1.) mstko, pow. kijowski, gm.

Rzuchowo, r. 1564 Rzuchowo, wś, pow. lipnowski, gm.Skempe, par. Karnkowo, odl. 7 w,
od Lipna, ma 20 dm., 221 mk., 693 morg,,
młyn. W r. 1827 miała 12 dm., 185 mk. W r.

1564 należała do par. Wierzbiek. Mylnie odnie-

„Otwornice warstw inoceramowych okolicy Rz. chowo (Orzechowo) w pow. rypińskim położonej.
i Dębicy* (Odbitka z rozpraw wydziału matem. Ob. Rzuchowo (t. X).
Rehman A.: „Tymczasowe sprawozdanie o wy- Rzyszezów, 80 w. od Kijowa, 1407 dm,
niku poszukiwań nad geograficznemi stosunkami 12,277 mk., cerkiew, kościół kat., kaplica, eupółnocnej części obwodu Rzeszowskiego, między krownia, 23 wiatraki, 2 cegielnie, 2 odlewnie
Sanem i Wisłą* (Kosmos, t. IX).
żelaza, szkoła, szkółka cerk., ambulatoryum,
Rzewuce, wś, pow. rużemberski (Węgry). st. poczt.-telegr., targi eo piątek i niedzielę.

W r. 1869 miało tu się: znajdować 1831 pela- Gmina obejmuje 14 miejscowości

ków.

(1 mstko,

9 siół, 3 wsi, 1 słoboda), 25,833 mk, (178katol.,
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Rżawiec 1.) dwa fol., pow. lepelski. Jeden 28 rosk., 39 ewang., 8099 żydów) i 18,876 dz.,
w tem 6750 większej posiadł., 11,670 włośc., Missunów i z Zabiłowem ma 422 dz.; drugi Sza67 skarb. i 389 cerk, 2.) Rz., wś, pow. wło- wernowskich, 140 dz. 2.) R., zaśe., tamże,
dzimierski, gm. Brany, 70 w. od Włodzimierza, Reuttów, 22 dz. 3.) R.. fol., pow. połoeki, Wi99 dm.. 600 mk., cerkiew, młyn. W r. 1570 nogradowych, 173 dz.
Rżewka, fol., pow. orszański, od r. 1876
wnosi Lew Rzyszczewski z 5 dym., 4 ogr. po
2 gr. Część należy do Wasila Zorawniekiego. własność Biełynowiczów, 369 dz.
Rżewo, fol., pow. orszański, Wielamowiczów,
W r. 1583 Lew Rzyszczewski płaci ze swej
455 dz.
części od 3 dym., 2 ogr.

e
Sabiańce, pow. nowoaleksandrowski, gmina ja na prawie niemieckiem. Przemysław ks:
SŚmołwy. Mają tu Ejtminowiczowie 90 dz. polski r. 1294 soltysa tej wsi za udział w łupie(w _S. i Ciuliszkach) i Czerniewsey 92 dz.

niu dóbr arcybiskupich, karze konfiskatą sołty-

Sabulinie, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, stwa na rzecz kościoła (K. W., n. 435, 722).
gm. Smołwy, Cydzików, 159 dz.
Saczyny, Soczyny, wś, pow. owrucki, gm.
Sachanowo 1.) wś, pow. dryzieński, par. Pokalew, par. praw. Czerepin (10 w.), 13 w.
Oświej. 2.) S$., wś, pow. witebski.
od Owrucza, 7 dm., 67 mk.
Sachanowszczyzna, dwór, pow. lepelski,
Saczywki, fol., pow. nowogródzki, JezierSzymańskich, 167 dz,
skich, 299 dz.
Sacharnia, wś, pow. żytomierski, gm, PuliSadeczki Małe, wś, pow. krzemieniecki,
ny, 6 dm., 49 mk.
gm. Szumsk, par. praw. Suraż (3 w.), 35 w. od
Sachnowce 1.) wś, pow. starokonstanty- Kamieńca, 40 dm., 253 mk., cerkiew fil. drewn.

nowski, gm. Reszniówka, par. praw. Krasnosiół- Własność Strojnowskich.
ka (2w.), 120 dm., 675 mk. Wr. 1583 ks.
Sadki, pow. wieliski, ob. Pereśleczyno.
Konst. Ostrogskiego, który wnosi od 11 dym.,
Sadki 1.), wś i chutor, pow. krzemieniecki,
9 ogr., 2 kół waln., 1 folusz. We wsi była cer-

kiew pusta. Następnie wchodziła w skład ordy- gm. Dederkały, par. praw. Potutorów (3 w.), .
naryi ostrogskiej, w r. 1758 dostała się ks. Aug. 40 w. od Krzemieńca. Wś 103 dm., 627 mk.,
Aleks, Czartoryskiemu i ks. Stan. Lubomirskie- cerkiew fil, drewn., wzniesiona i uposażona
mu. Obeenie starow. Laszkowa. 2.) $., wś,pow. przez Mikołaja Podgórskiego r. 1746. Obeenie
zasławski. gm. Nowe Sioło, par. praw. Własza- własność Adeli z Przybyszewskich Nagrodzkiej

nówka, 18 w. od Zasławia, 126 dm., 729 mk, i w części Tomaszewskiego i Krasuskiego. W r.

W r. 1583 do Zasławia ks. Michała Zasławskie- 1561 braci Grzegorza i Michała Dżusów. Przego, który płaci od 2 dym.
Sachny, wś, pow. berdyczowski, gm. Szyrmówka (nie Śwityńce), 50 w. od Berdyczowa,
90 dm., 498 mk., cerkiew, młyn, wiatrak.

kazana przez Nastazyę Dżusiankę i męża jej
Aleksandra ks. Bohunowi Koreckiemu, który za-

pisuje r. 1579 bratankowi swemu Semionowi
Chrebtowiczowi

Bohuryńskiemu.

W r. 1583

Sackrau, pierwotnie Zakrzów, wś, pow. ole- z części (4 dym., 1 kom.), wnosi pobór Walenty
siński. Leży o 8 klm. na półn. wschód od Wro- Wkryński. 2.) $., wś, pow. ostrogski, gm.
eławia. Znaleziono tu ciekawe grobowce z IV w. i par. praw. Sijańce (2 w.), 20 w. od Ostroga,
po Chryst. obfitujące

w liczne

i przedmioty stroju kobiecego.

kosztowności 58 dm., 405 mk.

Kosztem władz

W r. 1570 część posiada

przy Sijańcach Hrehor Dżusa, a z części zaś wno-

prowincyonalnych szlązkich wydał dr. Grempler si Joachim Łaszez z 8 dym., 4 ogr. po 4gr..
opis skarbów w dziele „Der Fund von Sackrau* 1 ogr., 2 ogr., 2 bojarów putnych. W r. 1577
r. 1887 w Brandenburgu nad Hawelą i osobno płaci od 10 dym. po 10 gr., 2 ogr. po 2 gr.
opis później znalezionego podali: Dr. Grempler 3.) $., wś, pow. żytomierski, gm. Cudnów, par.
i A.Langenshau: „Der 2-eund 3-e Fund von Sa- praw. Jasnogród
16 dm., 161 mk.
cekrau*. Berlin, 1888, str. 14i 7 tablie

(10 w.), 61 w. od Żytomierza,

4.) S$. Małe, kol., tamże, gm.

W r. 1268 na- Trojanów, 17 w. od Żytomierza, 30 dm. 238 mk.
Sadków 1.), w dok. 1252 Sadłow, wś, pow:
daje ks. Bolesław wieś tę komesowi Mikołajowi
podkom. pozn., synowi wwdy i pozwala osadzić radomski. W dok. z r. 1252 wyliczającym włoSaczyn, wś, pow. kaliski.
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ści klasztoru sieciechowskiego podano: „Sadlow 2.) $., tamże, gm. Pasynki. Pomiędzy wsiami
circa Radom ad Sanetum Petrum*. Kościół św. S.i Treszezotki mogiły kamienne,
Piotra istniał w Starym Radomiu. 2.) S, wś
Saki 1.) Kusiewicze, mylnie Sok: (t. XI, 14),
pow. opatowski. W dok. z r. 1356 nosi nazwę: wś, pow. bielski, gub. grodz., 256 dz. 2.) $,,
„Czadeowieze* (Kod. mał., III, 104).

Sadkowszczyzuaa,

pow. wilejski.

Nabyte około r. 1770 przez Ta-

wś, pow. dryzieński, deusza Ogińskiego od Legowicza, . stolnikiewicza

gm. Tobołki, 3 dm., 58 mk., cerkiew.

wiłkom.

Przyłączone zostały do dóbr Izabelin.

Sadłowice, w dok. Zawłowicze, wś, pow.
Sakocienięta, mylnie Sokocienięta (t. XI,
kozienicki. W dok. z r. 1252 śród włości kla- 14), pow. oszmiański. Należały do dóbr holsztoru sieciechowskiego.
szańskich Sapiehów, r. 1560 wydzielone MikoSadoliszki, ob. Sodaliszki.
łajowi Gruździowi.
Sadów, wś i fol., pow. łucki, gm. Torczyn,
Sakowicze 1.), pow. słonimski. O 3 w. od
34 w. od Łucka.

Wś 188 dm., 888 mk., ©er- wsi, w urocz, Wiaźminy są 3 kurhany. 2.) $.,
pow. oszmiański. Leżą przy drodze ze Smorgoń
do Krewa. Należały niegdyś do Sulkiewiczów,

kiew, szkoła, 2 młyny, fol. 3 dm., 25 mk. Wr.
1570 do Frączowej Chwalezewskiej. W r. 1577
Piotr Falczewski wnosi od 43 dym. po 10 gr.,
36 ogr. po 2 gr. Potem przechodzi na własność
biskupów łuckich. W r. 1583 płaci od 26 łanów po 30 gr., 14 półłanków po 15 gr., 15 ogr.
po 6 gr., 10 komorn. po 2 gr., 1 popa 2fL.,
2 kół waln. po 24 gr. Ostatecznie stanowiła

nabyte r. 1793 przez Michała Wołczaskiego,
Sakowo 1.) urocz., pow. prużański, gm.
Staruny. 2.) $., urocz., pow. sokolski, gm.
Nowowola.

Sakowszczyzna, fol., pow. brzeski, gub.
grodź., gm. Wołczyn, Sakowiczów, 89 dz.

uposażenie wikaryuszów katedry łuckiej.

Saksony, wś, pow. wieliski,
Sakstygal, wś i dobra skarb, nad rzką RzeSadowo, pow. sokólski, mylnie (ob.) Sodowo.
Sadowski Wysiołek, wś, pow. łucki, gm. Życą, pow. rzeżycki, gm. Sakstygal, 15 dm.,
118 mk. Gmina obejmuje 83 miejscowości,
Torczyn, 30 w. od Łucka, 24 dm., 126 mk.
486 dm. włośe. (3 inne), 6165 mk. włościan,
Saduny 1.) wś i fol., pow. szawelski, gm. uwłaszczonych na 15,854 dz.
Radziwiliszki, Qlechnowiczów, 218 dz. 2.) $.,
Sakule, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Wojtkuszki.

Sady, pow. bielski, gub. grodź. Mogiły
z epoki kamiennej.
Sady, wś, pow. dubieński, gm. Dubno
(12 w.), par. praw. Milecza Mała (2w.), 119 dm.,
716 mk., szkółka,
Sadyba 1.),'ob. Radziwiłłówka Mala. 2.) $.,
kol. nad rzką Kamionka, pow żytomierski, gm.
Puliny, 18 dm., 402 mk., dom modlitwy żyd.
Zamieszkała przez żydów rolników, W spisie
miejscowości niepodana. 3.) $., chutor, tamże,
gm. Ozadówka, 5 dm., 41 mk.
Sadybna Krasnopolska i S. Wykowska,
dwa chutory, pow. owrucki, gm. Iskorość, mają
12 dm., 137 mk,
Safianowo, wś, pow. dryzieński, należała
do dóbr Sarya.
Sahajdaczna, ferma przy mstku Olszana,
pow. zwinogródzki.
Sajczyce, r. 1564 Zsayczyce, wś, pow. chełmski. W r. 1564 płacą od 51, łan., 7 zagr. z rolą, 2 czynsz. W r. 1565 wś w ststwie chełmskiem, miała 11 dworzyszez, z których dawano
po gr. 10 i półtory raczki miodu, zagr. 9. Ogó-

Sakunielłe (1. X, 212, Sakoniele), dobra,
pow. kowieński, gm. Ejragoła, 54 w. od Kowna,
hr. Tyszkiewiczów, z fol. Pernarowo, Bispol
i Jodzie 3752 dz. (3045 lasu).

Salejki, pow. kobryński, ob. Siemionki.
Salicha 1.) Wielka, wś, pow. zasławski, gm.
Antoniny, par. praw. Junaczyńce Wielkie (3 w.),
34 w. od Zasławia, 90 dm., 697 mk., szkółka.

2.) S. Mała, wś, tamże, gm. Nowe Sioło, par.
praw. Rublanka (2 w.), 32 w. od Zasławia,
50 dm., 369 mk,
Salniki 1.) dobra, pow. horecki, Heltzlów,
1419 dz. (1197 lasu); młyn, folusz. 2.) S., wś,
pow. orszański, gm. Kochanowo (4 w.).
Salnikowo, dobra, pow. siebieski, Girtiusów, 884 dz.

Salnowo 1.) dobra, pow. lucyński, dawniej
Szadurskich, obecnie 'Sztejngerów,

2315 dz.

2,) S.,dwór, pow. witebski.
Sałanty, pow. telszewski, W r. 1630 Mikołaj Passanowski, koniuszy król., wystawił tu

kościół drewniany i nadał mu wsi: Albigę, Łajgius
iLizius.

Bisk. Melchior Giejsz utworzył

parafię. Gdy kościół ten podupadł r. 1724 wyłem fi. 19 gr. 6.
stawił Stanisław Wojno z ks. Ogińskim nowy
Sajkowo, wś, pow. dryzieński, par. Druja. kościół drewn. Był tu niegdyś zbór kalwiński.
Sajszczyno, dobra, pow. orszański, ks. LuSałaty Małe, dwór, pow. poniewieski, gm.
bomirskich, z fol. Zubrowicze
i Krasne 3361 dz. _Kibury, bar, Haaren, 120 dz.

(2922lasu).

Sałauże, dwór, pow. dźwiński.

Saki 1.), pow. bielski, gub. grodz., gm. OrSałdaryszki,ob. Sandaryszki.
la. Oprócz wsi (176 dz.), jest także okolica Sałowicze, fol., pow. witebski, Sobolew
(152 dz.)
i fol. (262 dz.), należący do Kryńskich.„skich, 303 dz.

Sał
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Sałtojskie, wś, pow dryzieński, par. Oświej,
Samhorodek, mstko, pow. berdyczowski,
Sały, wś nad rz. Trościanicą, pow. żytomier- gm. Samhorodek, 45 w. od Berdyczowa, 421
ski, gm. Chwasowa, par. praw. Sielee (2 w.), dm., 3100 mk., cerkiew, kościół kat., kaplica,
38 w. od Żytomierza, 189 dm., 1140 mk., kapli- 3 dm. modl. żyd,, szkółka cerk., st. poczt. Gmica kat., 2 młyny.

W r. 1628 nowoosadzona, na obejmuje 12 miejscowości (1 mstko, 6 siół,
4 wsi, 1 słobodę), ma 13,600 mk. (2400 katol.

należy do Stefana Niemirycza, płaci od 1 dym.
Samarowicze, pow. wołkowyski. Leży
nad Zelwianką, ma 68 dm., 771 mk., 892 dz.
Gmina obejmuje 27 miejscowości, 924 dm.
włośc. (44 innych), 6046 mk. włościan, uwła-

szezonych na 7406 dz. Nadto w gm. jest 43 dz.
ziemi kościelnej i 2685 większej posiadłości.
Samarówka, fol. pow. prużański, gm.
i dobra Malecz.
Samary, wś (nie fol.) nad jez. Łukowo, pow.
kowelski, gm. Lelików, 75 w. od Kowla, 364 dm.,
2216 mk., cerkiew, szkoła.

6 ewang., 19 rozkol., 1184 żydów) i 17,637 dz.,
w tem 10,894 większej posiadłości, 6370 włośe.,
373 cerk.

Samin, r. 1229 Sopino cum lacu, r. 1291
Samino, jezioro i wś t. n., pow. brodnieki.
W dok. z r. 1229 śród włości bisk. płockich
w kasztelanii świeckiej (K. Maz., 3), Z aktu
rozgraniczenia dyecezyi chełmińskiej z płocką
w r. 1291, dowiadujemy się, że jezioro to należało do bisk. chełmińskich, gdy poblizkie jezioro „Zambre* w zlewie Branicy (Breniey) do

bisk, płockich (Ulanow. Dok. kuj., 163 i 165).
Sambia, terytoryum staro-pruskie. Do niej
Samiszcze, pow. oszmiański, ob. Siemiszcze.
odnoszą się opracowania: Gebauer: „Kunde des
Samociejewicze, fol., pow. czerykowski,
Samlandes*, 1844. Boetticher Adolf: „Die Bau od r. 1866 Łabyncewych, z fol. Kisielówka,
und Kunstdenkmaeler der Proyinz Ostpreussen 107 dz,
Heft I Das Samland*. Koenigsberg, 1891. str.
Samogród, pohost., pow. sokólski, gm. Zu141, Xi3 tabl. QGrebauer Karl Emil: „Wegweibryca, 63 dz, cerk. Par. dekan. (błagoczynia)
ser durch Samland* (Koenigsberg, r. 1892, sokólskiego, 1297 wiernych.
8 wyd., str. 103).
Samojlicze, wś, pow. włodzimierski, gm.
Sambor 1.) miasto. Ob. Ulanowski B.: „Ko- Szack, 78 w. od Włodzimierza, 55 dm., 497 mk.
misya samborska z r. 1698%. Kraków, 1896.
Samostrzałów, r. 1250 Samostralow, wś,
2.) S$. Stary, ob. Stare Miasto (t. XI, 238).
pow. pińczowski, W dok. zr. 1213i 1230, ob.
Samborzec, wś, pow. sandomierski, Ko- Czechów,
ściół par. wspom. w dok. z r. 1337 (Kod. kat.
Samostrzały, wś, pow. rówieński, gm. Miękrak. I, 205).
dzyrzec, st. dr. żel, Równe (49 w.), 72 dm. 883

Samburki, chutor, pow. kijowski, gm. Cho- mk., cerkiew paraf. drewn. z r. 1816, st. poczt.

tów,
Samczyki, wś, pow. starokonstantynowski,
gm. Reszniówka, 12 w. od mta pow., 184 dm,,
1265 mk., cerkiew murow. niewiadomej erekeyi,
szkółka cerk. od r. 1889. Do par. należy wś
Ostrykowce.
Wś wchodziła w skład włości
kuźmińskiej, następnie konstantynowskiej ks.
Ostrogskich. W r. 1593 spustoszona przez tatarów.

Dzieliła lasy ordynacyi

Cerkiew filialna we wsi Horodyszcze (2 w.).
W r. 1577 Sarnostrzsły przy Międzyrzeczu ks,
Koreekiego, płacą od 6 dym.

Sąmostrzel, pow. wyrzyski. Ob. „Samostrzel* przez Teod. Zychlińskiego (Tyg. illustr,,
t. IX, 1864, str. 209).
|
Samotykowa, pow. siebieski, ob. Podgórze.
Samowanowo,dobra, pow. połocki, Polako-

ostrogskiej. wych, 1600 dz.

W r. 1753 przeszła na własność ks. Franc. LuSamówka, fol., pow. wiłkomierski, gm. Uciabomirskiego, dziś Ugriumowych.
ny, Czyżakowych, 100 dz.
Samczyńce, wś, pow. starokonstantynowSamowola, wś, pow. włodzimierski, gm. Poski, gm. Skoworodki, 20 w. od mta pow., ryck, 37 w. od Włodzimierza, 46 dm., 339 mk.
129 dm., 684 mk,, cerkiew drewn. z r. 1881. W r. 1583 przy Porycku ks. Aleksandra Po-

Wś należała pierwotnie do zamku krasiłowskie- ryckiego.
Samsonowka, zaśc., pow. siebieski, Harago, nadana z włością kuźmińską ks. Konst.
Ostrogskiemu przez kr. Aleksandra, eo potwier- burdów, z zaśc. Sarycino, 59 dz.
dza Zygmunta I r. 1517.

Należała do włości

Samsonowo 1.) wś, pow. wieliski, gm, Ili-

konstantynowskiej. W r. 15838 ks. Konstanty no, Aleksianowych, 385 dz. 2.) S., fol., tamże,
Ostrogski wnosi z niej z 6 dym., 4 ogr., 1 koła gm. Kozakowo, Gusakowych, 105 dz,
waln., 1 popa. W r. 1593 spustoszona przez
Samsony, fol. dóbr Wysokie, pow. mohytatarów. Dzieliła losy ordynacyi. R. 1758 lewski.
przeszła do ks. Aug. Alek. Czartoryskiego i ks.
Samujliszki, Samuliszki, dwór, pow. nowoStan, Lubomirskiego, od r. 1800 Konst. Rze- aleksandrowski, gmina Rymszany, Kwintów,
wuskiej. W r. 1860 nabyta na licytacyi przez 250 dz.
Samujłów, dobra, pow. rohaczewski, od
Franciszka Rotaryusza, dziś zięcia jego Mazarakiego.
r. 1875 Suprunieńkowych, 1816 dz, (480 lasu),
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Samujłowicze, Samojłowicze, wś, pow. prużański, gm. Bereza, 36 w. od Prużany, 59 dm.,

661 mk., 1090 dz. (332 łak, 421 nieuż.).

Sankiele al. Horodyszcze, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
Sanniki, wś, pow. gostyński. Ziemowit ks.

Samujłowszczyzna, zaśc., pow. wołkowy- mazow. wzniósłszy tu kaplicę („Basilica sive
Capella*) p. w. św. Trójcy, aktem z r. 1441
Samuleńkowo, wś, pow. dryzieński, par. wydanym w S. wsi książęcej, nadaje kaplicy
trzy łany, kawał lasu i dziesięcinę od kmieci tuOświej.
ski, gm. Międzyrzecz.

Samalew 1.) Stary, fol., pow. czerykowski, dzież meszne ze wsi S$. Staropole, Krobin i Czyod r. 1879 Wasilewskich, 546 dz. 2.) S., No- żewo (Kod. maz., 205). W r. 1462 wieś ksią-

wy, fol., tamże, Połońskich, 491 dz. (350 lasu), żęca.
młyn, folusz,

Samulewo, ob. Samolewo.
Samułki, Samulki, wś nad rzką Plesną, pow.

W r. 1579 ma 24 łan, 5 zagr. z rolą,

2 kom., 2 rzeźn., 2 zagr. bez roli, 1 łan. wójt.
Pleban ma 1 łan. 3 zagr. (Paw. Maz., 199).

Sanniki 1.), pow. grodzieński.

W r. 1558

ezauski, gm. Holenie, 40 dm., 223 mk , cerkiew. w wójtowstwie skreblackiem ekon. grodzieńskiej. Wś ma 23 włók gruntu nader podłego,
Należała do Piotuchów-Kubliekiech.
Samutkowo, okolica, pow. newelski. Mają wszystkie na osadzie. Poddani mieli 39 koni

i23 wołów. Dochód czyni 23 kóp 25gr. 2.)
tu Ejsmontowie (w 5 działach) 163 dz.
S., pow. słonimski, ob. Sanżukż (mylnie). O 100
San, rzeka. Rehmann Ant.: „Dolne dorzecze saż. od wsi, na wzgórzu nasyp ziemny okrągły,
Sanu pod względem postaci, budowy i rozwoju mający około 15 saż. średnicy i do 1 saź. wyso-

gleby* (Spraw. Kom. fizyogr., 1891, t. 26).
kości. W r. 1558 w wójtowstwie łososińskim
Sandarowo, wś, pow. dryzieński, należała włości dworu łabeńskiego ekon. grodzieńskiej.
do dóbr Sarya.
We wsi było 21 włók gruntu średniego, z tego
Sandary, dwór, pow. dźwiński, Rengarte- 12 wł. na służbę samnieką i 9 wł. osadnych. Donów, 108 dz.
chód ezynił 13 kóp 48 gr. 3.) S., wś i fol.,

Sandaryszki, Sałdaryszki, dwór, pow. no- pow. mohylewski, gm. Pawłowicze (8 w.), Zuwoaleksandrowski, gm. Kwietki, Januszewiezów, bowiczów, 150 dz. 4.) $., pow. dzisieński.
40 dz.
Zam. Michał i Aleksander Skarzyńscy, czyt.:
Sandomierz, miasto. Jan archidyakon „zu- Starzyńscy. 5.) S, fol, pow. lepelski, wła-

domiriensis* w dok. z r. 1228 na wiecu w Cieni sność Przysieckich, 294 dz.
obecny (K. W., n. 1221123).

R. 1303 Wła-

Sanok, miasto.

Jerzy ks. Rusi nadaje roku

dysław Łokietek w Wiślicy unieważnia nadania 1339 we Włodzimierzu Bartkowi z Sandomierza

jakie otrzymali na wójtostwo w S. Witko i Zyf- wójtostwo „in Sanok nostra civitate super flufrid i oddaje takowe Rupertowi i Markowi synom men quod dicitur San*. Ma sądzić sprawy
Marka dawnego wójta, którzy płacą za to 200 wedle prawa magdeburskiego, bez względu czy
grzyw. Wójtostwo obejmowało 8 łanów, jatki stawać w sądzie będzie niemiec, polak, węrzeźnicze i piekarskie, łaźnię, młyny, rybołó- gier, rusin. Wójt otrzymuje rożne nadania
stwo na Wiśle i t. p. (Kod. mał., I, 176). Dye- jak: targowisko miejskie, łaźnię, młyn we wsi
cezya sandomierska istniejąca od r. 1818 z koń- Trepcza, brzegi Sanu (Kod. dypl. pol., III,
cem r. 1902 składała się z 7 dekanatów, 197 197—199). Według lustracyi z r. 1565 mieparafii. Posiadała kościół katedralny w Kiel- szczanie nie dawali do zamku czynszu z domów,

cach, kolegiatę w S., 197 kościołów paraf.,
10 filialnych, 50 kaplic i kościołków, 5 kaplie
szpitalnych, 2 kościoły klasztorne. Księży
świeckich 275, zakonnik 1, zakonvie 14, sióstr

tylko z ról (obszarów) i ogrodów, tudzież opłaty

od zajęć. Rajcy sanoccy z opłat targowych od
sochaczów jakie brali na swój użytek, dawali do
zamku zł. 7 gr. 6 i łoju topionego kamieni 6,
miłosierdzia 23, alumnów w seminaryum 66. a na Boże Narodzenie szczukę za gr. 12. RzeWiernych było 795,181. Gomulicki W.: „San- źnicy dawali zł. 7 gr. 6 i 6 kamieni łoju. Piedomierz i Sandomierzanie* (Kuryer Codz,, n. 219, karzów było 10 (po gr. 10), szewców 16, garn-

220, 222, r. 1884). Rokoszny Józef ks.: „Świę-

carzów 8, tkaczów 16, kramarzów 7, łaźnia czy-

te pamiątki S.* Warszawa, 1902, str. 71. niła w arendzie zł. 19 gr. 6. Ogółem z miasta
Kolberg O.: „Sandomierskie* (w dziele pod zł. 81 gr. 7. Odbywały się tu dwa jarmarki
ogólnym tytułem „Lud*),
rocznie, na które przepędzano z Węgier i innych
Sanie, wś, pow. sieński, gm. Obczuha.
stron do 2000 koni. W r. 1564 było 1138 koSanikówka, kol., pow. rówieński, gm. Be- ni od których pobrano paśnego zł. 85 gr. 26.
reżne, 67 w. od Równego, 24 dm., 162 mk.
Korzec sanocki był większy od ćwiertni kraSanka, wś, pow. chrzanowski, ob. Baczyn. kowskiej. Zboża do Gdańska nie wysyłano, miDo S. odnosi się: Zeiszner L.: „Bemerkungen mo to miało na miejseułatwy zbyt i ceny dobre,
ueher die geognostische Beschaffenheit von San- bo miasto wielkie, ludzi w nim nasiadło dosyć.
ka* (Leonhard's und Bronn's Jahrb. f. Mineral., Płacono korzee żyta 20 gr., pszenicy gr. 36
|ezystej, gorszej gr. 30, jęczmień gr. 14, owies
Geogn., r. 1833, str. 534).
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Saprynowicze 1.) fol., pow. mścisławski,
gr. 10, tatarka gr. 13. Młyn podmiejski nowo
zbudowany przez pana Mikołaja Cikowskiego, Myszkowskich, 140 dz. 2.) $., fol., tamże, Stakaszt. żarnowskiego i starostę sanockiego, na chowskich, 768 dz. (500 lasu), młyn.

j, kół pięć miemiał
wodzie z Sanu doprowadzone

S$apuny, dobra,

pow. newelski, Felmanów,

lacych mąkę i słody i „ktemu folusze przykłada- 730 dz.

jąc* dawał dochodu w r. 1565 zł. 600.

Było

teź koło którem trą tarcice z tramów Sspuszczanych Sanem, Osławą i Osławieą, których średnio
rocznie bywa do 150. Był też drugi młyn stary o 2 kołach, czyniący zł. 30 rocznie. Myto
pobierane w S$. dużo przynosiło z powodu licznego napływu gości na jarmarki trzy tutejsze.

Saraje, chutor, pow. owrucki, gm. i par.

Pokalew (10 w.), 11 dm., 42 mk.

Sarbiewo, pow. płoński.

„Andreas de Sar-

bewo canon. plocensis* w dok. z r. 1405 (Kod.

maz., 154).

W r.1567 S$. wś z kościołem par.

w pow. sąchoekim płaci od 2 włók, ogr. 61 10

iod 1 włóki ogr. 2 i2.
rafia w pow. płońskim.
wina,
wiele
Przytem przewożono tędy z Węgier

W r. 1578 podana pa-

Przy S. istniała Wola
Sarbiewska,
która
od
właścicieli
z sąsiedniego
przesól,
,
młyńskie
kamienie
piwo,
a
z Przemyśl
pędzano wiele koni, bydła, owiec. Wskutek Dłużniewa przybrała nazwę Dłużniewskiej.
Sąrdyki, wś, pow. dryzieński, należała do
zwolnienia wielu miast od opłat celnych, „źe za
tych czasów sieła szlachcieów jeło się wielkiego dóbr Sarya.
Saresy, zaśc., pow. rzeżycki, Szydłowskich.
kupiectwa, pod płaszczem domowej potrzeby,
Sarewszczyzna, dwór, pow. lucyński, de
mya
dosyć,
bydła
i
koni
ają
i niemało przegani
ta dawać nie cheą*, przeto w r. 1565 przynio- Waldenów, 160 dz.
Sarmack al. Dworzyszcze, dobra, pow, orsło myto tylko zł. 248 gr. 29. Ob. Samolewiez

Janusz: „Sąd wyższy prawa niemieckiego na szański, Łubieńskich, 4155 dz. (2865 lasu).
zamku sanockim 1425—1553*.

Lwów, 1903,

Sarninki (t. X, 319), Sarnżki, wś, pow.

str. 538 („Studya nad historyą prawa pol,, t. II, owrueki, gm. Chwośnia Wielka, par. praw.
Moszki (2 w.), 7 w. od Owrucza, 72 dm,,
zesz. I.
361. mk.
Sanowo, mylnie Sałowo (t. X, 222).
S$arnopol 1.) dobra, pow. połocki, SzaniawSantarka, wś, pow. żytomierski. gm. i par.
skich, 570 dz. 2.) $., dwór, pow. wieliski, Stapraw, Uszomierz (9 w.), 10 dm., 42 mk.
rykiewiezów, 118 dz.
Sapanów, wś nadlkwą, pow. krzemieniecki,
Sarnowicze, wś nad rzką Olesznią, pow.

gm. Białokryniea (5 w.), 3 w. od Krzemieńca, owrueki, gm. Tatarnowicze, par. praw. Obycho172 dm., 1187 mk., cerkiew drewn.
dy (7 w.), 380 w. od Owrucza, 160 dm.. 1000
Sapanowczyk, wś, pow. dubieński, gm. mk. Własność Worobiewych. W r. 1628 JeWierzba, 29 w. od Dubna, 42 dm., 270 mk.
rzego Lassoty, płaci od 3 dym. 2 ogr.

Sapcz, wś, pow. lepelski. Należała do fol.
Sarnówka, kol., pow. nowogradwołyński,
Królewea (dóbr Woronia).
gm. Romanówka, 65 w. od mta pow., 20 dm.,
Sapiehy, okolica, pow. rohaczewski, gm. Kor- 233 mk.
ma (5 w.).
Sarny al. Dorotycze, wś i fol., pow. rówieńSapieżynka, kol. rol. żyd., pow. bychow- ski, gm. Niemowicze (7 w.), st. dr. żel. Sarny
ski, gm. Horodziec, 25 dm., 336 mk., dem modl. (1 w.), 116 w. od Równego, 286 dm., 2014 mk.
żyd.

(50 kat., 60 żyd.), cerkiew drewn., zbudowana

Saplewy al. Smołowy Ukoł, uroez. w dobrach zr. 1725 przez dziedziea Antoniego PruszyńMiłowidy, pow. słonimski.
skiego, kaplica katol., 2 młyny wodne, (CerSapohów, wś, pow.łucki, gm. Rożyszeze, kiew filialna we wsi Lucheze.
10w. od Łucka, 29 dm., 175 mk. Własność
Sarny, wś, pow. jaworowski. W r. 1565

skarbowa po biskupach łuekieh greko-unickich. miała 31 kmieci na 7 łanach i 9 prętach i tywon
W r. 1570 należy do dóbr monasteru żydyczyń- wolny. Wójt dziedziczny i 4 ogrod. na jego roskiego. W r. 1588 wniesiono pobór od 3 dym,, li, zagr. 4, karezmarzów 3, bartników 3. Ogó2 ogr.
łem zł. 52 gr. 13.

sapożyn 1.) wś, pow. nowogradwołyński,
Saronczyzna, wś, pow. grodzieński, gm.
gm, Horodnica, 18,w. od mta pow., 24 dm., Hołynka.
195 mk. 2.) S$., wś, pow. ostrogski, gm. HoSarosieki, ob. Bojary Sarosieki.
szcza, 42 w. od Ostroga, 89 dm., 605 mk.
Sarya, pow. dryzieński, W liczbie wsi naSaprońki, wś, pow. horeeki, gm. Lubinicze. leżących do Saryi zm. Elżunin czyt. Elżulin.
Czyrnowo — CzyrSapronowo 1.) al. Kosżkino, wś, pow. ne- zm. Satczuki—Satuńki, zm.

Szakielonie. Do dóbr
welski, gm. Ziabki, Tyrszowych, 413 dz,, cer- szowo, zm. Pokalewo —
Gmina obejmuje 54
Leonpol.
kiew. 2.) $., wś, pow. połocki, należała do należały dobra
dm. włośe. (41 in368
mających
miejscowości,
Rypińskich.

uwłaszezonych na
Sapryki, wś, pow. rohaczewski, gm. Cze- nych), 6271 mk, włościan,
7512
dz.
ezersk (6 w.).

574

Sar

Saw

Sarycino, ob. Samsonówka.
Sarzyna, r. 1565 Scharzina, wś, pow. łańcueki. W r. 1565 wieś ta w ststwie leżajskiem
miała 25 kmieci na 63%/, łan., 8 zagr., 4 służków
na dworzyszczu nadanem im przez Rafała z Ja-

rosławia marsz, kor., dzierżawcę Leżajska, 3 ko-

stynówka, par. praw, Kłoezki (3 w.), 9 dm,
66 mk.

Sawczuki, przys., pow, dubieński, gm. Kru-

piec, par. Kozin, 30 w. od Dubna, 20 dm,,
192 mk.

Sawczuty, wś, pow. wołkowyski, gm, Świmornicy, tkacz, 20 bartników dających miód, słocz, 218 dz.
kunne, a 10 z nich i sokołowe, ogółem od nich
Sawczyce, wś, pow. krzemieniecki, gm.
zł. 55, byli też 2 karezmarze i 2 rybitwów i par. Bereżee, 16 w. od Krzemieńc
a, 44 dm.,
i2 „ezłowieki* mający wolność stawiania sieci 268 mk. Własność hr. Tarnowskich, W r.
1570
dla zajęcy, za co dawali liskę jedną. Ogółem w zastawie u Hrehora Bołbasa.
było zł. 88 gr. 10.
Sawczyna Burakowszczyzna, urocz., pow.
Sasanówka, wś, pow. zasławski, gm. Łabuń kobryński, należy do dóbr Omelinka.
(10 w.), 40 w. od Zasławia, 76 dm., 484 mk.,
Saweczany, Sawieczany, pow. kowieński
cerkiew drewn., wzniesiona r. 1789 przez wła- gm. Bobty. W okolicy (468 dz.), największ,
e

ściciela Józefa Urbańskiego,

części mają: Duklakowie (82 dz.), Zasimowscy

Sasery, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
(65 dz.), Łosińsey i Budrewiezowie (po 40 dz.),
Saśkówka, wś, pow. horecki, gm. Niczypo- Sołominowie (44 dz.).
rowicze (6 w.).
i
Sawejki 1.), mylnie nazwane Sawelkt, 2.)
Satanica, dobra, pow. horodecki, Dauner- S., ob, Zamosze.
sternów, 593 dz.
Sawelinki, wś, pow. mohylewski, gmina
Satanów, ob, Kuty.
Szkłów (6 w.).
Satkowskie al. Sotkowskie, ob. Powirczuwie
Sawerce, Siwerce, wś, pow. zasławski, gm.
Sotkowskie.
Hryców, par. praw. Łotówka (1 w.), 24 w. od
Satuńki, wś, pow. dryzieński, należała do Zasławia, 85 dm., 354 mk.
Sawerówka, słoboda, pow. owrucki, gm.
dóbr Sarya, ma 128 dz.
Satyjów, wś, pow. dubieński, gm. Malin, Bazar, 6 dm., 102 mk.
Sawiciszki, pow. poniewieski, gm. Pniewo,
25 w. od Dubna, 92 dm., 791 mk,, cerkiew
drewn., uposażona przez Stan, Konieepolskiego Ostachowiezów, 205 dz.
r. 1682 i Michała Czarnieckiego r. 1755. WłaSawicze, pow. słonimski, gm. Zdzięcioł. Na
sność hr. Miączyńskich. W r. 1523 przy Źor- polach włościańskich trzy kurhany.
nownie ks. Konst. Ostrogskiego, płaci od
Sawicze 1.) wś, pow. rówieński, gm. Ku12 dym., 5 ogr., 8 ogr., 5 podsus., 1 popa.
styń, 10 w. od Równego, 23 dm., 164 mk. 2.)
Saule, pow. święciański. Własność Hołow- S., przys., pow. zasławski, gm. Sudyłków, par.
praw. Traulin (3 w.), 28 w, od Zasławia, 21;dm.,
niów.
Sauliszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, 132 mk.
Sawiedziszki, ob. Sawidziszki.
gm. Opsa, 43 w. od mta pow., Pietkiewiczów,
Sawieńce, wś, pow. dryzieński, par. Druja.
18 dz. Dawniej należał do dóbr Dryświaty.
al. Sawino 1.) Małe, wś, pow. horecki,
Sawin
Sawa, wś nad Pronią, pow. horecki (mylnie gm.
Dubrowna (5 w.), 39 dm, 266 mk., 2 eerpodano mohylewski), gm. Sawa, 43 dm., 280
kwie drewn., dom przytułku, spichlerz gminy.
mk., cerkiew drewn., dom przytułku, szkoła,
2.) 8, Wielkie, wś, tamże, 10 w. od Dubrowny.
śpichlerz gm., młyn.

Sawalówka, mylnie Sawontówka (t. X, 349),
w dok, Sowoliska, wś nad Kotrą, pow. grodzieński, 742 dz. W r. 1558 w wójtow. sowoliskiem,
we włości dworu kotrańskiego. We wsi było
44 włók gruntu dobrego, w tem 2 wójtowskie,
42 na służbę ciągłą. Poddani mieli 158 wołów
188 koni, Dochód czynił 25 kóp 27 gr. Do

Sawin Dub, okolica, pow. lepelski. Mają
tu: Gierwiatowscy 36 dz., Sławecey 32 dz.,

Zakrzewscy 50 dz., Zmeczerowscy (w 2 działach) 103 dz.

Sawińce, r, 1469 Schawincze, wś, pow. kamienieeki, ob. Paniowce,

Sawinki, fol., pow. rzeżycki, attyn. Antono-

_ wójtowstwa należały wsi: S., Migowo, Komento- pola, Kornów, 337 dz.

wo, Kurpiewo, Wołosowicze, Hladowicze, Stru-

Sawino, dobra nad Uświaczą, pow. wieliski,

Stanowiły niegdyś ststwo
pino i Szezerbowicze,
i pow. witebskim. Powwdztwie
w
niegrodow
e,
sawanka, rzka w pow. rzeżyckim i dźwiń-

skim, lewy dpł. rz. Uszy (pr. dpł. Dubny).
Sawcowuo, zaśc., pow. siebieski, Borozdinych, ze Strzałkowszczyzną 16 dz.
Sawczenki, wś, pow. witebski, należała do
Lewickich.
Sawczenki, chutor, pow. owrueki, gm. Chry-

gm. Cerkowiszcze.

dług metryk lit. w r. 1641 obejmowało dobra:

S., Serocze, Horodnoje i Zarowoje, które były
oderwane od dawniejszego ststwa uświackiego.

Posiadali je kolejno: Naruszewiezowie, Sakowi-

czowie, Skopowie, Ogińscy, Bułhakowie, Reszewsey, ks, Czartoryscy, wreszcie z nadania Augu-

sta Ilr. 1761 Józef i Bogumiła z Lipskich Buł-
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hakowie, którzy opłacali 800 złp. kwarty i 130 Osadnicy otrzymują 20 lat wolności (Kod. mał.,
złp. hyberny. Do sstwa należała wś Pomazino. III, 219).
Sąsiadka, r. 1563 Sączieska, wś, pow. zaSawiszczyna, wś, pow. horecki, gm. Pumojski. Wieś ta dotąd u ludu nosi nazwę Sąchłaje (10 w.).
czieska. Znajdują się tu starożytne okopy czwoSawkiele, ob. Zforodyszcze,
Sawliki, wś, pow. lucyński. Mają tu Koło- rokątne w pobliżu których wykopują mieszkańcy w znacznej ilości różne przedmioty jak: mie-

sowie i Bagnikowowie po 60 dz.

cze, ostrogi, naczynia gliniane. W r. 1564 wś
ta
w par. Lipie, płaciła od 31/, łan.. 5 zagr,
dwie), wś, pow. owrueki, gm. Worobie, par.
z
rolą
i 1 bez roli. W tej parafii leżały dobra
praw. Ksawerów (2 w.), 48 w. od Owrucza,
Sawłuki (t. X, 349, mylnie rozdzielono na

97 dm., 561 mk.

Latyczyńskich: Latyczyn i Górajee.

Scharfenort, wś, pow. szczecinkowski, ob.
Sawna, Sowna 1.) fol., pow. klimowieki, GałSkarpinort.
kowskich, 583 dz. (540 lasu). 2.) S., fol., tam-

Scholanowo, dobra, pow. orszański, Komoże, od r. 1870 Iwaniuszczenków, 100 dz. 3.) 8.,
rowskich, 1160 dz.
fol., tamże, Osmołowskich, 100 dz.

Schwarzensee, ob. Swartęzy.
Sawonara al. Sawonary al. Mekiany (nie
Ściborówka, pow.. starokonstantynowski,
Mickiany), pow. nowoaleksandrowski.
ob. Szczyborowka,
Sawosze, wś, pow. włodzimierski, gm. Beciborowszczyzna, ob. Styborowszczyzna.

reżce, 57 w. od Włodzimierza, 19 dm., 111 mk.

Ścigany, ob. Scygań.

Sawrań, ferma, pow. skwirski, gm. WorobiŚcinawa, w dok. Stinavia, mstko, pow. prądjówka.
nieki. Ztąd wydaje r. 1293 Henryk ks. szlązki
Sawy, chutor, pow, owrucki, gm. Pokalew, przywilej dla klasztoru paradyskiego „Cives
11 dm., 42 mk.
Stynavienses* należą do związku miast zawarteSazany, wś nad rzką Ohnieszą, pow. horo- go r. 1310 w Głogowie przeciw rozbójnikom.
deeki, gm. horkowska, 40 w. od Horodka, 4 dm., W dok. z r. 1312 występuje „Stinavia cum suo
28 mk., zarząd gminy.
distrietu*, Jan ks. szlązkii „dominus SthynaSąciaszka, ob. Sąsiadka.
vie* w dok.'z r. 1322, 1329, 1332 i 1337
Sącz Nowy, miasto. Według dok. z r. 1303 (K. W., n. 703, 936, 952, 1030, 1099, 1122,
Kamienica, miasto biskupów krakowskich z ko- 1167).
ściołem św. Wojciecha i drugim filialnym oddaSebastyanów, zamek i mstko, ob. Stoczek
ne zostaje Wacławowi królowi Czech i Krakowa (t. XI). Nie miało nie wspólnege z Kozłowem.
w zamian za kasztelania biecką (Kod. kat. krak.,
Secymin Wielki i Mały, dawniej Secemżno,
I, 145). Obszerną monografią miasta opraco- wś, pow. sochaczewski. W r. 1420 Stanisław
wał Sygański Jan ks. T. J.: „Historya Nowego Grot kaszt. płocki dziedzie 8, wielkiego, rozgraniSącza od wstąpienia dynastyi Wazów do pierw- cza S. od wsi Piaski, należącej do kapituły płoeszego rozbioru Polski*. Tom I (obejmujący kiej, Wr. 1579 we wsi S. major jest 5 części
wewnętrzne dzieje miasta). Lwów, 1901, str. (81/, łan,), zaś $. minor ma 2 działy (3 łany,
242 i 354, z 16 rycin. Tom II. Obraz urządzeń 4 zagr.).
cywilnych oraz życia w epoce Wazów (z 16 rySejkale, wś, pow. dźwiński, par. Krasław.
cin), t. III: Zabytki dziejowe miasta (z 21 rye.).
Sejkswa, fol., pow. kowieński, gm. Bobty,
Praca ta była częściowo pomieszczana w Prze- Millerów, 54 dz.
wodn. nauk. i liter. (iwów, 1899 i nast.) WySejłowicze, wś i fol., pow. słucki, gm. Hvszedl też skrócony z niej zarys: „Nowy Sącz, wiezna, par. praw. Kunosy. Wś 60 dm., 480
jego dzieje i pamiątki* (Nowy Sącz, 1892, str. mk., cerkiew filialna.
86). Wł. Łuszezkiewiez: „Kościoły franciszkańSejny, w dok. Sejna, Szieina, miasto pow.
skie w Polsee* (Spraw. kom, hist. sztuki, IV, gub. suwalskiej, W r. 1558 sioło we włości
169). Szczęsny Morawski:
„Sądeeczyzna*, dworu berznickiego. Było 20 włók gruntu poKraków, 1865.
dłego, w tem 1 humienicka i 19 na służbę ciąSączów, pow. będziński. Grabiński „M.: głą. Poddani mieli 69 wołów i 44 koni. Dochód
„Węgiel w okolicach wsi S. pow. będzińskiego* oprócz owsa z odwozem czyni 6 kóp 54 gr.
(Przegl. techn. 1898, t. 36).
Dyecezya sejneńska w r. 1902 składała się z 11

Sądowa Wisznia, r. 1368 Wisnya, miasto, dekanatów, 119 parafii.

pow. mościski,

Miała 119 kościołów
i 100 kaplic.
W r. 1368 król Kazimierz od- paraf., 20 filialnych, 3 klasztorne

daje Janowi z Dębiey wójtostwo we włości królewskiej Wisbia dla osadzenia tamże miasta na
100 łanach, z przeznaczeniem 6 dla wójta, 2 dla
kościoła, który będzie tu założony. Osadę przenosi król z prawa polskiego na niemieckie i porównywa ją co do praw miejskich ze Lwowem.

Obsługiwało je 340 księży świeckich, 4 zakonnych, 3 laików. W seminaryum było 64 alumnów. Zakonnie 8, sióstr miłosierdzia 9. Wiernych było 692,205.

Sekretne, urocz. w dobrach Skoki, pow.
brzeski.
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Selekta,; dobra, pow. orszański, Wasilew- cerkiew drewn. fand. r. 1783 przez właściciela
skich, z fol. Woskresienie 488 dz. (300 lasu), Pawła Romana, szkółka od r. 1889. Cerkiew
gorzelnia.
fil. we wsi Łaszki (3 w.). Pierwotnie sioło boSelezin 1.) dobra, pow. horodecki, Dyezlew- jarów kuźmińskich, należące do zamku krasiłowskich, z fol. Wyczedki 3690 dz. 2.) $,, dobra skiego. Nadana z innemi przez króla Aleksannad rzką Serteją, pow. wieliski, gm. Serteja, dra ks. Konst. Ostrogskiemu, co potwierdza ZyMordwinowych, 13,259 dz.
gmunt I r. 1517. Należała do włości konstanSeliadcowo, wś, pow. dryzieński, parafia tynowskiej. W r. 1583 ks. Konst. Ostrogski
Oświej.
wnosi ze wsi S. od 3 dym, 7 ogr., a ze wsi S,
Selihory, fol., pow. lepelski, W r. 1616 Stare od 4 dym., 7 ogr., 1 koła waln., 1 folusz.
Kizików, od których przeszły do Mieniekich. W r. 1593 spustoszona przez tatarów. Dzieliła
Dziś rozdrobnione. Mają tu: Zenon Deliwajło losy ordynacyi ostrogskiej. W r. 1753 przeszła
69 dz., Anna Ihnatowiez 12 dz., Józef Junajło- do Karola Szydłowskiego, miecznika smoleńskiewiez 25 dz. i Wincenty Mienicki 188 dz.
go. Około r. 1788 nabyta przez Pawła Romana.
Seliszczenięta, Sieleszczenięta (t. X, 532),
Semiczewo, dobra, pow. wieliski, gm. Mapow. oszmiański. Dane w posagu z Ejgirdami kłoki, Gajdamowiczów, 945 dz.
r. 1658 przez Jana Czyczyna Ejgirta córce MaSemiduby, wś, pow. dubieński, gm. Sudobityldzie, wydanej za Piotra Gana,
cze, par. praw. Płoska (3 w.), 10 w. od Dubna,

Selizówka, słoboda, pow. owrueki, gm. Sło- 120 dm., 729 mk., cerkiew fil. drewn., dom
weczna, 8 dm., 51 mk.
modl. ewang., szkoła.
Semencza, Siemioncza (t. X, 426 i 549),
Semihrany, os., pow. rówieński, gm. Dziatwś i fol., pow. prużański, gm. Linowo. WŚ kowicze.
201 dz.; fol. Jahołkowskich, 220 dz.
Semukacze, wś, pow. bychowski, gm. HoroSemenow, wś nad rzką Polachówką, pow. dyszeze, 74 dm., 600 mk., kaplica.

ostrogski, gm. Semenów, st. poczt. Jampol
Senejki, fol. pow. grodzieński, Milkiewi(10 w.),53 w. od Ostroga, 211 dm., 1340 mk.,
ezów, 129 dz,
|
cerkiew drewn. fundowana r. 1760 przez właSenki, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
ściciela Józefa Pruszyńskiego,

szkoła od r. 1878.

kaplica katol.,

Obecnie Bieńkowskich, Ze-

romskich, Kuleszów i Małachowskich.

Gmina

Senkowo 1.) zaśc., pow. newelski, Osipowych, 20 dz. 2.) S., dwór, pow. połoeki,

obejmuje 14 miejscowości, 1330 dm. włośc. Jaszezkowych, 60 dz.

Senkury, wś, pow. sejneński, gm. KrasnoOdl. od Sejn 14 w., ma
8
dm.,
82
mk.
Seniutycza, oraz Wasila i Jachna Jermolińskich.
Serafiniszki 1.) zaśc., pow. nowoaleksanW r. 1583 płacą z S$. Andrzej Czołhański od
(32 innych), 9273 mk. włościan, uwłaszezonych

na 8840 dz.

W r. 1545 wś należała do Hryćka wo, par. Łozdzieje.

14 dym., 6 ogr., 3 kom., 1 koła waln., 1 stępn., drowski, gm. Sołoki.
Poniemuniek.

popa i Roman Jarmoliński od 13 dym., 5 ogr.
Semenów, r. 1565 Siemienow, wś, pow.
trembowelski. Wedle lustracyi z r. 1565 siedzi nad Seretem u Spasowego mostu, w ststwie
trembowelskiem. Kmiecie za pana Maciejowskiego dawali czynszu po 1 grzyw. i 8 dni do
roku robili. Nieboszeczyk p. Pretficz folwarków
przyczynił, czynsz umniejszył, a ustanowił robociznę po 2 dni w tydzień. Było we wsi „pocziesznich 34*. Suma dochodu zł. 93 gr. 4.
Przy rozgraniezeniu ze wsią Dołhe uszezuplono

2.) S$, wś, tamże, gm.

Serbaiszki, zaśc. dóbr Dryświaty, pow. nowoaleksandrowski.

Serbinówka 1.), wś nad rzką b. n., pow.
żytomierski, gm. i st. poczt. Cudnów (4 w.),

58 w. od Żytomierza, 7 w. od Olszanki (st. dr.
żel.), 119 dm., 1462 mk., cerkiew drewn. z r.
1803, szkoła od r. 1843.

W r. 1628 wś należy

do uposażenia plebana w Cudnowie, który wnosi
od 10 dym., 12 ogr. Własność sukeesorów
gen. Poreckiego.

2.) $., kol., tamże, gm. Ba-

kmieciom gruntów, odjęto starożytne stawki rasze, 85 w. od Żytomierza, 11 dm., 66 mk.
Serbiny, dwór, pow, kowieński, gm. Bobty,
„którym budowaniu pamiętnika niemasz na świe37 w.od Kowna, Miłoszów, 263 dz.
cie* i pasieki.
Semenówka al. Redkoduby, wś nad TykiSerby 1.) wś, pow. nowogradwołyński, gm.
czem Gniłym, pow. zwinogródzki, gm. Bojarka, Serby, 25 w. od mta pow., 120 dm., 1270 mk.,
211 dm., 1061 mk., szkółka, olejarnia, młyn, cerkiew drewn., szkoła od r. 1874. Gmina obej2 wiatraki.
muje 54 miejscowości, 573 dm. włośe, (1168
Semcerenki, Semerynki, wś, pow. łucki, gm. innych), 11,340 mk. włościan, uwłaszezonych
Szezuryn, 36 w. od Łueka, 40 dm., 300 mk., na 12,178 dz. 2.) $. Stare, kol., tamże, 28 w.
cerkiew. Własność ZŻytyhskich.
od mta pow., 24 dm., 70 mk.

Semerynki al. Semeryńce, wś nad małym je-

Serdiuki, chutor, pow. owrucki, gm. Olewsk,

ziorem, pow. starokonstantynowski, gm. Skowo- 138 dm., 105 mk.
rodki, 20 w. od mta pow., 116 dm., 687 mk.,
Serdiukówka,

wś, pow. czerkaski, rozłożo-
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na w głębokim jarze, 153 dm., 1168 mk., cer- Radziwiłłów, 42 w. od Krzemieńca, 14 dm.,
kiew, szkółka cerk., 7 wiatraków, cegielnia. 115 mk,
Serock 1.), w dok, z r. 1185 Sźroczt, miasto.
W połowie w. XVIII należała do dóbr śmilańskich ks, Stan. Lubomirskiego, następnie syna Nadane przed r. 1185 kościołowi w Płoeku. Ob.
jego Michała, który sprzedaje ją z innemi gen. Chełpowo. 2.) S., pow. lubartowski. Ob. Sieadj. Krzyckiemu. Poczem nabywa ją Orłow- rock (t. X, 592).
Seroczyn. r. 1343 Ziroczijno, r. 1577 oppiski, od którego na poczatku w. XIX przechodzi

do Dyonizego Cichowskiego, od niego zaś drogą

dum Szeroczyno, wś, pow. siedlecki.

W dok.

wiana do Ign. Krasnosielskiego (za córką Anną), zr. 1348 wspomniany jako włość, która kasztePo nim odziedziczył syn Włodzimierz, który oko- lan czerski Panąta, dziedzie Boglewie, zamienia
ło r. 1880 sprzedał Jak. Tarnowskiemu, ten zaś z książętami Ziemowitem i Kazimierzem na Sieklukii Szezyty (Kod. dypl. pol., I, 194), Wr.
wkrótce odprzedał Jentschowi.

Serdziatycze, wś, pow. włodzimierski, gm. 1577 mstko płacące szosu fl. 2gr. 12, od 3łan,,
Grzybowiea, 27 w. od Włodzimierza, 60 dm., od 1 bani gorz., młyn o 1 kole,f czopowego
fl. 4.
3138 mk.
Seroki, wś, pow. sochaczewski, Jakób „de
Serebranka, Serebrianka 1.) fol., pow. 0rszański, od r. 1882 Reszetowych, 420 dz. , młyn. Seroki* „ kaszt. sochaczewski w r. 1430 (Kapica,
2.) $., fol., pow. rohaczewski, od r. 1878 Szy- Herbarz, 125). W r. 1579 mają tu działy: Sepiłowych, 946 dz. (544 lasu), młyn
i folusz. 3.) rocey i Braneccy, ogółem 7!/, łan., 6 zagr.,
;
S, fol., tamże, należy do © PAYS > 4.)
$., 2 rzem.
Serokorotnia, Sierokorotnia (t. X, 592),
wś, tamże, gm. Dowsk (9 w.). 5.) $,, wś, pow.
al. Duchowszczyzna, dobra, pow. orszański, gm.
dryzieński, par. Zabiały.
Serechowicze, wś nad jez. Serechowo i Be- Serokorotnia, od r. 1849 własność Samujło-Sulizodnik, pow. kowelski, gm. Niesuchojeże, 22 w. mów, 3204 dz, (1980lasu), zarząd gm., cerkiew,
|
od Kowla, 205 dm., 1315 mk,, cerkiew, kaplica młyn wodny i folusz.
Serpin, wś, pow. elbląski. Dorr R.: „Die
katol., szkoła, 2 wiatraki.
Seredki, fol., pow. orszański, od r. 1881 Graeberfelder auf dem Silberberge bei Lenzen
und bei Serpin, aus dem 5—7 Jahr, nach Chr.*
Jewmienowych i Stefkinych, 200 dz.

Seredy (t. X, 441), wś, pow. nowogradwo- Elbing, 1898.
Serteja, pow. wieliski.
łyński, gm.i par. Emilczyn (4 w.), 88 w. od mta

>
Jest tu cerkiew,

szkoła, szpital wiejski. Gmina obejmuje 68 miej-

pow., 272 dm., 1468 mk., szkółka.

seowości, 850 dm. włośc. (32 innych), 6028 mk.

Seredyńce (t. X, 441), wś nad stawem, pow. włościan, uwłaszczonych na 10,443 dz,
zasławski, gm. Sudyłków (7 w.), 26 w. od ZaSertejka, rzka w pow. porzeckim, gub. smosławia, 153 dm., 862 mk., cerkiew drewn. z r. leńskiej i w pow. wieliskim, lewy dpł. Dźwiny.

1756, szkółka cerk,, od r. 1867, 3 młyny. W r. Bierze początek w pow. porzeckim pomiędzy
1583 Tychno Chomiak wnosi od 2 ogr., 1 kom. wsiami Szentuchy i Inoki, płynie zrazu na zchd.,
W r. 1593 spustoszona przez tatarów.
potem w pow. wieliskim na płn.-zch. i ubiegłszy
Serenczany, pow. święciański. Fol. 726 dz., 21 w. ma ujście pod wsią Serteją. Od praw.
należał do Morykonich, obeenie Kątkowskich.
brzegu przybiera rzką Kosmynkę, od lew. StudeSeretowszczyzna, pow. słonimski, ob. Sa- niee.
Sertysławi, wś, pow. horecki, gm. Horodyratowszczyzna (t. X, 311). Należy w części do

Gwozdiewych, 631dz. (302 lasu), w części zaś szcze (5 w.).
Seruty, Sieruty, dobra, pow. newelski, gm.
do kilku właścicieli, 394 dz. W lesie dworskim
znajdują się trzy wały pierścieniowe, z których Seruty. Mają tu: Czebuszewowie 50 dz., Kron2 mniejsze otoczone są "——

Zajmują one nowie 1263 dz., Nikitynowie 30 dz., Plegowo-

wie 685 dz., Steponowowie 450 dz., Wołkowookoło 6 dz.
Sergiany, ob. Sorgiany. Własność Maciań- wie 50 dz. Gmina obejmuje 124 miejscowości,
mających 968 dm. włośc. (51 innych), 6839
skich, 400 dz.
Serhiejewka 1.), Serhiejówka, kol., pow. ży- mk. włościan, uwłaszczonych na 17,264 dz.
Serwatyńce, Serwatczyńce, wś, pow. kamietomierski, gm. Cudnów, 40 w. od Żytomierza,
30 dm., 122 mk. 2.) $,, os., tamże, gm. Troja- niecki. Na części wsi zw. Zołotorką al. Złotonów, 8 -dm., 40 mk.
ryją znajduje się 14 kurhanów, z których dwa
Serkizów, mylnie Serkizy (t. X, 452), rozkopał w r. 1901 Frane. Pułaski z Zawadyniec
w dok. Czerkizow, wś, pow. włodzimierski, gm, i opis wykopaliska podał w „Swiatowicie* (t.lV,
Nowodwór, 30 w. od Włodzimierza, 12 dm., 81 „Mogiły o nasypie kamiennym).
mk. W r. 1570 z Makowiezami, Nowym DwoSerwecz, pow. wilejski. Własność dawniej
rem i przedmieściem Włodzimierza, własność Paców, później Poklewskich Koziełłów.
Mikołaja Dabrowskiego.
Serynkowa Nowa, urocz., pow. łucki, gm.
Sernowa, urocz., pow. krzemieniecki, gm, Horodziee, 6 dm., 41 mk,
Słownik Geograficzny. T. XV. — Zeszyt 184,
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Sestratyń, wś, pow. dubieński, gm. Krupiec kapituły płockiej, Jedna z prebend nosi nazwę
(8 w,), 60 w. od Dubna, 106 dm., 623 mk., cer- sędzihskiej (Kod. maz., 293, dok. z r. 1483).
kiew drewn. z r. 1732, smolarnia, browar,
Sędziszow, w dok. Sudzisow, wś, pow. jęgorzelnia,

W r. 1545 kn. Wasila Kureewicza. drzejowski. „Mir de 5.* w dok. z r. 1224. Oko-

Sestrynówka, pow. berdyczowski. Ma 517 ło r. 1836 wykopano tu skarb z monetami obey-

dm., 2546 mk., cerkiew, szkółka cerk,, 2 młyny, mi i polskimi z czasów Wład, Hermana i Bolesława Krzywoustego. Wraz z monetami znale7 wiatraków.
Seszki, wś, pow. łucki, gm. Kołki, 54 w. od ziono czarę srebrną, pozłacaną, ozdobną, pochodzenia wschodniego (około w. IV po Chryst.),
Łucka, 63 dm., 280 mk.
Setropie, w dok. z w. XIII Wssetrope i Wle- przechowywaną obeenie w Muzeum Czartorytropi, wś, pow. płocki. W akcie uposażenia ko- skich w Krakowie. Ob. M. Sokołowski: „Trzy

ścioła płockiego wymieniono śród włości: „dimi- zabytki dalekiego wschodu* (Spraw. kom. hist.
dium Wssetrope*, W r. 1244 Bolesław ks. sztuki, t. III, 1887).
Sędziszów, wś, pow. ropczycki. R. 1420
mazow. nadaje na własność dziedziczną Andrzejowi prepozytowi płockiemu, kanelerzowi książę- w Ropczycach rozstrzyga się spór o dziesięciny
cemu i jego bratu Hipolitowi dział trzech ludzi między Albertem bisk. krak., a Piotrem rekto-

książęcych, mających powinności do grodu rem kościoła w 8. Dziedzicami wsi są: Klżbiew Chełmnie (castrum culmense), we wsi „Wle- ta wdowa po Straszu i jej syn Jan (Kod. kat.
tropi* (Ulanow. Dok. mazow., 153, 4). W roku krak. 1I, 463).
1578 Setropie płacą od 11 łan., 5 zagr., 1 rzem,,
Sędziszowa, wś, pow. grybowski,
Mroczko dziedzic S. r. 1382 sprzedaje wsi: Bukowiec
wyszynku piwa, wiatraka.
Sewastyanowicze, wś. pow. mohylewski, i Żebraczkę w ziemi sądeckiej (Kod. mał, LII,
gm. Kniażyce (7 w.). Należała do Dąbrowskich. 342).

Sędziszowice, wś, pow. pińczowski. Roku
Sewerynów, pustk., pow. grodzieński, gm.
1463
na mocy działu między trzema braćmi
i dobra Kamionka.
otrzymuje S$. Jakób Trzecieski (Paprocki, Herby,
pow.
wś,
Koszarka,
al.
1.)
Sewerynówka
czehryński, gm, Trylisy, 31 w. od Czehrynia, 301).
Sędziwuje Prątnik, ob. Prątnik.
53 dm., 290 mk,, szkółka, 4 wiatraki. 2.) $.
Siaborka, wś, pow. nowogradwołyński, gm,
al. Sidorówka, chutor i ferma nad rzką Bużową,
przy szosie kij.-żytom., pow. kijowski, gm. Bia- Romanówka, 50 w. od mta pow., 37 dm,,
łogródka, st, poczt, Hurowszczyzna (9 w.), 38 w. 413 mk.
Siabry, fol., pow. sieński, Chmyzowskich,
od Kijowa. Chutor 8 dm., 46 mk., ferma 1 dm.,
11 mk., młyn parowy. 3.) S., kol. nad rzką 166 dz.
Siady, pow. telszewski. Jan Kazimierz na
Zobuczą, tamże, gm. Hostomel, st. poczt. Borszczahówka, 25 w. od Kijowa, 46 dm., 191 mk, prośbę Daniela Straupia nadaje r. 1655 targi co
4.) $., wś, pow. łucki, gm. Horodek, 70 w. od poniedziałek i 4 jarmarki doroczne.
Siahrów (t. X, 473, mylnie w pow. nowoŁucka, 42 dm., 164 mk. Własność Cieleckich.
5.) $., kol., pow. włodzimierski, gm. Korytnica, gradwołyńskim), wś, pow. zasławski, gm, Chrolin, par. praw. Niezpały (4 w.), 40 w. od Zasła9 w. od Włodzimierza, 17 dm., 111 dm,
wia, 87 .dm., 447 mk., cerkiew drewn. z r, 1888,
gm.
iĘSeweryny, wś, pow. nowogradwołyński,
Kustowce, 90 w. od mta pow., 113 dm., 710 uposażona r. 1799 przez ks. Lubomirskiego.
mk., cerkiew drewn., fund. r. 1766 przez wła- W r. 1589 p. n. Swiehry, we włości połońskiej
ściciela Józefa Malinowskiego, szkółka.
Sewodziaki, ob. Sawodziaki.
Sędów, r. 1265 Sandovo, wś, pow. łęczycki,
Jan arcyb. gnieźn. oddaje drogą zamiany S. wś
kościoła gnieźn. nad rz. Ner, za trzy działy we
wsi Ubysław włości Maurycego syna Wszebora.
W dok. z r. 1357 S$. znowu podany w liczbie
włości arcyb. gnieźn. (K. W., n. 417 i 1354),
Zapewńe część wsi pozostała przy arcybiskupach i ztąd rozdział na dwie odrębne części dotąd trwający.

ks. Janusza Ostrogskiego, spustoszona przez tatarów.

Siamoszyce, wś, pow. olkuski, ob. Samoszyce i Siamoszyce (t. X, 257 1 478), por. ;Siemierzyce (t. X, 546) i Jaworznik (t. XV).
Sianeły, wś, pow. dźwiński, par. Krasław.
Siarzewo, r. 1250 Psarevo, wś, pow. nieszawski.

bisk.

W dok. z r. 1250 w liczbie włości

włocławskich

187, 13).

(Ulanow.

Dok.

kujaw.,

Siawciły (t. X, 476 Szawcile), okolica, pow.

kuSędziejowice, r. 1136 Zandeievici, wś, pow. telszewski, gm. Wornie. Mają tu: Chodakowscy
łaski.

Wymieniona

w liczbie włości arcyb. 60 dz., Niewiardowscy 62 dz., Jucewiezowie

gnieźn. w dok. z r. 1136 i 1357 (K.W., n.7, 16 dz.
Sichów, r. 1416 „utraque Swichow*, wś,
1354). Malczewski K.: „Sędziejowieki bój*.
Kraków, 1895.

Sędzino, wś, pow. nieszawski.

pow. stopnieki, ob. Zytwiany.

Własność

Sidaczówka, wś, pow. żytomierski, gm.

Sid
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Piatka, par. praw. Tiutiunniki (2 w.), 50 w. od Szpitale.
ytomierza, 54 dm., 313 mk.

Sidalin, fol. pow. miński,
160 dz.

Siderka, pow. sokólski.

Gmina obejmuje 24 miejscowości,
234 dm. włośc. (21 innych), 2949 mk. włościan,
Hruszwiekich, uwłaszczonych na 3078 dz. Nadto w gm. jest

WŚ 423 dz. włośc.

150 eerk., dwór, Winogradowych, 668 dz.

108 dz. cerk. i 3297 większej posiadłości.
Siechów, r. 1469 Skachowo, wś, pow. stryj-

ski.

Mikołaj Biedrzych r. 1468 przedstawia

Sidorkowo, fol., pow. sieński, od r. 1840 nadanie Kazimierza Jagiellończyka pozwalające

Osowieckich, 100 dz,

mu założyć wieś „Shaehowo* na polach t. n,

Sidornicze, fol., pow. sieński, Majewskich, nad rz. Trichow, należących do Dzieduszye,
873 dz, (354 lasu), młyn, folusz.
W r. 1515 stoi pustką. W r. 1578 należy do
Sidorów, wś, pow. husiatyński. „Michał dóbr Wacława Dziedoszyckiego, płaci od 1 pługa.
„de Humyencze* chorąży kamieniecki okazał
Sieciechów 1.) mstko, pow. kozienieki. Mi-

r. 1469 nadanie „antiqui regis* (Jagiełły) na kołaj opat w dok. z r. 1224,

Sławiec pleban

wsi: „Babschincze superiorem in Szbruez, Sy- „de Sseczehowo* występuje r. 1420 w aktach
dorów in Sydorowka... Damyankowcze in smotri- sąd. czerskich (Księga czerska, wyd. Lubom.,
ciensi... Humyencze cum Pakossowska, Dworzy- 232)
2.) S., wś, pow. kutnowski. W dok.
szcze in flumine Mocza*.
zr. 1325 występuje Henryk z 8. (Ulanow. Dok.
Sidorowee, fol., pow. miński, gm. i st. poczt, mazow., 306, 20), Ob. Oraczewice.
Raków (7 w.), 41 w. od Mińska, Baranowskich,
Sieciechowice, wś, pow. olkuski. W dok.
12 włók.
zr. 18325 występują Grzegorz i Zawisza dzieSidorowicze, wś nad rzką Łaźniewką, pow. dzice „de Szeczechowiecz* (Kod. kat, krak., I,
bychowski, gm. Osowiec Cerkiewny (10 w.), 174).
78 dm., 665 mk., cerkiew murow., szkoła, st.
Sieciechowice, ob. Maszkienice.
poczt., młyn. 2.) S., wś, pow. rohaczewski,
Siecinki, wś, pow. dźwiński, par. Krasław.
gm. Polesie (10 w.).
Sieczki, pow. wilejski. Nabyte przez TaSidorówka, pow. mohylewski, ob. Podgórze. deusza Ogińskiego od Kaz. Justyna SzwabSidorówka, ob. Sewerynówka.
Szwańskiego, cześnika owruckiego.
Sidorowszczyzna, wś, pow. połocki. Mają
Sieczychy, fol.. pow. czerykowski, Szaweltu Dobinowie 17 dz., Chochłowowie 44 dz., Da- skich, 108 dz.
wydowie 44 dz., Tabunowowie 54 dz.

Sieczyszcze, chutor, pow. wołkowyski, gm.

Sidoryszki 1.) dwor, pow. szawelski, gm. Pieniuga.
Podubis, Gruździów, 82 dz. 2.) S., pow. święSiedicze, wś, pow. bychowski, gm. Horociański, gm. Aleksandrów, Śród lasu dworskie- dziec (18 w.).
go kilka kurhanów. Również są kurhany na poSiedlce, miasto gubernialne, W r. 1897
lu dworskim we wsi $., w gm. Łabonary,
miało 28,714 mk. (13,727 męż., 9987 kob.),
Sidzielniki, pow. wołkowyski. W r. 1558 W r. 1890 było 14,499 mk. (bez wojska). Śród
w wójtow. skreblackiem ekon. grodzieńskiej, ludności stałej na 15,131 zapisanych do ksiąg
We wsi było 13 włók gruntu średniego, w tem było 1116 nieobecnych. Co do wyznań było
1 wł. bartnicka i 12 osoezniekich.
827 praw., 4664 katol., 46 proż., 10,094 żySidzina, pow. wadowieki. Wśród włości dów. Linia drogi żel. strategicznej przecinająklasztoru zwierzynieckiego dok. r. 1254 po- ca się z linią dr. żel. warsz.-petersb, w Małkini,
daje: „Sartago que Czeran vulgariter dicitur in połączyła S. z Sokołowem, Ostrowem i OstrołęSicina pro qoquendo sale et pratum*.
ką. 5. stanowić mają też krańcowy punkt buSidziuny, okolica, pow. poniewieski, gm. No- dującej się obecnie wielkiej linii dr. żel. stratewe Miasto, 20 w. od mta pow, Mają tu: Kory- gieznej: Bołogoje—Połock—Siedlce. Skutkiem
znowie 135 dz., Kowalewsey 32 dz., Rutkowsey tego w S. wzniesiony ma być nowy dworzee dla
32 dz., Sołłohubowie 100 dz,
tej drogi i kolei nadwiślańskich. Powiat sieSiebrowicze, wś, pow. rohaczewski, gm. dleeki miał w r. 1890 70,557 mk, Sród stałej
Dudzicze (7 w.).
ludności powiatu było: 1763 praw. (gm, Mordy,
Sieburczyn, r. 1441 Swiebotczyna, 1534 954 i Krześlin 357), 54,704 katol., 999 prot.
Świebothcino, 1577 Swieborczino, wś nad rz. (gm. Żeliszow 918) i 14,579 żydów. Gubernia
Biebrzą, pow. łomżyński. R. 1441 Władysław siedlecka miała 675,176 mk. (86,215 wmiaks. mazow. nadaje Mikołajowi z Krassowa kaszt. stach i 586,961 w miasteczkach i wsiach). Śród
wizkiemu wieś książęcą S., mającą 40 łan. zapisanych do ksiąg stałych (702,074) było
obszaru (Kapica, Herbarz, 206).
46,067 nieobeenych. Co do wyznań ludności
Siechnowicze, pow. kobryński. Jedna z wsi stałej było: 156,856 praw. (pow. bialski 42,275,
ma 123 dz. włość. i 68 cerk., druga 149 dz. włodawski 50,397, konstantynowski 30,828,
Dobra, Przyborów, z fol. Nowy Dwór, Bohusze- radzyński 24,838, sokołowski 6165), 415,383
wo Zaścianki, Zasiechnowicze 598 dz., część katol., 12,591 prot. (węgrowski 2465, włodawBułhaków 268 dz. Nadto fol. S. należy do dóbr ski 2624, garwoliński 2981, łukowski 1673)
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Siedliszcze, mylnie Sieliszcze (t. X, 535),
pow. kowelski, gm, Siedliszcze, st. dr. żel.
stawś,
ni
stanowili 59,20/,. W r. 1897 prawosław
(7 w.), 25 w. od Kowla, 140 dm., 902
r.
Myzowo
1908
styezbia
14
dniu
W
nowili 22,050/,.

i 116,943 żydów (64,526 w miastach). Katolicy

obejnaliczono w gubernii 905,415 mk. z nieobeeny- mk., cerkiew, szkoła, 2 wiatraki. Gmina
in(380
włośe.
dm.
1586
ości,
miejscow
25
obszamuje
na
fabryczna
mi i wojskiem. Produkeya
onych na
uwłaszcz
włościan,
mk.
8072
nych),
rub.,
3,616,400
r.
1897
wynosiła
gubernii
rze
u ks, Miw 303 zakładach przy 2310 robotnikach. W r. 18,543 dz. W r. 1570 w zastawie
r. 1577
W
eckich.
Wiśniowi
Aleks.
i
dz.
chała
523,028
było
gubernii
1894 na obszarze
24 dym. pół
włościańskich, 163,899 dz. szlachty zagrodowej, Iwan Czaplicz Szpanowski wnosi z

48,483 dz, do miasteczek, 23,553 do miast, dworz., 4 ogr.
Siedmiarki, Siedmiorki, wś, pow. łueki, gm.
477,008 dz. większej własności, 20,785 dz.

312 mk.,
skarbowych, 12,434 dz. różnych właścicieli. Czaruków, 18 w. od Łucka, 53 dm.,
kich.
cerkiew.
Własność
Grochols
o
przypadał
dz.
Z ogólnej przestrzeni 1,269,185
Siedzibna, urocz., pow. wołkowyski, gm.
na ogrody i budowie 37,526 dz., role orne
, własność Trusiewiczów.
Tarnopol
la639,357, łąki 155,511, pastwiska 112,995,

sy 262,287, nieużytki 61,509 dz.
Siedlce 1.), w dok. z r. 1462 Siedlecz, wś,
pow. gostyński. Wieś książęca w w. XV. Wr.
1579 „Sielcze Regia* mają 8 łan. km., 1 zagr.,
1*/, łan. wójt., 1 zagr. 2.) S., dawniej Siedlice,
wś, pow. noworadomski, ob. Pajęczno.
Siedlec, wś na której obszarze powstało
dzisiejsze mstko Krasnosiele w pow. makowskim.
W r. 1386 Scibor biskup płocki poleca założyć
kościół par. we wsi Siedlee dziedzictwie Pawła
chorążego warszawskiego, dziedzica Radzano-

Siegenthal, kol. niem. nad rz. Strwiąż
i przy torze dr. żel. przemysko-łupkowskiej,
pow. liski, Stanowi część gm. Berechy Dolne
zalega stoki wzgórza lesistego (szczyt Kuzmień,
624 mt.), ma 23 dm., 157 mk. prot. niemców.

Siekierczyna 1.) wś, pow. limanowski.

Da-

ne historyczne (t. X, 520) podane mylnie, odno-

szą się do wsi t. n. w pow. grybowskim, w której opisie podano znowu szezegóły historyczne

odnoszące się do S$. limanowskiej.

2.) $., pow.

grybowski, ob. wyżej.

Siekierka, Siekirka (t. X, 555), pow. sokól-

wa. Do parafii włącza wsi: Siedlec, Drażdzewo ski. Wś 297 dz.; fol. Gąsowskich, 200 dz.
(Draszewo), Tryłogi dwojakie (Piotra i StrachoSiekierno, wś nad rz. Siekierną, pow. kie-

mira), Pienice dwojakie (Piotra i Bernarda) i na- lecki. W r. 1334 Jan Grot bisk. krak. nadaje
daje kościołowi dziesięcinę biskupią z Siedlea Łukaszowi sołtystwo we wsi S. nad rz. „Crzem(Kod. maz., 105).
rza* dla osadzenia wsi na 12 łan. na prawie
Siedliska, wś, pow. krasnostawski, ma sredzkiem (Kod. kat. krak., II, 10).
202 dm.
Siekierzyńce, wś, pow. ostrogski, gm. PieSiedliska-Bogusz, wś, pow. pilzneński, rerosłe (5 w.), 30 w. od Ostroga, 150 dm.,
Adam Bogusz dr.: „Siedliska Bogusz* monogra- 1059 mk,, cerkiew drewn. z r. 1739, szkółka
fia. Kraków, 1903.

Pomieszezono tu dokumen- cerk. od r. 1885.

Sieklika, ob. Sżeklików.
Sieklówka, r. 1536 Sieklika, wś, pow. jaW r. 1536 posiada kościół par., należy
sielski.
r.
W
chełmski.
Siedliszcze 1.) mstko, pow.
krakow., ma
1564 istnieją wsi: Siedliszeza Korbutowe razem do Jakóba Filipowskiego burgr.
4 sadzawki,
folwark,
dwór,
karczmę,
kmieci,
21
należą
z Janowicą i „Siedliscza Episcopales",
.
łąki,
lasy.
Do
S.
nałeżała
Sowina
(Sobyna)
zagr.,
12
łan.,
13
od
Płacą
do par, Pawłow*.
a
Paprzyc
.
radomski
pow.
wś,
1.)
i
Siekluk
2 zagr. bez roli, 2 rzem., 3 rybaków. 2.) S.,
wś,
S.,
2.)
XIII).
t.
(Wisła,
S.*
w
„Kopiee
H.;
r.
W
i,
włodawsk
r. 1564 Siedliszcza, wś, pow.
z w. XIII śród włości
1564 wś ta w ststwie chełmskiem płaci od łan. pow. płoński. W dok.

ty tyczące się wypadków r, 1846 i scen krwa-

wych jakie się tu rozgrywały.

20, zagr. 3, kom. 3, rzem, 2.
ta w ststwie chełmskiem miała
różnych obszarach, pustych
garnearz dawał z dworzyszcza
garneów pospolitych do zamku.

W r. 1565 wś
29 kmieci na
dworzyszez 6,
gr. 12 i 180
Zagrodn. 5 po

rączka 1, wartości zł. 35 gr. 6.

Były też bar-

gr. 8 do 12, karczmarzów starych 5, z tych
trzej po gr. 30, dwaj po gr. 40. Karezmę nową, mostowe i browar arendował żyd za zł. 51
gr. 16 rocznie. Miodu bartniey dawali ćwierci 7

cie puste z których miód brano wprost do dworu.

Na rzece Bugu robią 2 rybitwi na zamko-

kościoła płockiego.

Siekuń, Sikuń, wś, pow. kowelski, gm. Sie-

dliszcze, 17 w. od Kowla, 109 dm., 564 mk.,

cerkiew, kaplica, 2 wiatraki, W r. 1583 wś
bojarska przy Wyżwie (kn. Kurbskiego).
Sielachowo, ob, Siełachy 1.).
Sielachowskie, wś, pow. białostocki, gm.
Białostoczek, 68 dz.
Sielaki, pow. lidzki. Pod wsią góra usypana.
Sielanka, wś, pow. dźwiński, par. Krasław.
Sielawiszki, Szeniawiszki, pow. trocki, gm.
Troki. Na polach znajdowano toporki żelazne.
Sielce 1.) os. fabr., pow. będziński. Stanowi

wą żywność. Bobry się też czasem pokazują.
część Sosnowca.
Ogółem było zł, 124 gr. 18.

Przy szkole fabrycznej urzą-
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dzono tu i otwarto r. 1902 kaplicę katolicką. horecki, gm. Masłaki. Wś ma 32 dm., 196
mk.,

Ludność

osady

dochodzi

20,000.

2.)

S, cerkiew murow., dobra od r. 1877 Prokopowi-

w dok. Schyedlczie, pow. nowoaleksandryjski. czów, 2006 dz. (1807 lasu), młyn. 10.) S.,
W dok. z r. 1252 śród włości klasztoru siecie- pow. klimowieki, ob. Sielickie. 11.) S,, fol.,
chowskiego.
pow. mohylewski od r. 1873 Aronsohnów,

Sielce, wś, pow. sokalski.

W r. 1565 wś ta 305 dz.

w ststwie bełzkiem miała 25 kmieci
szezach, płacących po gr. 48, 4 kor.
gr. podymn., karezmarzy 2 po zł.
rączka miodu i zmien. 4 kor. owsa.
ków miodu rączek 82 i tyleż zmien

na dworzyowsa, 31/,
6 gr. 3!/,,
Od bartni(rączka po

12.) S., fol., tamże, Baków 364 dz.

(245 lasu).

183.) S,, dwa fol., tamże, oba nale-

żą do Ratnerów (żydów), jeden ma 309, drugi

305 dz. 14.) $,, wś, tamże, gm. Kruhłe (10 w.).

15.) S., okolica, tamże, gm. Wendoroż, dom

modl. żyd., młyn. 16.) S$,, wś, pow. orszański,
gm. Tołoczyn (14 w.). 17.) S$, Ruski, fol. tamże, należy do dóbr Szuhalewo. 18.) $,, wś, pow.
rohaczewski, gm. Kistenie (21 w.). 19.) Ś,,
dwie wsi, tamże, gm. Koszelewo (3 w.). 20.)
sztuk 19. Ogółem zł. 211 gr. 23.
S., fol., pow. sieński, od r. 1843 Michałowskich,
Sielce 1.), pow. bielski, ob. Sielec 21) (t. X, 510 dz. 21.) S., pow. lepelski, Niegdyś By589). 2.)S., fol., pow. orszański, odr. 1858 kowskich-Łopotów. Wś ma 45 dm., 336
mk.,
gr. 80, zmien, gr. 3) wartości zł. 88 gr. 16. Zagrod. 10 po gr. 15i 1 gr. 48. Bartnicy dawali
dawniej co rok kroguleów 6, później za krogulca
gr. 12. Pop gr. 15. Dwudzieścizny z owiec

Bokuszów, 598 dz.

3.) S,, pow. dzisieński, cerkiew.

Położone w gm. Jazno należały do dóbr KotowiSielec 1 ) wś nad Turyą, pow. kowelsk
gm.
cze (nie Katowicze), w gm. Prozoroki do dóbr Turzysk, 16 w. od Kowla, 68 dm., i,
441 mk.

Błoszniki (nie Połoszniki).

Sielce 1.) Sielcy, wś, pow. kowelski, gm.
Górniki, 66 w. od Kowla, 19 dm., 106 mk. 2.)
S., wś, pow. ostrogski, gm. Krzywin, 12 w. od
Ostroga, 56 dm., 330 mk. 3.) S,, wś nad Słu-

W r. 1577 przy Niesuchojeży ks. Romana San-

puszki, płaci od 6 dym. półdworz., 5 ogr., a wr.

1583 (przy Turysku) od 6 dym., 2 ogr., 3 ogr.,
2 kół dorocz. 2.) S,, wś, tamże, gm. Wieliek,
36 w. od Kowla, 83 dm., 533 mk., cerkiew, wiaczą, pow. rówieński, gm. Berezne (1 w.), st. dr. trak. 3.)S.. wś nad Żerewe
m, pow. owrucki,
żel. Wołcza (15 w.), st. poezt. Równo (70 w.), gm.i par. praw. Narodycze (3 w.),
21 w. od
72 dm., 526 mk., cerkiew murowana wzniesiona Owrucza. 198 dm.,
1294 mk. W r. 1500 Olir. 1849 przez dziedzica Michała Korzeniowskie- zarów Wołezkowiczów.
W r. 1600
go. W całej par. było 241 dm. i 1896 mk. Steekich. 4.) S., wś nad Horyni należy do
em, pow. róWłasność Małyńskich.
wieński, gm. i par. praw. Dąbrowica (6 w.),
Sielco Borowiki, dobra, pow. newelski, 137 w. od Równego, ma 173 dm., 1099 mk.,
Łoskich, 319 dz.
cerkiew fil. drewn., młyn, 5.) S$,. wś, pow. wło-

Sielec, w dok. Sedłecz, wś, pow. pińczowski, dzimierski, gm. Brany, 60 w. od Włodzimierza,

par. Skalmierz. W r. 1366 sąd ziemski krakow- 105 dm., 658 mk., cerkiew.

6.) S.,

wś nad
ski przyznaje bisk. krakow. Bodzancie część wsi Łuhem, tamże, gm. Mikulic
ze, 10 w. od mta
S.o którą wszczęli proces dziedzice z Kowalo- pow., 96 dm., 724 mk., cerkiew, kościół
kat.,

wa (Kod. kat. krak., I, 307)

8 młyny, browar.

W r. 1570 ks. Aleks. CzarW r. 1577 ks. Migrodz. W r. 1563 w wójtow. oleksińskiem wło- chał Czartoryski
wnosi z 14 dym. na włók.,
ści dworu brańskiego. We wsi było 27 włók 5 ogr. po 2gr., a w
r. 1583 wdowa po nim
gruntu średniego. Dochód czynił 46 kóp 21 gr. z9 łan., 5 ogr., 3
kół waln., 1 stęp. 7.) S, al.

Sielec 1.), w dok. Siedlec, pow. bielski, gub. toryskiego, przy Litowiżu.

2.) S,, pow. kobryński, 'W uroczyskach Hnilica
i Mech, znajdują się dwa kurhany. 3.) S,,
mstko i dobra, pow. prużański. Mstko 1621 dz.
włośc. i 1638 cerk.; dobra Golezów, 15,491 dz.
(9090 lasu). Gmina obejmuje 49 miejscowości,
582 dm. włośc. (200 innych), 4971 mk. wło-

Stelce, wś nad Teterewem, pow. żytomierski, gm.

Lewków, par. praw. Staniszówka (1 w.), 8 w.
od Żytomierza, 65 dm., 382 mk., młyn, garbar=

nia. 8.) $,, dawniej Sieliszcze, wś nad rzką
Bodiakiem (Połowną), tamże, gm. i st. poczt.
Chwasowa (10 w.), 40 w. od Żytomierza, 181

ścian, uwłaszezonych na 9028 dz. Nadto w gm. dm., 986 mk.,
cerkiew par. drewn.

z r. 1850,
jest 1638 dz. cerk. i 19,143 większej posiadłości. szkoła od r. 1871, młyn,
2 wiatraki, gorzelnia.
4.) S$, Bałonów, wś nad rzką Bałonówką, pow. W całej par. było 379 dm.
2972 mk. praw.,
bychowski, gm. Głuche, 164 dm., 1323 mk., 75 kat. i 142
żydów. Wś ta osiedloną została
cerkiew. 5.) S$, Chołopiejów, wś, tamże, gm. około r. 1593 przez Połowic
kiego, sługą TyszBychów Nowy (7 w.). 6.) S$, Starynka, wś, kiewiezów Łohojskieh.
tamże, cerkiew drewn. 7.) S,, fol., pow. czaSielec 1.), wś nad rz. Bystrzycą, pow, staniuski, Kołontajów, 323 dz, młyn, prom. 8.) $,, sławowski. Na obszarz
e wsi, w lesie na brzegu
wś nad Sożą, przy ujściu Białej Natopy, pow. Bystrzycy, w skale
wapiennej zwanej przez łud
czerykowski, gm. Koszany, 85 dm., 738 mk. „Monaster* są trzy jaskini
e zbadane i opisane
9.) S, Stary, wś i dobra nad rzką Pałną, pow. przez hr. Woje. Dziedu
szyckiego
(„Rozpr.
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chui spraw. wydziału hist. filoz., t. XVIII, Kraków, 8 w.od Owrucza, 116 dm., 709 mk. 7.)S.,
wś,
Wielkie,
S.
8.)
mk.
75
dm.,
8
tamże,
tor,
WŚ,
Sielce,
1565
r.
Bieńków,
S,
1885). 2.)

pow. kamionecki. W r. 1565 wś ta w ststwie
kamioneckiem, miała 53 kmieci na 187/, łan.
Dawali po 2 grzyw. z łanu i miodu w ogóle wiader 18 po gr. 82 i półmiarek za zł. 4, razem za
zł. 47 gr. 6. Karczmarz gr. 30 i z ćwierci roli

pow. rówieński, gm. Sieliszcze, 65 w. od Równego, 70 dm., 1127 mk., cerkiew. Gmina obejmuje 105 miejscowości, 816 dm. włośc. (1361

gr. 6, rybitwów na Bugu 17 po gr. 12 i 2 po
gr. 6. Ogółem zł. 136 gr. 27/4.
Sielibka, dobra, pow. wieliski, gm. Usmyń,
własność Glińskich, 1989 dz,
Sielice, dobra, pow. rohaczewski, od r. 1878
Petrowych, 924 dz.
Sielickie 1.) al. Szżelec, wś, pow. klimowicki,
gm. Białynkowieze, 51 dm., 297 mk., cerkiew.
2.) R., wśi fol., pow. rohaczewski, gm. Pokot
(8 w.), Chomętowskich, 1262 dz. (1013 lasu).
Sieliczów, Seliczew (t. X, 424i 538), wś,
pow. nowogradwołyński, gm. i par. praw. Bere-

(8 w.), 39 w. od Równego. Wś 24 dm., 203 mk.,
cerkiew fil. drewn. z r. 1777, słoboda 50 dm.,
706 mk. W r. 1596 Aleks. na Chupkowie Siemaszki, kaszt. braeł., ssty łuckiego. W r. 1708
Krzysztofa Górskiego. 10.) S. Małe, wś i fol.
tamże, gm. Wyry, st. dr. żel. Sarny (27 w.),
95 w. od Równego. Wś z Rudnią 47 dm,,
317 mk.; fol. 5 dm., 16 mk. We wsi cerkiew
drewn. W całej parafii było 107 dm., 858 mk.
praw., 6 kat. i 4 rodziny żydów.
Sieluchino, wś, pow. newelski. Mają tu:
Stabrowscy 75 dz., Syrycowie 12 dz., Zienkie-

innych), 18,996 mk. włościan, uwłaszezonych

na 12,142 dz.

grzyw. 4, zagr. 6, z tych 3 pogr. 12 i 3 po że,

9.) S$. Małe, wś i słoboda, tam-

gm. Tuczyn,

par. praw. Lubasza Mała

zdów (2 w.), 36 w. od mta pow., 94 dm., 590 wiczowie 51 dz., Żarscy 6 dz.

Sieluki, ob. Sżlukż.
mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1878, szkółka.
Sieluty, dwór, pow. witebski, gm. Sieluty,
Własność Bazylewiczów. W r. 1577 sioło ziemiańskie do zamku koreckiego, płaci od 10 dym. zarząd gm., cerkiew, cegielnia, młyn. Gmina
po 20 gr., 8 ogr. po 2 gr.
Sielihory 1.) wś, pow. lepelski, Mają tu:
Delewajłowie 69 dz., lhnatowiczowie 12 dz.,
Izmajłowowie 25 dz. 2.) S., fol., tamże, Mieniekich, z Katuszenkami 183 dz.

obejmuje 122 miejscowości, 497 dm. włośe.

Sielisko, słoboda, pow. rówieński, gm. Ste-

Siemaszkowszczyzna, fol. dóbr Wola, pow.
grodzieński.
Siemczenki, ob. Korolewo Nowe.
Siemianówka, r. 1469 Syemyonowa Woła,
wś, pow. lwowski. W r. 1469 Jan Czyran
przedstawił list Tarnowskiego wojew. sandom.,

(59 innych), 4383 mk. włościan, uwłaszezonych

na 6615 dz.
Siemakowce, r. 1469 Szemakowcze,

WŚ,

Jan Podwirzbiecki przedsta-

pow. kołomyjski.
wił r. 1469 nadanie tej wsi przez Wład. JagiełSieliski, kol., pow. włodzimierski, gm. Kołę z obowiązkiem służby wojennej, potwierdzone
rytniea, 12 w. od Włodzimierza, 17 dm.,
przez Kazim. Jagiellończyka.
112 mk.

pań, 88 w. od Równego, 17 dm,, 161 mk.

Sieliszeze 1.), chutor w dobrach Koźmia-

kowszczyzna, pow. słonimski, 2.) S., fol., pow.
bychowski, od r. 1871 Muraszków, 107 dz.
3.) S., fol.. pow. czauski, gm. Hładkowo
(12 w.), od r. 1876 Brujewiczów, 680 dz. (458
lasu), gorzelnia, młyn, folusz. 4.) S., fol., pow.
czerykowski, Mackiewiczów, 364 dz. (266 lasu),
młyn i folusz. 5.) $., fol., tamże, Szepielewiczów, 435 dz. 6.) S$, chutor, tamże, gm. Bielica (7 w.), dziegciarnia. 7.) S$, fol. dóbr Domamerycze, pow. klimowieki. 8.) S., fol., tamże, Swadkowskich, 289 dz. 9.) S$, pow. dźwiński. Niegdyś Zawiszów, potem ks. Radziwiłłów, dalej br. Maryi Tyszkiewicz, dziś córek jej
Jełowickich. 10.) S$. al. Nowka, wś nad rzką
Skaticą, pow. horodecki, gm. Sieliszcze, 22 w.
od Horodka, 13 dm., 78 mk. Gmina obejmuje
94 miejscowości, 782 dm. włośc. (15 innych),
4524 mk. włościan, uwłaszczonych na 8626 dz.

ststy ruskiego na wójtostwo w tej wsi. List miał

pieczęć używaną za Władysława Jagiełły. Przed-

stawił też listy na sumę 800 grzyw. zapisaną na

tej wsi. R. 1515 należy do klucza kamioneekiego dóbr królewskich. R. 1578 Marcin Kunat płaci tu od 14 łan., 19 kom., 3 rzem.

Siemiatycze, mstko i dobra, pow. bielski,
gub. grodź., gm. Siemiatycze.

Dobra, własność

Fenshave'ów, 1329 dz. (718 lasu). Przy mstku
Siemiatycka Jurydyka, 2 dm., 23 mk., 67 dz.
Gmina obejmuje 76 miejseowości, 764 dm.
włośc. (939 innych), 5537 mk. włościan, uwłaszczonych na 8429 dz. Nadto w gm. jest 30 dz.
cerk. i 14,602 większej posiadłości i drobno
szlacheckiej. O 11/4 w. od 8., w lesie Dobytki,
Sieliszcze 1.) Zatarskie, ob. Tatarskie Sieli- na przestrzeni 3 w. mnóstwo kurhanów, obroszcze, 2.) $., pow. kapiowski, ob. Edem Nowy. słych lasem (Bibl. Warsz., r. 1858, zesz. 132,
3.) S., fol., pow. łueki, gm. Poddubee. 4.) S., str. 195). Od połowy XVIII w. „Państwo Siesłoboda, tamże, gm. Silno, 8 dm., 55 mk. 5.) miatyckie* własność Anny z Sapiehów ks. JaS., kol., tamże, gm. Torczyn, 10 dm., 52 mk. błonowskiej, wojewodziny bracławskiej, składa6.) S., wś, pow. owrucki, gm. Hładkowicze, ło się z mstka S. i wsi: Górka, Pożarów, Suło-
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szyn, Białobrzegi, Bożniowice, Zakalew, PoizSiemierenki, Semerenki (t. X, 429), w dok.
dów, Stoczek, Skarbiciesz, Talezyn, Tehórzew, Sziemierenki, dobra, pow. grodzieński, własność

Wola Skromowska, Skromowice, Łukowice i Ro- Glińdziczów, 607 dz. W r. 1558 w wójtow.
zwadówek. Cheąc z S. zrobić ognisko handlo- wereciejskiem, włości dworu kraśniekiego, ekon.
we, rozmaitemi przywilejami obdarzyła kupeów, grodzieńskiej. We wsi było 40 włók gruntu
Wyrobiła u króla nadanie dwóch jarmarków, na dobrego, w tem 2 odźwiernickich, 1 kucharska,
św. Macieja i na św. Kajetana. Już r. 1776 9 osadnych i 28 na służbę ciągłą. Dochód czyspraszała na nie kupców przez gazety. W roku nił (prócz owsa) 31 kóp 33 gr.

Sieminówka, Siemionówka, wś, pow. roha1777 poczęła budować pałac — a przed nim na
dziedzińcu postawiła pomnik dla jednego z przod- ezewski, gm. Horodziec (1/, w.).
Siemionki, pow. bielski, gub. grodź., ob.
ków swoich Pawła Sapiehy. Sprowadziła Siostry miłosierdzia i fundowała im kościół i klasz- Siemiony. Fol. należy do dóbr Grodzisk (hr.
tor, eo konstytucya sejmowa r. 1790 potwierdziła (Vol. leg. IX, 197). Wtedy otworzono też

Jabłonowskich), ma 913 dz. (634 lasu).

Siemionowicze, ob. Sielanowicze.
Siemionówka 1.) dobra, pow. grodzieński,
N. Panny Maryi i św. Wincentego a Paulo pę- Montowiczów, 392 dz. 2.) $., wś nad rzką Uzią,
dzla Czechowicza, Otworzona t. zw. „pokojo- pow. homelski, gm, Rudzieniec (3 w.), 127 dm.,
szpital. Kościół par. otrzymał od księżny obraz

wa drukarnia* w r. 1785 wydała dzieło ułożone 141 mk., 4 wiatraki.

3.) S,, dobra, pow. kli-

przez księżnę „Ustawy powszechne dla rządców mowieki, Samucewiczów, z fol. Sobolówka
dóbr swoich*. Założony przez księżnę r. 1783 589 dz. (230 lasu), młyn, folusz. 4.) S,, fol.
instytut położniczy istniał do r. 1792. Były dóbr Szkłów, pow. mohylewski, 5.) S., ob,
też w S. zbiory przyrodnicze i dzieł sztuki, na Łowiec.
Siemionowa al. Krzywica (t. IV, 806), wś,
które księżna wyłożyła znaczne summy. Osobliwości te oglądał r. 1777 król Stanisław pow. rówieński, gm. Dąbrowice, 135 w. od RówAugust, r. 1780 hr. de Falkenstein (Józef II, nego, 39 dm., 164 mk., cegielnia.

cesarz niemiecki) we dwa lata później hr. du
Siemionowszczyzna, urocz., pow. sokólski,
Nord — czyli następca tronn rosyjskiego Paweł, gm. Kamionka.
Siemki, Siomki fol., pow. orszański, Denisoze swoją żoną Dorotą wirtemberską Zbiory te
opisał Jan Bernouilli, niderlandczyk, podróżują- wych, 320 dz.
cy w r. 1778 (X. Liske: „Cudzoziemey w PolSiemonia, w dok. Symuna, wś, pow. będzińsce*, str. 213). Był tu raz jeszcze, raz ostatni ski. W dok, z r. 1337 Mikołaj pleban.
dn. 3 grudnia r. 1794 Stanisław August, kiedy
Sieńczuki, wś, pow. mohylewski, gm. Kruwracał z sejmu grodzieńskiego. Dobra swoje hłe (10 w.).
zapisała księżna (+ r. 1807) synowcowi męża
Sieńczyce 1.), ob. Senczyce. 2.) S., fol.,
Maciejowi ks. Jabłonowskiemu, który ogromną pow. nowogrodzki, Jundziłów, 477 dz. 3.) S,,
tę fortunę roztrwonił (J. Bartoszewicz: „Anna pow. piński, ob. Sińczyce.
z Sapiehów Jabłonowska*, „Dzieła* X, 273).
Sienihów, wś, pow. nowogradwołyński, gm.
M. R. Witan.
Berezdów, par. praw. Krasnostaw (4 w.), 36 w.
Siemień, wś, pow. łomżyński. „Laneuna od mta pow., 81 dm., 486 mk.
adyocatus de Siemien* w dok. z r. 1431 (KapiSiennica 1.) mstko, pow. nowomiński. Roca, Herbarz, 397).
ku 1577 daje szosu fl. 4 od 4'/, łan., od 2 bań
Siemienie, w dok. z w. XIII Semiane, roku gorzał., czopowego fl. 4. 2.) S$. Królewska, Na=
1578 Siemtanie, wś, pow. płocki.

Dawna włość dolna, Rożana, r. 1564 Sienica Wierzbięta, regalis, Roztna, trzy wsi pow. krasnostawski. W r.

kapituły płockiej, wspom. w dok. z w. XIII.
W r. 1578 wś ta w par. Łęg płaci od 16 łan,,
3 zagr., 1 rzem., wyszynk piwa.
Siemieniusze, chutor, pow. dubieński, gm.
Tesłuhów, 34 w. od Dubna, 21 dm., 143 mk.
Siemienówka 1.), ob. Semenówka. 2.) S,
Holendry, S. Sołtysy, dwie wsi, pow. włodzimier-

1564 wchodziły w skład ststwa krasnostawskiego. S. Wierzbięta płaci od 12 łan., 5 zagr.,
S. regalis od 27 łan,, 2 kom., S$. Rozina w dziale

Mikoł. Reja od 101/, łan., 3 zagr., Andrzeja Sie-

nickiego 6 łan., 4 zagr., 2 rzem. Wola Sienieka od 15 łan., 2 kom., 2 rzeźn. W r. 1565
ski, gm. Korytnica, 26 i 34 w, od Włodzimierza, S. Królewska w ststwie krasnostawskiem, miała

16 dm., 173 mk. 3.) S,, wś, pow. żytomierski, 17 kmieci na całych łanach i 10 na półłankach,
gm.i par. praw. Motowidłówka (3 w.), 103 w. karczmarzów 7, z tych 4 po 2 łany a 3 po łanie.

od Żytomierza, 157 dm., 809 mk., cerkiew fil. Wójtostwo tutejsze wykupił nieboszczyk Bogusz
drewn. Własność Muraszewych.
starosta krasn. od dzierżawców jego za zł. 600
Siemienowo 1.) fol., pow. newelski, Toma- i zamienił je z królem na wieś Płonkę, król zaś
szewskich, 395 dz. i Łoskich, 66 dz.

2.) S,, sumę zł. 600 oddał na szpital krasnostawski,
Do wójtostwa należało trzy łany i 11/, dodanych.
Siemienowsk, dobra, pow. homelski, ks, Pa- Na tych łanach siedziało 8 kmieci i karczmarz
i6 zagr, Staw dawał zł. 20, łąki zł. 8. Ogóskiewicza, 1447 dz.
fol., pow. witebski, Chrapowiekich, 118 dz.
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łem ze wsi było zł. 37 gr. 24 a z wójtostwa Łucka, 127 dm., 698 mk., cerkiew, kapliea,
szkoła. Własność Bogusława Kraszewskiego.
zł. 76 gr. 1.
Sieniów (t. X, 620, Szniow), wś, pow. ró- 2.) S., kol., tamże, gm. Rożyszcze, 12 w. od
wieński, gm. Tuczyn, st. poczt. Hoszeza (12 w.), Łucka, 11 dm., 79 mk.
st. dr. żel. Równo (40 w.), 96 dm., 743 mk.,
Siercza, dawniej Swiercza, wś, pow. wielicerkiew drewn. wzniesiona r. 1595.

parafii było 113 dm., 9238 mk.
mana Hojskiego (przy

W eałej eki.

Według paktów konwentów, zaprzysiężo-

W r. 1577 Ro- nym przez Michała Korybuta: „Fodinas y szyby

Hoszczy),

płaci

od wszelakie tak solne jako też Kruszeowe, siar-

29 dym., 19 ogr.

czyste y wszelkie inne wolno będzie każdemu na

Sieniuszyno, dobra, pow. newelski, Karta- swoim gruncie brać według praw tey Rzplitey,
szewych, 1643 dz.
Szyb też w Świerczy wsi, nazwany Kunegunda,

Sieńki, fol., pow. witebski, Sobolewskich,
262 dz.
Sieńki, wś, pow. kowelski, gm. Zabłocie,
59 w. od Kowla, 30 dm., 164 mk.
Sieńkiewicze, pow. słonimski. Pod wsią
w pobliżu rz. Hrywdy 7 kurhanów.
Sieńkowe, Seńkowo 1.) (t. X, 432), pow.

urodz. Lubomirskich, jako na dobrach ich dziedzicznych, przy nich y potomkach ich zostawujemy perpetuis temporibus, w czym ani my, ani

po nas następujący królowie przeszkadzać nie
będą*.
Siergiejewka 1.) kol., pow. nowogradwołyń-

ski, gm. Emilezyn, 58 w. od mta pow., 112 dm.,
horecki, od r. 1868 Krauzów, 139 dz. 2.) S.: 667 mk. 2.) $., kol., tamże, gm. Romanówka,
fol., pow. mohylewski, od r. 1882 Brzezińskich, 8 w. od mta pow., 101 dm., 608 mk. 3.) 8.
316 dz., młyn. 3.) S$, fol., tamże, od r. 1881 08., pow. ostrogski, gm. Buhryn, 39 w. od OstroLekertów, 279 dz. (232 lasu).
ga, 42 dm., 349 mk.

Sienno, Sinno, wś, pow. rówieński, gm. TuSiergiejewo, wś, pow. dryzieński, należała
czyn (4 w.), st. poczt, Hoszcza (11 w.), st. dr. do dóbr Sarya.
żel. Równo (32 w.), 63 dm., 566 mk., cerkiew
Siergiejewo, ob. Zerespol.
drewn. z r. 1800. W r. 1545 Piotra Kierdeja,
Sierhejówka, kol., pow. rówieński, gm. Kuststy pińskiego. W r. 1577 Iwanowa Kierdejo- styń, 16 w. od Równego, 33 dm., 200 mk.
wa wnosi z 17 dym.
Sierhejewo 1.) obręb leśny, pow. orszański,

Sieradz, mto, pow. gub. kaliskiej.

Posiada Łęskich, 472 dz.

2.) S$., obręb leśny, tamże,

stacyę dr. żel. warsz.-kaliskiej, odl. 183 w. od ks. Lubomirskich, 757 dz,
Warszawy. R. 1250 bawi tu Kazimierz ks. kuSierkówka, wś, pow. klimowicki, gm. Szu-

jawski i załatwia w domu „fratrum predieato-

miacze (15 w.).

rum* za pośrednictwem arcyb. gnieźn. Fulkona
Sierkowo, dobra, pow. bychowski, od roku
i Tomasza bisk. wroeław., spór swój z Michałem
1876 Daniłowiezów, 1195 dz. (1100 lasu.)
bisk. kujawskim (Ulanow. Dok. kuj., 137, 18).
Sierniczki, wś, pow. włodzimierski, gm. KiW r. 1262 arcyb. gnieżn. Jan, bisk. krak. Pransielin,
39 w. od Włodzimierza, 76 dm., 586 mk.,
dota i bisk, wroeł. Tomasz, załatwiają tu spór
między opatem sulejowskim a bisk. włocławskim cerkiew, młyn.

Sierniki, Serniki, wś i kol., pow. łucki, gm.
o szpital św. Gotarda (ib. 201, 28). Leszek
ks. krak. i sand. więzi tu biskupa krak. Pawła. Torczyn, 9 w. od Łucka. Wś 46 dm., 311 mk.,
Papież Marcin IV poleca r. 1288 bisk. polskim cerkiew; kol. 45 dm., 293 mk. Własność Eliarzucić klątwę na księcia (Kod. kat. krak., I, 114). sza Piwniekiego.
Sierosław, r. 1256 Syrosłave, wś, pow.
Bawi tu w samą niedzielę kwietnią r. 1349 król
Kazimierz (Ulan. Dok., 247, 72). 0Ob.1. Piąt- piotrkowski. W dok. z r. 1258 zastrzega sobie
kowska: „Zamek sieradzki w historyi i powieści Kazimierz ks. kujawski, w ugodzie z bisk. włocławskim, wyłączne prawo polowania na bobry
łudowej* (Lud, t. VII). Por. Zosżeniec.
i
Sieradzka, wś, pow. bocheński, ob. Połom. wszelka zwierzynę w lasach Sierosławia (Ulan.
W dok. z r. 1262 wspomniane są: „Siradzka Dok. kujaw., 187, 28).
Lauka* i „Siradzki Potok* (Kod. kat. krak.,

Sierówka, fol. pow. homelski, Charkiewi-

czów, 110 dz. We wsi cerkiew.
I, 86).
Sierpc, mto pow. Janusz ks. mazow. pożySierakośce, ob. ZFuwniki.
Sieraków, mto, pow. międzychodzki. Rein- cza w r. 1484 z funduszów przeznaczonych na
hold Werner dr.: „Chronik der Stądt u. des utrzymanie świeżo wzniesionej kaplicy WnieKreises Birnbaum oder Geschichte der Staedte bowz. N. P. Maryi (dla pomieszczenia cudowneBirnbaum, Schwerin, Zirke*. Birnbaum, 1843. go obrazu) jednym aktem pięćset kóp groszy,
Sierakówka, kol., pow. włodzimierski, gm. a drugim trzysta sześćdziesiąt kóp i dwieście
Wierzba, 12 w. od Włodzimierza, 30 dm,, dwadzieścia cztery dukaty węgierskie. Pierwszą
sumę ubezpiecza na dobrach książęcych: biała
157 mk.
Sierchów al. Serchów 1.) (t. X, 437 i 586), i Dziarnowo, drugą na przewozie pod Płoekiem,
wś, pow. łucki, gm. Bielska Wola,

112 w. od albo na wsiach Kołaczkowo lub Pomorze (Kod.

Sie

Sie
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W r. 1578 mto S. płaci szoSiewierszczyzna. Gołubiewski P. W.: „Istosu fl. 43 gr. 16. Z części wojewody płockiego: ria siewierskoj ziemli do połowiny XIV stol.*
rzemieślnicy i banie gorzałczane fl. 86, od śledzi
Siewieryki, wś, pow. witebski, gm. Uzkie.
fl. 7 gr. 6, mąki fl. 1 gr. 20, czopowe fl. 13 Kurhany.
gr. 6. Weczęści wojew. rawskiego: rzemieślniSiewierz, mstko, pow. będziński. Według
cy i banie gorzał. fl, 64 gr. 6, czopowe fl. 59 dok. z r. 1357 którym Kazimierz ks. cieszyński
maz., 296, 297).

den. 6.

Ogółem fi. 345 (Paw. Maz., 123). Łu- uwalnia włości katedry krakow., leżące „in ter-

kasz Paprocki, jezuita (synowiec Bartłomieja), ritorio Severensi* od ciężarów i opłat, w skład
wydał dziełko: „Łaski cudowne przy kościele tego klucza wchodziły wsi: Brudzowiee, Przesierpskim Wniebowz. Bogarodzicy Panny w wo- czyce, 'Toporowice, Mierzęcice, Targoszyce,
jew. płockiem opisane*. Warszawa, 1682; z do- Ożarowice, Nadzieszów, Brzękowice, Góra, Ludatkiem o herbie Grzymała
i genealogią Potulie- bianki (Kod. kat. krak,, 266). 0Ob.: Władysław

kich. Ob. Płock.
Łuszczkiewiez: „Kościołek ścięcia św. Jana w $.,
Sierpuchówka, Serpuchówka, pow. nowo- zabytek z XII w.* („Spraw. Kom, historyi sztualeksandrowski, należy do Smoleńskich.
ki*, t. VI, str. 83—92)..
Siewoszki, wś i fol., pow. wołkowyski, gm.
Sieryki, Siryki, wś, pow. żytomierski, gm.
Cudnów, par. praw. Didkowce (3 w.), 48 w. od Podorosk. Wś 308 dz.; fol. Dmochowskich,

Żytomierza, 45 dm., 444 mk.

46 dz.

Sierzawy, właściwie Szerzawy, r. 1411 Schi-

Siewruki, wś nad rozlewem rz. Ponory,

Piotr bisk, krakow, od- pow. starokonstantynowski, gm. Kołki, st. poczt.

rzavi, wś, pow. iłżecki.
nawia nadanie prawa niemieckiego dla wsi Antonin (12 w.), 39 w, od mta pow., 227 dm.,

i przywileje sołtysa, ponieważ akt pierwotny 1345 mk., cerkiew drewn. z r. 1792, szkółka

spłonął w pożarze Bodzentyna (Kod. kat. krak., ceerk, (od r. 1886). Należała do włości bazalijII, 350). R. 1396 w sądzie bodzentyńskim roz- skiej ks. Ostrogskich. W r. 1618 spustoszona

strzyga się spór o sołtystwo w tej wsi między przez tatarów.

Dzieliła losy ordynacyi.

Wr.

Tomkiem ze S. a Stefanem zw. Mozgawa (Kod. 1753 dostała się ks, France. Lubomirskiemu, potem przeszła do Kołysków. Na początku XIX
kat. krak. II, 199).
Sierżanty, pow. orszański, Około 100 kur- wieku ?/, wsi należały do Benedykta, gen. wojsk
polskich, a '/, i wś Reszniówka do Józefa Kohanów.
Wr. 1840 część Benedykta została
Sierzchów, wś, pow. kaliski. W dok. z r. łyszki.
zajęta
na
skarb
i rozdzielona włościanom, z wy1280 śród włości klasztoru w Lądzie podano:
„Szechovo cum eocis* (Ulanow. Dok. kujaw., jątkiem fermy danej Trepeznikowowi i części

357, 8).

Przemyśl ks, polski pozwala r. 1294 lasu gen. Chołszewnikowowi.

Część

Józefa

rektorowi kościoła św. Wojciecha pod Kaliszem przeszła na Malinowskieh, obeenie de Mezerów.
Siewrukowszczyzna, uroez., pow. słonimosadzić włość tegoż kościoła na prawie niemiec-

kiem, na prośby patrona tegoż kościoła komesa ski, Siewruków, 20 ?z.
Sijańce, wś, pow. ostrogski, gm, Sijańee,
Janusza syna Perergrina (K, W., n. 714). Wr.
1579 płaci tu Stanisław Grochowski kanon. kali- 20 w. od Ostroga, 86 dm., 678 mk., cerkiew
ski od 5 łan. 2 zagr.

Sierzputy, ob. Brajczewo (t. I).

Siesiki, pow. wiłkomierski.

Konst. Dow-

drewn. z r. 1743, szkółka cerk. od r. 1884.
Gmina obejmuje 17 miejscowości, 766 dm. włośe.
(134 innych), 8948 mk. włościan, uwłaszezonych na 9133 dz. W r. 1562 Michała i Hreho-

giałło nabywa S$. od ks. Leona Radziwiłła roku ra Dziusów. W r. 1570 Hrehor wnosi pobór
1845. Dobra mają 2799 dz. (937 lasu).
z 8. i Stawków.
Siestrzanki-Brzostowo, pow. kolneński,
Sikirycze, Siekierzyce (t. X, 521), wś, pow.

ob. Brzostowo.

W reg. pob. z r. 1577 osobno łucki, gm. Trościaniee, 17 w. od Łucka, 18 dm.,

są podane: Siestrzanki (21/, łan.) i Brzostowa
(4'/, łan.). Siedzi tu częściowa szlachta.
Sietnica, r. 1354 Sczitnicza, wś, pow. gorlieki. Kazimierz król r. 1351 pozwala Janowi
z Biecza osadzić wieś na obszarze nad rzką
Sczytnicą i zająć pod nią 60 łanów.

Sołtys

99 mk. Niegdyś Trynitarzów łuckich, obecnie
skarbowa.
Sikoryca, urocz., pow. grodzieński, gm. Kamionka, Hryniów (25 dz.) i Hulmantowiczów
(33 dz.).
Sikorzyca, urocz.,

pow. grodzieński, gm.

mieć będzie 4 łany, 1 łan. pod kościół i jeden Skidel, 242 dz.
na skotnicę, Osadnley otrzymują 20 lat wolnoSikuń, pow. oszmiański. W r. 1679 ks,
ści (Kod. mał., III, 81).
Melchior Giedrojć zapisuje fol. S. bonifratrom wiSiewiersk, r. 1250 Seversco, wś, pow. wło- leńskim. Od nich nabywają Późniakowie.
eławski. W dok. z r. 1250 śród włości kapituły
Sikuń, pow. kowelski, ob. Siekuń.
włocławskiej (Ulan. Dok. kujaw., 187, 13).
Silanszczyzna al. Sielańszczyzna (t, X, 523),
W r. 1557 płaci tu Stan. Siewierski kasztelan wś, pow. żytomierski, gm, Horoszki, par. praw.
kruszwieki od 5 łan., 3 zagr., 1 kom., 1 rzem.
Sławów (2 w.), 30 w. od Żytomięrza, 134 dm.,
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772 mk., kaplica cmentarna. W r. 1628 należy
do dóbr Stefana Niemirycza, który wnosi od

2 dym.

a

Sini Moch, kol., pow. żytomierski, gm. Ba-

rasze, 69 w. od Żytomierza, 14 dm., 107 mk.

Siniaków, Siniakowo, fol. (nie wś), pow. łue-

Silicze, wś i fol., pow. czerykowski, gm, ki, gm. Poddubce, 4 dm., 26 mk.
Śamociejewicze. Wś 94 dm., 519 mk., cerkiew,
Siniawka 1.) wś, pow. włodzimierski, gm.
kayliea, młyn wodny, fol. Byszewskich i GlinNowodwór, 40 w. od Włodzimierza, 34 dm,,
ków, 1234 dz. (700 lasu), wiatrak.
241 mk, 2.) $., Sieniawka, chutor, pow. żytoSilinpole, fol., pow. czerykowski, od r. 1879 mierski, gm. Cudnów, par. praw. Jasnogród,

Grakowych, 168 dz.

57 w. od Żytomierza, 24 dm., 297 mk. 3.) $,,
gm. kol.. tamże, gm. Barasze, 69 w. od ŻytomieHorodziee (11 w.).
rza, 18 dm., 133 mk. 4.) S,, wś, tamże, gm.
Silno 1.) Silne (t. X, 611), wś, pow. łucki, Puliny, 13 w. od Żytomierza, 15 dm., 100 mk.
Silionówka, wś, pow. rohaczewski,

gm. Silno, 50 w. od Łucka, 70 dm., 434 mk,
Sinice 1.) fol., pow. rohaczewski, od r. 1869
cerkiew, szkoła. Gmina obejmuje 64 miejscoBogdanowych,
772 dz. 2.)S$., wś, pow. drywości, 666 dm. włośc. (390 innych), 8350 mk.
włościan, uwłaszczonych na 11,564 dz. WŚ na- zieński, par. Rosica, należała do dóbr Sarya.

leży do ordynacyi ołyckiej ks. Radziwiłłów.
W r. 1577 ks. Michał Czartoryski wnosi
z 7 dymm. na włók., 7 dym. na pół wł., 1 dym,
na 3 ćwiere., 3 dym. na ćwiere., 1 ogr. 4 gr.,
logr. 2gr. W r. 15838 ks. Stan. Radziwiłła,
płaci od 11 łan., 4ogr. 2.)S., wś, pow. włodzimierski, gm. Zhorzany, 79 w. od Włodzimierza, 45 dm., 277 mk.

Siniczyn, wś i fol., pow, homelski, gm. Czebotowicze (11 w.), Własjewych, 624 dz.
Siniczyno 1.) wś, pow. dryzieński, parafia
Oświej. 2.) $,, wś, pow. połocki. Mają tu Doroszkowscy 23 dz., Siwochowie 30 dz. 3.) $.,
wś, pow. wieliski, gm. Ilino. Na polach kamień
z wykutą stopą ludzką.
Siniewice, mylnie Sżniewicze (t. X, 620), wś

Simaki al. Siomakż (t. X, 624), wś nad rzką włośc., okolica i fol., pow. bielski, gub. grodz.
Kodeńką, pow. żytomierski, gm. Sołotwin, par. (w daw. ziemi drohiekiej), par. Drohiczyn. WŚ
praw. Halczyniec, 31 w. od Żytomierza, 47 dm., 93 dz.; okolica 333 dz.;
290 mk.
224 dz. Ludność polska.

Simakino, wś, pow. wieliski, gm. Baranowo.
„Simanki, fol., pow. witebski, własność Żakowych, 80 dz,
Simaszkale, ob. Semoszkale, Mają tu Remerowie 80 dz.
Simonańce, ob. Szymonańce,
Simonicze, ob. Simonowicze.
Simonowicze, ob. Siemionowce.
Simonówka, Simanówka. fol., pow. czerykowski, gm. Dołhowicze (7 w.), Surynów,

fol. Bieńkiewiczów

Sinin, wś, pow. mohylewski, gm. Wendoroź (7 w.).
Siniowce, wś, pow. krzemieniecki, gm.
Wierzbowiec, par. praw. Kośkowce Wielkie
(2 w.), 37 w. od Krzemieńca, 140 dm., 809 mk.,

cerkiew fil. drewn. z r. 1869. Własność hr.
Jerzego Mniszcha. W r. 1583 p. n. Sieniewicze należy do Wiśniowca ks. Aleksandrowej

Wiśniowieckiej, płaci od 8 dym., 4ogr., 2 kom.,

1 popa.
2.) S,, fol. dóbr Małków,
Siniutki al. Sieniutki, wś, pow. zasławski,
3.) S$, al. Symonówka, fol., gm. Białogródka, 22 w. od Zasławia, 100 dm.,
pow. sieński, Nowackich, 661 dz. (258 lasu). 538 mk., cerkiew drewn. z r. 1740, szkółka.
323 dz., cerkiew.
pow. rohaczewski.

4.) S. Symonówka, wś, pow. rzeżycki, attyn.
Sinołęka, wś, pow. węgrowski. Monografią
Rozenmujży.
tej wsi przez Wandę Ceglińska, podało pismo:
Simonowo, dobra, pow. newelski, Szylde- „Na około świata* (r. 1903, czerwiec).
rów, 2126 dz.
Sinozierie, fol., pow. siebieski, gm. SinozieSimonowszczyzna, f0l., pow. witebski, Cha- rie, Bołyczewych, 3595 dz.; cerkiew, szkoła,
chłowych, 85 dz.
gorzelnia, młyn. Gmina obejmuje 100 miejscoSimony, w dok. Simonowicze, wś nad rz. wości, 360 dz. włośc. (51 innych), 3337 mk.
Turośną, pow. białostocki. W r. 15638 należy włościan, uwłaszczonych na 2586 dz.
do wójtow. zawojkowskiego na włości zamku suSińskie, pow. dryzieński, ob. Pocźno.
raskiego. We wsi było 10 włók gruntu podłego.
Sioło Rude, ob, Rudesioło.
Dochód czynił 6 kóp 30 gr.
Siomaki 1.) wś, pow. zasławski, gm. ChoSincza, rzka w pow. połockim, pr. dpł. Dźwi- rowiec (4 w.), 40 w. od Zasławia, 129 dm,,
ny. Bierze początek pod wsią Leżnie, płynie 1224 mk., cerkiew drewn. z r. 1790, szkółka
ku płd.-zchd., uchodzi pod wsią Jeroszewo. Dłu- cerk. odr. 1867. 2.) S., ob. Simaki i Siomaga do 15 w.

Singiry, fol., pow. orszański, od r. 1876 Ne-

kówka,

Siomakówka, Siomakź (t. X, 624), wś, pow.
nowogradwołyński, gm. Emilezyn, 60 w. od wta
Sinhajówka, chutor, pow. radomyski, gm. pow., 159 dm., 875 mk., cerkiew drewn. z roku

drów, 119 dz.

Kresiatycze, 8 dm., 57 mk.

|

1816, szkółka cerk. od r. 1881, smolarnia,
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Siweńki, wś nad. rz Oczesą, pow. homelski,
Sipajliszki 1.) (t. XI, 746, Sypejliszki), fol.,
pow. poniewieski, gm. Krakinów. 2.) S., okoli- gm. Wylewo (7 w ), 95 dm., 516 mk., wiatrak.
Siwerce, ob. Sawerce.
ca, tamże, gm. Remigoła. Mają tu StarewiezoSiwica, pow. oszmiański. Należała do rawie 44 dz.
Sipkino, fol. pow. siebieski, Puzynów, dziwiłłowskiej Zuprańszczyzny. Była w zasta-

wie z Żupranami u Fonendy (von Enden) i z da-

40 dz.

Siporówka, wś i dobra, pow. rohaczewski, ru Bogusława Radziwiłła przeszła do Samuela
gm. Dowsk (8 w.), Erdmanów, z fol, Świerżeń, Kociełła.
Serebrianka i Janówka 3854 dz. (2691 lasu),
Siwickie, wś, pow. orszański, gm. Dobromyśl (10 w.).
3 młyny.
Sipowicze, ob. Czyrełe.
Siwiec, dobra nad Dźwiną, pow. wieliski,
Sipsole, Sypsole, zaśc., pow. poniewieski, gm. Budnica (5 w.), Gerngrosów, Selichowych
po 523 dz., gorzelnia, młyn wodny.
Sipurka, Sipurki (t. X, 625), pow. brzeski, hany.

gm. Czypiany.

gub. grodz.

:

Wś ma 303 dz., dzieli się na czę-

Dwa kur-

Siwka, słoboda, pow. rówieński, gm. Sieli-

ści: Andruki, Beziki, Bołdruczyki, Panasy i Sze- szeze, 99 w. od Równego, 18 dm,, 105 mk.
Siwki 1.) wś, pow. ostrogski, gm. Unijów
rapuny,
Sirkowszczyzna, Sierkowszczyzna (t. X, (5 w.), st. poezt. Jampol (8 w.), 40 w. od Ostro590), wś, pow. owrueki, gm. Pokalew, par. ga, 112 dm., 711 mk., cerkiew drewn. z r.1875,

praw. Chłaplany (2 w.), 21 w. od Owrucza, uposażona przez ks. Augusta Jabłonowskiego
24 dm., 137 mk. Należała do sstwa owruekie- r.1791. Własność Zygm. Radzimińskiego. 2.)
go. W r. 1622 fol. czyni 145 fl. 18 gr.
S., wś nad Horyniem, pow. zasławski, gm. SłaSiruciowce, ob. Spruciowce
wuta, par. praw. Radoszówka (1 w.), 6 w. od
Sitarówka, kol., pow. łucki, gm. Rożyszcze, Zasławia, 93 dm., 575 mk,, 2 młyny.
20 w. od Łueka, 17 dm., 107 mk.
Siwkowo, pierwotnie Z/orodzisław, wś nad
Sitkuny, dobra, pow. kowieński, gm. Bobty, Niemnem, pow. grodzieński. W r. 1558 w wójhr. Tyszkiewiczów, z fol. Werekany
i Stabowni- tow. obuchowskiem, włości dworu kotrańskiego
ekon. grodzieńskiej, Wś miała 18 włók gruntu
dobrego, w tem 9 strzeleckich wolnych
i 9 strzeleckich czynszowych. Dochód czyni 17 kóp
11 gr.

ca 285 dz.
Sitniaki, pow. radomyski, ob. Sztnżkź,
Sitnica, wś, pow. dryzieński, par. Rosica.
Sitnica 1.) wś, pow. łueki, gm. Kołki, 42 w.
od Łueka, 86 dm., 470 mk. 2.) S,, kol. i uroez.,
pow. rówieński, gm. Derażue, 10 dm., 57 mk.
Sitniki, pow. dźwiński, ob. Andziany.
Sitno 1.) wś, pow. zamojski. W r. 1564
8. z Wolą w par. Sitaniec, płacą od 191/, łan.,
4 zagr., 2 rzeźn., pop i cerkiew. 2.) S,, wś,
pow. lipnowski, ob. Mikanów.
Sitno 1.) wś, pow. orszański, gm. Dobromyśl
(15 w.). 2.) S.. dobra skarb., pow. połocki,
obejmują 15 wsi, 12,116 dz. 3.) S., fol., tamże, Lienkiewiczów, 150 dz. 4.) S$, Małe (t. X,
627, Sitna), wś nad Połotą, tamże, gm. Nikoła-

jewska, 6 dm., 44 mk., cerkiew.

Sitno 1.) Wielkie, wś skarb., pow. dubieński,

gm. Krupiec (6 w.), 48 w.od Dubna, 88 dm,,
617 mk., cerkiew drewn., szkółka cerk. od roku
1861. 2.) S, Małe, wś, tamże, 42 w. od Dubna, 17 dm., 92 mk.

Siwokoniew, chutor przy wsi Hłuszki, pow.
kaniowski, 5 dm., 39 mk., młyn.
Siworotnica, chutor, pow. owrueki, gm.
Hładkowicze, 6 dm., 39 mk.

Sizowszczyzna, fol., pow. lepelski, Kamion-

ków, 294 dz.
Skabin, pow. słucki. Należy do Żyburtowiezów, 705 dz.
Skaborowszczyzna, kol., pow. włodzimierski, gm. Podbrzezie, 50 w. od Włodzimierza,
19 dm., 154 mk,

Skaczycha, wś, pow. lepelski. Mają tu:
Baniewscy 20 dz. i Łowejkowie 53 dz.
Skajsta, rzka w pow. dźwińskim, pr. dopł.
Dźwiny. Wypływa z jez. t. n., płynie 12 w.
na płd. i pod wsią Skumbiny na ujście.
Skajstapiewas, wś, pow. wiłkomierski, gm.

Sitowicze (t. X, 630, mylnie w pow. kowel- Owanta.

Skajsteczka, wś, pow. dźwiński, par. Kraskim), wś nad Stochodem, pow. łueki, gm. Horodek, 115 w.od Łucka, 63 dm., 418 mk., cer- sław,
Skajsty, Skajsta (t. X, 635), fol., pow.
kiew.
Sitówka, wś, pow. owrueki, gm, Chrysty- dźwiński, Bejnarowiczów (60 dz.) i Waszkiewiczów (66 dz.).
nówka, 23 w. od Owrucza, 29 dm., 99 mk.
Skakówka, Skokówka, wś nad rzką b. n.,
Siwaje 1.) wś, pow. mohylewski, gm. Nież-

ków (10 w.). 2.) S,, fol., pow. mścisławski, pow. żytomierski, gm. Sołotwin, 40 w. od Żytomierza, 13 w. od Berdyczowa (st. poezt. i dr.
Stachowskich, 481 dz.

Siwcowo, fol., pow. siebieski, Ankudowi- żel.), 70 dm., 392 mk., cerkiew drewn. z r. 1757.
W całej par. było 84 dm,, 659 mk. (2 kat.).
wiezów, 90 dz.
.
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Skakunowszczyzna, wś nad jeziorem t. n., pow. konecki.

pow. lepelski, gm. Martynowo, 21 dm., 132 mk.,
cerkiew, kaplica.
Skalduciszki, Skałdutyszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Smołwy, Rostowskich
(poprzednio Emilii Bielskiej), 44 dz.
Skalimowo, Skolimowo, mylnie Skaminowo

Własność klasztoru wąehockiego, nadana przed r. 1260 przez komesa Mi-

kołaja Wielkiego wraz z Bzinem.

Skastyr, os., pow. newelski, gm. Sokolniki,
cerkiew,

Skaszyce 1.) Wielkie, niem. Gross Kaschuetz,
wś i dobra, pow. mielicki. W r. 1885 wś miała
(t. X, 648), wś, okoliea i fol., pow. bielski, gub. 587 ha (448 roli. 106 łąk), 60 dm., 406 mk.
grodz., gm. Malesze (nie Łosinka), Wś 76 dz., (195 kat.), dobra 212 ha (153 roli, 50 łąk),

okolica 137 dz., fol. Jakubowskich, 123 dz.

Na 2 dm., 49 mk. ewang.

Par. ewang. Prausnitz,

polach wsi wiólki kurhan, pod którym według katol. Powieko. 2.) 8, Pańskie, niem. Herrnkaschuetz, wś i dobra, tamże, wś miała 66 ba,
podania pochowany ostatni wódz Jadźwingów.
Skalin 1.) fol., pow. czerykowski, Wiskow- 37 dm., 259 mk, (139 kat), dobra 680 ha (521
skich, 148 dz. 2.) S., fol, tamże, Kaszuro-Ma- roli, 122 łąk), 9 dm., 176 mk. (74 kat.). 3.) 8.
salskich, 251 dz.

Piotrkowe, ob. Piotrkosice.

Skaudwile, pow. rossieński. Kościół miejSkalmierz, mstko, pow. pińczowski. W dok.
r. 1250 wspom. „prepositura Scarbimiriensis* scowy był pierwotnie filią botoekiego, dopiero
(Kod. kat. krak., I, 38). Bolesław Wstydliwy po uposażeniu go w r. 1804 przez Ign. Mieewiaktami z r. 1252i 1254 nadaje różne przywile- cza został przez biskupa Józefa Giedrojcia zaje kanonikom katedry krakowskiej i kollegiat: mieniony na parafialny.
Skawdaucie, Skawdajcie, pow. telszewski,
kieleckiej i skalmierskiej (Kod. kat. krak. 1, 45.
56), W r. 1342 nadaje Kazimierz W. miastu gm. Gadonów, Wojtkiewiczów, 219 dz.
Skawina, miasto, pow. wielicki, Przywilej
prawo średzkie, ażeby wynagrodzić je za straty
jakie w targach sobotnich z dawna tu odbywa- fundacyjny z r. 1364 wydany przez Kazimierza

nych ponieść może przez założenie na obszarze W. w Krakowie (Kod. dypl. pol. III, 291). Mśei-

wsi Sokolniki miasto zw. Sokołów (Kod. kat. sław opat tyniecki sprzedaje r. 1394 za 300
grzyw. wójtostwo „in civitate nostra Skawina*
krak., I, 221).
Skała, mstko, pow. olkuski. W dok. r. 1274 Michałowi „de Reich* zw. Pusznik, Do wójto-

wydanym dla wsi Garlicy powiedziano iż otrzy- stwa dołącza opat „castrum nostrum* tudzież

muje te prawa „que locus vel civitas apud Sca- łażnię, dwa młyny, jatki rzeźnicze, piekarskie,
lam que dicitur lapis sancte Marie dinoscitur kuśnierskie, dwa łany ziemi, dwie łąki, ogród

obtinere (Kod. kat. krak., I, 102). Ulanowski i dwie sadzawki przy zamku, wyspę na Skawie,
Bol.:. „O założeniu klasztoru św. Andrzeja oba brzegi rzeki od Radziszowa do Szymbarku
w Krakowie i jego najdawniejszych przywile- (Kod. dypl. pol., III, 355).
Skępe, mstko, pow. lipnowski. Mikołaj Kojach*. Kraków, 1886 (Pam. Wydz. fil. hist.,
ścielski biskup chełmiński sprowadził tu r. 1490
t. VI).
Alta. mto, pow. borszczowski. W r. 1469
bracia nuczkowie przedstawiają listy królewskie na sumy różne oparte na dobrach królewskich Skała, na grodzie i mieście t. n. i wsiach

Bernardynów, którym zbudował naprzód kaplicę
drewnianą, a następnie kościół murowany, który

ozdobił obrazami i sprzętami

Zwłoki swych

przodków spoczywające w kościele parafialnym
okręgu skalskiego. Prócz tego liczne sumy na przeniósł do klasztornego i sam tu został pochowójtowstwie i mieście Bóbree i na Pietnicza- wany. Osiedlenie stanowcze zakonników nastąpiło dopiero po r. 1499, a dopiero r. 1509
nach, Piłatkowcach.
Skangieliszki, wś nad Fejmanką, pow. rze- nastąpiło potwierdzenie instytucyi na zebraniu
życeki, gm. Sołujońce, 17 dm., 134 mk., dom kapituły zakonu. Pierwszym gwardyanem z0stał Gotard (Mon. hist. Pol., V, 283, 285 i 308).
modl. rozkoln.

Skibniewo, wś, pow. sokołowski. „NieoSkarbiszów, niem. Karbischau, r. 1411 Karbischow, wś i dobra, pow. niemodliński. W roku laus Kossowski plebanus in S.* r. 1536 (Kapica,
1885 wś miała 543 ha (492 roli), 135 dm,. 795 Herbarz, 225).

Skibucie, Skaducie, wś, pow. rossieński, gm.
mk. (283 kat.), dobra 568 ha (282 roli, 230 lasu). Kościół katol. w miejseu filialny do Dą- Kroże, par. Kołtyniany.
Skiby, wś, pow. włodzimierski, gm. Luboml,
browy (Dambrau). Kościół par. ewang. w Sehurgast.

61 w. od Włodzimierza, 68 dm., 500 mk., cer-

3łany wójt.

Skidel.

Skarzyce, w dok. Scarsyce, wś, pow. pułtu- kiew.
Skidel, mstko i dobra, pow. grodzieński, gm.
ski. W r. 1576 par. Winnica, mają 9 łan,,
Mstko ma 338 dz. włośc. i 134 eerk.

- $Skarzynka 1.), chutor pod wsią Matwiejów- Dobra ks. Czetwertyńskich, 2928 dz. (906 lasu).
ką, pow. czehryński, 37 dm., 235 mk, 3.) S,, Gmina obejmuje 74 miejscowości, 829 dm.
włośe. (318 innych), 10,346 mk. włościan,
wś, tamże, ob. Wereszczaki Ntżnie,
Skarzysko, w dok. z r. 1260 Scarzysko, wś, uwłaszczonych na 11,993 dz. Założone za przy-
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wilejem Władysława IV z r. 1644 na gruncie pow. nowoaleksandrowski, gm. Smołwy.
piaszczystym, otrzymało wolność do lat czte- stajów, z zaśe. Kulikowiszki 63 dz.

Na-

rech. Jarmarki nadane były dwa, jeden na
Sknarewicze, wś, pow. mióski, gm. BiałoŚwiątki a drugi na św. Eliasza. Włość dworu rucz, par. praw. Sołomerecze, 17 dm., 175 mk,
skidelskiego obejmowała r. 1558 wójtostwa: cerkiew.
około rz. Skidla, poniemońskie i poddołżyckie.
Sknyt 1.) Mały, wś nad rzką Zakatą, pow.
Do wójtow. rz. Skidla należały wsi: Niekrasze- ostrogski, gm. Dołżek (4 w.), 32 w. od Ostroga,

wieze, Skidel Suchy, Podlesie, Karasów Wielki 90 dm., 522 mk., cerkiew drewn. z r. 1732,

i Mały. WŚSŚ. Suchy miała 30 włók gruntu
podłego, w tem 2 wł, bartniekie i 28 ciągłych.
Dochód czynił (oprócz owsa z odwozem) 10 kóp
5 gr. Poddani mieli 89 wołów, 39 koni. W r.
1680 klucz skidelski ekon. grodz czynił 5652

szkółka cerk. od r. 1884.
Kotówka i Krasnosiółka.

Do par. należą wsi
2.) S$, Wielki, wś nad

rzką Czyzlą, tamże, gm. Annopol (5 w.), 28 w.
od Ostroga, 105 dm., 683 mk., cerkiew drewn.
zr. 1875, uposażona z nadania ks. Stanisława
Jabłonowskiego r. 1791, szkółka cerk. od roku

złp. 10 gr.
Skiepnia, wś. pow. rohaczewski, gm. Rudnia Stara (100 w.), 94 dm., 501 mk., cerkiew.
Skierbieszów, wś, pow. zamojski, ma 232
dm. W r. 1564 „Skierbeszow oppidum* płaci

1884. Do par. należy wś Narajówka. W roku
1577 sioło ziemian ostrogskich, płaci od 5 dym.
półdworz., 3 dym. na ćwier., 4ogr., ar. 1583
od 6 dym., 4 podsus., 1 koła dorocz.

szosu grzyw. 4!/ą, Od rzem. 18 po gr. 4, komor,

Skobielice, r. 1339 Skovelicze, wś, pow. kol-

14 po gr. 2, od 2 bań gorz. po gr. 24, 2 kół ski. W dok. z r.1339 i 1357 w liczbie włości
waln. po gr. 12, cerkiew 2 fl., od 6 żydów po- arcyb. gnieźn. (K. W., 1192, 1354).
głowne po 1 fl.
Skobiełka, wś, pow. włodzimierski, gm. SkoSkierszkany, wś, pow. dźwiński, parafia
biełka, 54 w. od Włodzimierza, 156 dm.,
Krasław.
Skiłondzie al. Szkiłądzie, wś, pow. telszew- 965 mk., cerkiew, szkoła. Gmina obejmuje
ski. Kościół par. istniał już r. 1630. Ob. Albiga. 21 miejscowości, 3165 dm, włośe. (118 innych),
Skiłońdziszki (ob, t. XI, 918, Szktułondzisz-

ki) al. Blindziny, pow. oszmiański,

W r. 1641

10,221 mk. włościan, uwłaszczonych na 8383 dz.

Skobiszki, mylnie Skobink: (t. X, 682), pow.

dziedzictwo Halszki z Czyżów Pawłowej Narko- szawelski, bar. Hanów, z fol. Agajlis 1073 dz.
wiczowej, w r. 1684 należy do Stefana
i Teresy (710 lasu).

z Sulistrowskich Ostrowskich, r. 1701 Narkowiczów.

Skoblanka, fol., pow. mścisławski, Czernu-

szewiczów, 296 dz., młyn.

Skinderówka, urocz., pow. brzeski, gub.
Skoczuny, pow. wiłkomierski, 825 dz. (367
grodz., gm. i dobra Życin.
lasu), Podleckich, dziś Kupściów.
Skinderyszki 1.) pow. kowieński, gm. JaSkoczyńce, ob. Demenka.
swojnie, Hryszkiewieczów, 364 dz. 2.) $., fol.
Skoderwy, Skoderwie al. Skoderwa, mylnie
dóbr Butkajcie, pow. rossieński.
Skodorwa (t. X, 684), pow. oszmiański. S. miaSkinieliszki, wś, pow. szawelski, gm, Sza- ły 9 włók i były królewszczyzną, puszczoną
w dożywocie Chreptowiczom. W r. 1724
wlany,
Skinimas, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. August II nadał ją Sebast. Szezorezowi, który
r. 1732 odprzedał Wojciechowi Jankowskiemu.
Ołoty, Łapenisów, 90 dz.
Ten
r. 17438 sprzedał je dziedzicom Wiszniewa,
Skinorowicze, ob. Skipirowicze,
Sawaniewskim.
Skirdzimy, pow. oszmiański. Sród lasu
Skoki, fol. dóbr Nawiesy, pow. mohylewski.
dworskiego wiele kurhanów.
Skoki, miasto i dwór, pow. wągrowiecki.
Skirjocie, okolica, pow. szawelski, gm. RaOb.: „Dwór w S.*, rys. Ordy (Tygodn. illustr.,
dziwiliszki. Mają tu Towtowiczowie 43 dz.
Skirstymoń, pow. rossieński. W r. 1636 t. III, str. 100). „Strassen-Ordnung fuer die
Jędrzej Oziębłowski zapisał kaplicy w S. sześć Stadt Schocken. Urządzenie względem ulice dla
włók ziemi, a biskup Tyszkiewicz ustanowił pa- miasta Skoków*. Posen, 1839.
Skoklew, Skoklewo, wś i dobra, pow. byrafię.
Skitek, wś nad Sożą, pow. homelski, gm. chowski, gm. Moch Dołhy (10 w.). Dobra od
Diatłowicze (6 w.), 21 dm., 156 mk., cerkiew r. 1878 Szebeków, 2158 dz. (1617 lasu).
murowana.
Skokom, r. 1240 Skokome, wś, pow. słupecSkiwy, pow. bielski, gub. grodz. Na polach ki. Fulko arcyb. gnieźn. nadaje klasztorowi
grupa mogił kamiennych.

w Lądzie dziesięciny z tej wsi.

Wedle dok. z r.

Sklapowo, dobra, pow. mohylewski. gm. 1261 wieś była własnościę klasztoru (K. W.,
Krubłe (9 w.), Hrebniekich, 723 dz. (482 lasu), n. 222, 393).
Skole, mstko i stacya klimatyczna górska,
gorzelnia, młyn.
Sklizmontyszki al. Sklizmunciszki,; zaśe., pow. stryjski, Ob. Papee Fryd.: „Skole i Tu-
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Skomoroszkina, wś, pow. newelski, gm.
cholszczyzna*. Lwów, 1891, str. 134 (OdbitKubek, 15 w. od Newla,
ka z Przew. nauk. i liter. z r. 1890).
Skomoroszkowo, fol., pow. newelski, właSkolemowszczyzna, mylnie Skalitowszczyzna (t. X, 637), 4 zaśc., pow. wiłkomierski, gm. sność Reutów i Korczynów.
Skopino, fol., pow. siebieski, Kopsztalów,
Kurkle,
187 dz.
Skołdycze, ob, Skoldycze.
Skołobów (t. X, 690), wś, kol. i chutor,

Skopówka, Skupówka (t. X, 738), fol., pow.

pow. żytomierski, gm. Puliny (8 w.), st. poczt. prużański, należał do dóbr Nikitycze.

Czerniahów (16 w.), 35 w.od Żytomierza.

Skorbicze, pow. brzeski, gub. grodź. Na
Wś
145 dm., 1574 mk., cerkiew drewn. z r. 1862. płd. od zabudowań wsi, na lew. brzegu rz. Lśny,
W całej parafii było 188 dm., 1487 mk. praw., 2 pagórki piaszczyste, na których znaleziono
384 kat.i 68 żydów, dwie huty szklanne; kol. szczątki popielnie i wyrobów krzemiennych,
brązowych i t. d. Ob. opisy Jagmina w Wiad.
ma 37 dm., 212 mk.; chutor 5 dm., 32 mk.

Skołoszyn, r. 1359 Scołyssyno, wś, pow. ja- archeol. (t. IV, 98 i nast.) i Z. Glogera w Bibl.
sielski. Mścisz zw. Szezuczka sprzedaje przed Warsz. (r. 1888, t. I, str. 142).
Skorbunowo, fol., pow. połocki, Sankowr. 1359 swój dział w S. Tomkowi ze Samborzyna (Kod. mał., III, 133).

skich, 97 dz.

Skomajcie, mylnie Skołajcie (t. X, 689),
Skorce, mylnie Skopce, pow. prużański,
wś, dwóri fol., pow. szawelski. Dwór KomaSkorczycka-Leszczyna al. Majdan- Leszczy*
rów, z Wojniunami i Bejsagołą 3686 dz. (1338 na, wś, pow. janowski, ma 65 osad., 425 mk.
lasu).
Ob. Majdan Skórczycki (t. V, 910) i Skórczyce
Skombole (t. X, 691, Skombobole), pów. su- (t. X).
walski. Stanowiła niegdyś sstwo niegrodowe,
Skorobohate 1.) wś, pow. nowoaleksandrowr. 1766 połączona ze sstwem sudawskiem.
ski. Należała do Dryświat, przysądzona z eksSkomlin, r. 1210 Zscomelin, wś, pow. wie- dywizyi Joachimowi Miehałowskiemu. 2.) $.,
luński. Jako włość klasztoru w Ołoboku wspom. fol, pow. czerykowski, Petrażyckich, 142 dz.
w dok, z w. XIII. Władysław ks. polski datuje (60 lasu), młyn.
akt z r. 1299 „in castris in Scomlyno* (K. W.,
Skoroda, wś skarb., pow. dryzieński, par.
n. 66, 244, 281, 311, 825). Wydawca Kod. Zabiały.
Wielk. mylnie wieś tę zowie: Skromlin.
Skorogost, ob. Schurgast (t. X).
Skomołoszków, wś, pow. newelski, z Pes-

tunowem należała do Korejwów.
:
Skomorochowo, ob. Hriada Wołcza.
Skomorochy, wś, pow. żytomierski, gm.
Lewków, par, praw. Piski, 10 w. od Żytomierza,
92 dm., 789 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1781.
W r. 1581 Stefan Filipowski wnosi od 8 osiadł.,
4 zagr. po 6 gr., od młynka 12 gr., a w r. 1628
Adam Filipowski od pół dym. i Seweryn Potocki
od 6"/, dym., 4 ogr. W r. 1607 $. należały jakoby do ks. Zasławskich.
Skomorochy, r. 1565 Skomrochi, wś, pow.
sokalski. W r. 1565 wś ta w ststwie sokalskiem miała 14'/ą dworzyszez, zagrod. 18, palących gorzałkę 2, dają zł. 4 gr. 24, pop zł. 1.
Ogółem zł. 24 gr. 10'/,. Do gumna fol. zwieziono: żyta kóp 333, jarego 13, pszenicy 288,
jęczmienia 22, pszenicy skopnej 7*/,, owsa 190,
tatarki 44, prosa 30, grochu bróg 1. Bydła nie
było, tylko świń 70.
Skomorosze, wś, pow. trembowelski. W r.
1469 zostaje w posiadaniu Wołezka z nadania
króla węgierskiego (Warneńczyka) wraz z Wierzbowcem.
Skomoroszki, w dok. Skomoroszowicze,
Skomrochowicze, wś i fol.,

Skorojtyszki, Skorotyszki, pow. rossieński,

własność Kontrymów, z fol. Szkudziuny 780 dz.
Skortyń, wś, pow. rohaczewski, gm. Rossochy (3 w.).
Skorwiny, Skierwiny, fol., pow. bielski, gub.
grodz., w b. ziemi drohiekiej, gm. Narojki, własność Ali Beka Sułtanowa, 132 dz.
Skoryna, jezioro na Polesiu pińskiem, w okolicy Kurzeliczyna, wspom. w dok. z w. XVI (ob.
Rewizya puszcz, str. 12).
Skórzec, mylnie Szkórzec (t. X, 705 i XI
924), wśi dobra, pow. bielski, gub. grodz., gm.
Skórzec.

Wś

187

dz; dobra

Ciecierskich,

900 dz. (474 lasu), Gmina obejmuje 87 miejscowości, 501 dm. włośc. (1228 innych), 4230

mk. włościan, uwłaszczonych na 4884 dz. Nadto

w gm.jest 238 dz. cerk. i kość. i 16,354 większej posiadłości i drobnoszlacheckich.
Skorzeszyce, też Skórczyce, r. 1401 Petrow
olim Skorszesszicce,

wś,

pow.

kielecki.

Piotr

bisk. krak, nadaje wieś biskupią „Petrow* nad
strum, Prądnik, niejakiemu Zelikowi kmieciowi

ze wsi Klatki, do osadzenia 30 łan. na prawie

niemieckiem. Za sołtystwo (2 łany wolne) zapow. grodzieński. płacił 30 grzyw. Jeden łan wolny otrzyma bi-

Fol. własność Dobrosielskich, 240 dz. W roku skupi „mellificator* (Miodar?) (Kod. kat. krak.,
1558 w wójtow. łososińskim, włości dworu ła- II, 250).
Skorzewa, wś, pow. kutnowski. Wieś ksiąbeńskiego ekon. grodzieńskiej, We wsi było
żęca w połowie r. 1462, r. 1579 ma 9 łan.
- 16 włók gruntu podłego na służbę rybacką.

Skr
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skrebły-Downary, mylnie Srebły (t. XI,

152), wś, pow. wołkowyski, 46 dz.
Skresztówka, wś, pow. łucki, gm. Silno,
Skotniki 1.) wś, pow. konecki. W reg. pob.
zr. 1577 wspom. jest „oppidum Skotniki* choć 50 w. od Łucka, 20 dm., 239 mk.
Skrobiszki, wś i fol., pow. nowoaleksanszczegółowego wykazu dochodów w spisie miast
niepodano. 2.) 8$,, r. 1166 Skotnici, wś nad drowski, gm. Kwietki, 107 w. od mta pow. Fol.
Wisłą, pow. sandomierski. W r. 1328 Nankier Komorowskich, 1549 dz. (732 lasu).
bisk. krak. zamienia z Pawłem z Bogotyi wieś
Skroblaki, dobra, pow. grodzieński, BispinS$. na Ostrołękę (Kod. kat. krak., I, 167). Ko- gów, z fol. Popławy i Trejgle 391 dz.
ściół tutejszy z w. XIV opisał Wład. ŁuszezkieSkrobrianka, rzka,. w pow. połocekim, pr.
wiez (Spraw. kom. hist, sztuki, t. VI). Ob. £o- dopł. Połoty, Bierze początek na zchd. od wsi
pow. grodzieński, 167 dz,

jowice,

Takowieńce, płynie w kierunku płd. na przewś, pow. strzeni 8 w., uchodzi pod wsią Tieski. Od pr.
nowoaleksandryjski (Puławy), par. Kazimierz. brzegu przy biera rzką Uźnicę.
Skowieszyn, u Dług. Skowyszin,

Należał pierwotnie z całą grupą wsi okolicznych
Skromiin, ob. Skomlin.
do klasztoru na Zwierzyńcu pod Krakowem. Za
Skruzdelinie, Skruzdzielinie, pow. poniewieDługosza istniała jeszcze tradycya domku (cella), ski, gm. Podbirże. Dawniej własność Dyktóry zamieszkiwali bracia premonstratensi za- dziulów.
rządzający tymi dobrami i stała kaplica drewn.
Skrwilno, wś, pow. rypiński. Dzieje kop. w. św. Jana, do której w dzień tego świętego ścioła i parafii podał „Tygodnik polski* z r. 1900,
zbierali się tłumnie pobożni. Pustoszone przez n. 33, 34135,
napady tatarów i litwinów włości, klasztor
Skrybicze 1.) dobra, pow. białostocki, Karzwrocił, drogą zamiany i stały się odtąd królew- powiczów, 832 dz. (284 lasu). 2.) S. Leśne,
skimi. Na obszarze S. powstał folwark królew- fol. tamże, Karpowiczów, z uroez. Zatopolany
ski, należący do grodu w Kazimierzu (L. B;, III,

260 dz.
59, 71).
Skrybowo, pow. wołkowyski, gm. Roś (nie
Skoworodki, wś nad rzką Ciurną, pow. sta- Tarnopol). WŚ 75 dz., fol. należy do dóbr Roś.
rokonstantynowski, gm. Skoworodki, 15 od mta
pow., 317 dm., 1770 mk., eerkiew murow. zr.

Skryhilówka, pow. wasylkowski, ob. Skrahlówka, Ma 156 dm., 910 mk., cerkiew, szkół=
kę, 3 młyny, wiarak.
Skryhołów, wś, pow. włodzimierski, gm.
Brany, 79 w. od Włodzimierza, 74 dm., 460 mk.

1878, uposażona przez właścicieli: Teodozego
i Kajetana Giżyckich w r. 1488, kaplica katol,
murow. fundowana przez Ludwika Giżyckiego
(po r. 1794), szkoła (od r. 1871), apteka wiejska.
Nadana z włością kuźmińska pod nazwą W r. 1570 Michała Jeło Malińskiego.
Skrynszczyno, dobra, pow. orszański, KurSkoworodynia, r. 1517 przez Zygmunta I kn,
Konst. Ostrogskiemu. W r. 1588 przy Konstan- czów, 2429 dz. (1780 lasu).
tynowie płaci od 21 dym., 11 ogr., 1 koła
Skrypki 1.) zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
dorocz., 1 popa. W r. 1593 i 1618 spustoszo
- Owanta, Mażelisów, 20 dz. 2.) $., wś, pow.
na przez tatarów. Dzieliła losy ordynacyi siebieski, attyn. Andrepola, własność spadkob.
ostrogskiej. W r. 1753 przeszła do ks. Aug. Jana Lipskiego.
Skryplew, Skrzyplewo, pow. oszmiański.
Aleks, Czartoryskiego i ks. Stan. Lubomirskiego,
Około r. 1788 nabyta przez Giżyekich, do dziś Niegdyś attyn. Zabrzezia. Około r. 1858 nabypozostaje w ich rękach. Gmina obejmuje wa S. od Kuneewiezów za 40,000 rb. Wilhelm
17 miejscowości, 560 dm. włośc. (665 innych), Wierzbowski. Po r. 1863 nabywa na licytacyi
8954 mk. włościan, uwłaszczonych na 8623 dz. za 9000 rb. Rajkowa.
Skryplewo, ob. Skrypiele.
Skoworodszczyzna, ob. Borkowszczyzna 3).
Skrzany,
wś, pow. gostyński. Wieś ksiąSkowrody, pow. wiłkomierski, Mają tu:
Chmielewscy 110 dz., Dylkiewiczowie 37 dz., żęca r. 1462. W r. 1579 „Skrzany regalis*
Januszkiewiczowie 105 dz., Marcinkiewiczywie ma 6 łan. po spaleniu, 14 łan. os., 4 zagr. (Paw.
Maz., 194).
44 dz., Rutkowscy 175 dz.
Skrzeszowice, r. 1361 Crzissovicze, WŚ,
Skrabino, fol., pow. sieński, od r. 1876
pow.
miechowski. Siedzą tu częściowi dziedziStelmachowiczów, 210 dz.
ce, których działy skupuje w r. 1361 Rafał
Skrażyną, urocz., pow. starokonstantynow- podkomorzy sandom. „comes et haeres de Tharski, gm. Bazalia.
now*. W r. 1392 król Władysław nadaje wsi
Skrebele, wś, pow. dźwiński, par. Krasław. tej, własności Jana z Tarnowa, wojew. sandom.
Skrebelicze, wś, pow. owrucki, gm. Poka- prawo niemieckie. Cały szereg aktów nabycia
lew, par. praw. Chłuplany (4 w.), 17 w. od tych cząstek podaje Kod. Dypl. pol, (t. III, 267,
Owrucza, 57 dm., 404 mk.. Należała do włości 271, 275, 277, 281, 292, 293, 296, 298, 340 :
wielednickiej.

i 344),

Wr.1581 wś ta nosi nazwę: „Krzis-
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skowice*, ks. Konst. Ostrogski jest dziedzicem,
Skumiaty, fol., pow. orszański, Bobrowskich,
a Gierałt dzierżawcą. Ob. Łosośkowice.
1092 dz. (902 lasu).
Skrzynka, r. 1379 Krinka, pow. wielieki.
Skuminowszczyzna, fol., pow. lepelski,
Elżbieta królowa potwierdza r. 1379 w Wiślicy gm. Kublieze (4 w.)), Huszczów, 187 dz.
przywilej na sołtystwo w S. dany r. 1359 przez
Skupowo, śwyłaie Słupowo, pow. prużański.
Mikołaja Werzinga, stolnika sandom. HenczeliSkuratowo,
wś, pow. witebski. Mają tu:
nowi. Tenże Mikołaj posiadał wtedy Dobezyce,
Kotowiezowie
7
dz.,
Stepanowowie 7 dz., Styryktóre przeszły drogą kupna na własność królewską (Kod. mał., III, 329). S. następnie jako wieś kowiczowie 55 dz.
Skuraty 1.) dwie wsi, pow. mohylewski, gm.
królewska należała do zamku dobezyckiego.
Kruhłe (10 w.). 2.) S., wś, paw. siebieski,
Skrzynki, r. 1472 Crzynky, wś, pow. turee- attyn Świłbły. Włościanie wnieśli 13,546 rb.
ki. Sąd ziemski sieradzki przyznaje arcyb. wykupu.
gnieźn., wbrew pretensyom Przosny dziedzica
Skuraty, pow. radomyski, ob. Skuratów.
Słomowa, własność pól zw. „Lypicze et
Skurcze, wśi fol, pow. łucki, gm. CzaruCrzynky... sitos cirea Thurek* (K. W., n. 1472).
ków, 30 w. od Łucka.

Wś 157 dm., 899 mk.,

Skrzypice, Skrypice, wś, pow. włodzimier- cerkiew, kościół kat., szkoła, 2 młyny wodne;
ski, gm. Hołowno, 70 w. od Włodzimierza, fol. 4 dm., 65 mk. Własność hr. Krasiekich,
60 dm., 378 mk.

Skureliszki, ob. Gawryłki.

Skrzyszów, r. 1344 Skrissow, wś, pow.
Skuszew, r. 1239 Scusewo, wś, pow. radzytarnowski. W r. 1344 wraz z włościami inne- miński. Bolesław ks. mazow. nadaje w Wyszomi Spieymira kaszt. krak. otrzymuje prawo grodzie r. 1239, „Orechowe, Dninsowe (Daniszeniemieckie. W r. 1415 Jan z Tarnowa, kaszt. wo), Seusevo* braciom św. Jana Jerozolim.

krakow., sprzedaje Michałowi, rektorowi kościo- (Ulan. Dok. maz., 290, 5). W r. 1578 „Seuseła w S$. 8 grzyw. czynszu z Tarnowa za 160 wo* wieś w ststwie kamienieckiem płaci od
grzyw., na uposażenie altaryi w kolegiacie tar- 10 łan., 6 zagr.
nowskiej (Kod, kat. krak., 1lI, 402). R. 1581
Skutyszki, zaść., pow. nowoaleksandrowski,

ks. Ostrogski płaci tu od 66 osad., 33 łan., gm. Widze.
6 zagr., 30 kom., 27 ubog., 7 rzem., 4 kijaczy,
Skwarsk, fol., pow. czauski, od r. 1853 Le1 dudy, 2 łan. sołt., 9 zagr. sołt. Ciekawy akt onowiczów, 275 dz., młyn.
nobilitacyi Stanisława wójta tutejszego, wydany
Skwarzawa, wś, pow. żółkiewski. W dok.
r. 1546 przytacza Paprocki (Herby, 137). Od z r. 1368 podana jako wieś królewska, część

niego poszli Krzyszowscy al, Skrzyszowscy większego obszaru zw, Polesie (Kod. mał., III,
Ob. Sukmanie.
225).
Skrzywdziszki, fol., pow. rzeczycki, JurSkwireta, wś nad jez, t. n., pow. mścisław-

h. Gryf.

gensonów 47 dz.

ski, gm. Soino, 31 dm., 264 mk., cerkiew drewn.,

Skubiaty, pow. wileński, 0 1w. na zchd młyn.
od dworu wał, mający 100 saż. i do 10 stożkoSkwirzyna, miasto powiatowe.

wych kurhanów.

J.:

Szasteeki

„Urkundliches zur Geschichte der Stadt

Skudryki, fol., pow. dźwiński, Tizenholdów, Schwerin an der Warthe* (Programm der hoehe263 dz.
ren Knabenschulein Schwerin, r. 1883, str. 17).
Skudynie, wś, pow. dźwiński, par. Krasław. Reinhold Werner dr.: „Chronik der Stadt und
Skulin, wś, pow. kowelski, gm. Lubitów, des Kreises Birnbaum, oder Geschichte der
134 dm., 785 mk., cerkiew, szkoła. W r. 1583 Staedte Birnbaum, Schwerin ete.*
Birnbaum,
przy Milanowiczach kn. Andrzeja Kurbskiego.
1843.
Skwolna, r. 1335 Scwolna, ob. Podmiejska
Skulsko, r. 1250 Scalsko, mstko, pow. słupecki. W dok. z r. 1249 śród włości klasztoru Wola,
Skworcy, wś, pow. orszański, gm. Chłystow Strzelnie. W r. 1426 Jakób pleban tutejszy.
Ob. Giwartów, W r. 1566 „oppidum Sculsko* wo (10 w.).
Siadniewicze, wś ifol. pow. sieński, gm.
w pow. kruszwickim płaci od 7 rybaków po
gr. 8, od 3 karczem po gr. 12, wyszynk wódki Łukoml (15 w.), fol. Przyłęskich, 306 dz,
Slasy, ob. Szlasy.
gr. 6, od 7 rzem. po gr. 4, od komor. gr. 6, od
Slaszewszczyzna,
fol.,
pow. lepelski,
zabrodni gr. 6. Część parafii należała do pow.
gnieźnieńskiego, a z nią i wieś Skulsko (major), spadkob. Apoloniusza Ryllewieza, 575 dz.

część druga do kruszwickiego a z nią i wieś S.
minor płacąca od 1!/, łanu, 1 łan. wójt.
Skułdrykolno, wś, pow. dźwiński, należała
do Bujniekich.
Skułowicze, wś, pow. witebski, gm. Babinowicze, 20 dm., 136 mk., cerkiew.

Śledzianów Wiełkii Mały, dwie wsi włośc.
ifol., pow. bielski, gub. grodz., w dawnej zie-

mi drohiekiej, o 2 w. od pr. brz. Bugu.

Ś. W.

148 dz.; $. M. 65 dz.; fol, Hubów, 488 dz.

Nadto w Ś. W. było 41 dz, ziemi należącej do
kościoła, który zamknięty
r. 1886, został roze-
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brany w r. 1892. Parafię przyłączono do PierŚliże Małe, wś i fol.. pow. horecki, gm, Holejewa i Drohiczyna.
rodyszcze (3 w.), fol, Horbatowskich, 348 dz.
Śledzie, r. 1434 S/edziowe, wś, pow.łomżyń- (248 lasu); młyn.
ski. R. 1393 w Ciechanowie Jan ks, mazow.
Sliże Wielkie, wś
i fol., tamże, Leśniewskich,
nadaje Władysławowi, Jakóbowi, Tomaszowi 363 dz. (200 lasu).
h. Zagroba i 10 synom ich, 50 włók lasu, miary
Sloszczenica, fol., pow. lepelski, Bronisława
chełm., nad rzką Sledziową, w pow. nowogrodz- Paderewskiego, 797 dz.
kim. Obszar ten rozpadł się na części, które
Slusarze, ob. Slusary.
poprzybierały inne nazwiska. W r. 1578 SleSłaboszew, ob. Sławoszew.
dziewo w par. Zambrów ma 5'/, łan. Zapewne
Sładków, ob. Słodków.
Zakrzewo-Zagroby powstało na tym obszarze,
Słatuki, pow. szawelski, ob, Dworzyszcze,
Śledziewszczyzna, pow. lepelski, własność
Słauń, Sławuń, ob. Sławań (t. X).
Tadeusza Iwaszewskiego.
Sławatycze, pierwotnie Sołowiatycze, wś
Śledziuki, wś, pow. bychowski, gm. Oso- nad Bugiem, pow. włodawski. R. 1499 nadane
wiec Cerkiewny (17 w.), 92 dm., 560 mk.
Wołoszynowi Urszulowi, który r. 1516 zapisał
Slendzany al. S/ędzany, wś, pow. włoszczow- S. Bohowitynowiczowi.

Sławatycze, wś, pow. łueki, gm. Trościaski, ob. Słężany (t. X).
>
Slepce 1.), ob. Stanisławowo. 2.) $., Slepcy, niec, 28 w. od Łucka, 62 dm., 341 mk,
Sławenie, Słowienie, wś i dobra nad rzką
fol. dóbr Obczuha, pow. sieński.
Slepciszki, dwie wsi, pow. wiłkomierski, gm. Czernicą, pow. horecki, gm. Lubinicze (2 w.).
Wś 39 dm., 254 mk., cerkiew, młyn wodny;
Ołoty,

Ślepniewo, ob. Dużokraj.

Śleżyszki, fol., pow. wileński, gm. Malaty,
Skinderów. Około 20 kurhanów.
Slęcin, ob. Zwlecza.
lidziec, Ślidiec, fol., pow. sieński, Sielickich,
276 dz.
Slipcze, r. 1565 Sliepcze, wś, pow. hrubieszowski, W r. 1565 wś ta w ststwie hrubieszowskiem miała 20 kmieci na półłankach,
karczmarza dającego 32 zł. czynszu, 10 zagr.,
tywon, pop. Ogółem zł. 58 gr. 12. Do gumna
folwarcznego zwieziono: żyta kop 860, jarego
10, skopnego 60, owsa pospołu ze skopczyzną
730, tatarki 212, jęczmienia 50, prosa 40, grochu brogów 2 i skopnego 7 wozów.
Ślipczyce, wś, pow. żytomierski, gm: i par.
praw. Bieżów (5 w.), 65 dm., 616 mk., pokłady
labradoru. Posiada cerkiew cmentarną, wzniesioną r. 1885. Własność Leszniewskich.
Śliwino 1.) fol., pow. mścisławski, Józefowiezów, 350 dz. (260 lasu). 2.) $., fol., tamże,
Kamyszańskich, 500 dz. 3.) $., fol., tamże,
Kułaków, 300 dz. 4.) S., fol., tamże, od roku
1840 Łohiezów, 150 dz. 5.) $,, fol., tamże,
Leśniewskich, 260 dż.

Śliwno, dobra, pow. białostocki, hr. Krasińskich, z chut. Karpiniec 1380 dz.
Ślizki, pow. wieliski, ob. Berezino.
Śliżnikowo, wś, pow. witebski, należała do
Chorczewskich.
Slizykowo, wś, pow. witebski, z Nowosiełkami należała do Kossowych.
Sliże 1.), mylnie S/żzie, pow. słonimski. 2.)
$., pow. poniewieski. W r. 1788 w pow. wił-

„dobra, dziedzietwo Maurów, 1184 dz.

Sławeczna, Słoweczna, mylnie Słoweczno
(t. X, 774), mstko nad rz. SŚławeszną, pow.
owrucki, gm. Sławeczna, st. poczt. Owrucz
(30 w.), 257 dm., 1581 mk., eerkiew drewn.,
szkółka cerk. od r. 1864, zarząd okręgu pol.,
urząd gm., apteka, 2 jarmarki, Należała niegdyś do dóbr kapituły wileńskiej, nosiła nazwę

Nowy Dworzee, obeenie Załęskich. Gmina obejmuje 36 miejscowości, 1079 dm. włośc. (586 innych), 10,270 mk, włościan, uwłaszczonych na
21,435 dz.

Sławetszczyzna, fol., pow. lepelski, Żwańskich, 52 dz.
Sławęcino, wś, pow. inowrocławski. W dok.

zr. 1250, śród włości kościoła kruszwickiego
(Ulan. Dok. kujaw,, 187, 13).

Sławianka, dobra, pow. bychowski, od r.
1876 Artemowiczów, 4156 dz. (2509 lasu, młyn.

Sławiany, fol. dóbr Nawiesy, pow. mohylewski.

:

Sławice, wś, pow. miechowski, ob. Par'koszo=
wice,

Sławicze, pow. grodzieński. Pomiędzy wsią
8. i Zylicze, na lew. brzegu Niemna, horodyszcze
zarosłe lasem, z obwodem do 550 saź. Z trzech
stron (oprócz wschodniej, którą dotyka Niemna)

otoczone jest rowem (długim 455 saż., szerokim
5 saż.) i wałem (długim 505 saż.). Wjazd od
strony zachodniej.
Sławiee, r. 1430 Slawe, wś, pow. łomżyński.
„Paulus Szore de Slawe* w aktach sąd. z roku
14380. Synowie jego r. 1446 sprzedają swe wsi
Janowo i Lioszowo pod Nowogrodem za 100 kop.
(Kapica, Herbarz, 405).
komierskim, attyn. Skrociszek ks. Radziwiłów,
Sławińszczyzna, wś, pow. owrucki, gm.
w zastawie Adama Ropejki,
i par. praw. Chrystynówka (2 w.), 22 w. od
Sliże, fol., pow. horecki, Stankiewiezów, Owrucza, 33 dm., 243 mk.
460 dz. (300 lasu).
E
Sławków, mstko, pow. olkuski. W dok.
Słownik Geograficzny, T. XV. — Zeszyt 184.
38
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z r. 1279 „villa episcopalis*, Dok. z r. 1286
Leszek Czarny nadaje swobody dobrom biskupim
a mianowicie całej kasztelanii sławkowskiej
(Kod. kat. krak., I, 114, 121). W dok. z roku

1828, kościół kat. par., 2 kapl. kat., kościół

ewang., szkoła ludowa jednoklasowa (od r. 1865),
szkoła ewang, dwuklasowa.
11 miejscowości,

Gmina obejmuje

majacych 787 dm. włośc,

1306 występuje kasztelania sławkowska. Piotr (430 innych), 11,761 mk. włościan, uwłaszezobisk. krak., aktem z r. 1452 wciela do miasta nych na 5105 dz. S., pod nazwą wsi Sławuty-

przyległe role i zarośle, nadaje prawo wrębu na, powstała około r. 1634 na posadzie dwu
w lasach na budowle i łamania skał, poddaje osad: Derażna i Wola i była osadzona przez ks.
kmieci z całego okręgu sławkowskiego jury- Zasławskich. W r. 1673 przeszła z dobrami
zdykcyi sądu miejskiego, NSzynkarze mogą je- ks. Zasławskich do ks. Józefa Karola Lubomirdynie w S$. zaopatrywać się w piwo. Rajeom skiego, córka którego Józefa Marya wniosła jasłuży przywilej sprowadzania i sprzedaży piwa ko wiano dobra zasławskie w dom ks. Sanguszświdnickiego. Wolne rybołóstwo w Przemszy ków. Ob. Karwieki Józef Dunin: „Szkice oby-

Białej i wybrzeża jej nadaje dla założenia ogrodów (Kod. kat. krak., II, 367).
Sławków, chator, pow. owrueki, gm, Hładkowicze, własność Miłaszewskich.
Sławkowice, wś, wspom. w dok, z r. 1414
(Kod. kat. krak., II, 389), mylnie przez wydawcę uważana za Słabkowice, w pow. stopniekim,
ponieważ są to Sławkowice w pow. wielickim.
Sławna, Sławnia, wś nad rzką Sławianką,
pow. bychowski, gm. Bycz (6 w.), 103 dm.,
686 mk., wiatrak,

Sławno, wś, pow. radomski.

czajowe i historyczne", Warszawa. Gorczak
Bron.: „Katalog rękopisów archiwum ks. Sanguszków w S. ułożył i historyę tegoż archiwum
skreślił... konserwator zbiorów*, W Sławucie,
r. 1902, str. XLV, 488).
Słoboda 1.) do fol. Dygrajć, pow. kowieński.
2.) S. Laskowicka, wś nad Oressą. pow. bobrujski, gm. Laskowicze, 29 dm. 300 mk., cerkiew.

3.) S. Vowa, wś, pow. bychowski, gm. Horodyszcze (12 w.). 4.) S, Suszczewska, fol., pow.
czauski, od r. 1867 Szeremetiewskich, 180 dz.

W potwier- 5.) S. Kuźminicka, wś, pow. homelski, gm. Po-

dzeniu posiadłości biskupstwa wrocławskiego
zr. 1154 przez papieża Adryana IV powiedziano: „Ex dono comitis Zlavonis villam iuxta Rado
quo Yoeatur Zlawno* (K. W., n. 586). Zapew-

pówka, 77 dm., 546 mk., 2 wiatraki. 6.) S.
Krasna al. Durna, wś, pow. horecki, gm. Du-

browna (10 w.), 23 dm., 170 mk., cerkiew
drewn. 7.) $. Zadrucka, pow. mohylewski, ob.
ne drogą zamiany przeszła ta wieś na własność Zadrucka Słoboda. 8.) S$. Kazimirowa, pow.
mścisławski, ob. Kazimirowa Słoboda (t. XV).
klasztoru miechowskiego.
Sławno, miasto na Pomorzu. „Via magna 9.) S., wś, pow. rohaczewski, gm. Rudnia Staque vadit in Slawno* w dok. z r. 1225 i 1238 ra (5 w.). 10.) S$, Carska, słoboda, tamże, gm.
stanowi zachodnią granieę posiadłości danych Łuki, 24 dm., 97 mk., cerkiew murow., szkoła.
klasztorowi lubiąskiemu w kasztelanii nakiel- 11.) S., wś, pow. sieński, gm. Obczuha (5 w.).
skiej. Mestwin, ks. pomorski, ustępuje r. 1273 12.) S$. Krasna, fol., tamże, Czernieckich,
ziemię stupską i sławińską (Stolp et Zlaven) mar- 372 dz. 13.) S$ Wielka, wś, tamże, gm. Bóbr
grabiom brandenburskim. Przemysław, król (12 w.). 14.) S, (t. X, 796), pow. oszmiański,
polski i ks. pomorski włada w r. 1295 w S$. gm. Horodźki. W pobliżu wsi, przy drodze
i Słupsku, sądzi tu sprawę klasztoru bukowskie- z Wiszniewa, 5 kurhanów. 16 ) S,, ob. Hermago.

„In castro Slaven* wyrokuje w tejże spra- nowszczyzna,

16.) S, Rosica, wś, tamże, pow.

wie Swięca, wojewoda gdański i pomorski, wraz dryzieński, należała do dóbr Sarya. 17.) Ś.,
z dostojnikami ziemi sławińskiej (K. W., n. 116, wś nad Osunieą, pow. dźwiński, gm. Osuń, 75 w,
od Dźwińska, 21 dm., 126 mk. 18.) S$. Bobów152, 452, 584, 737, 741).
Sławnowicze 1.) fol, pow. mścisławski, od ka, wś, tamże, par. Krasław. 19.) S., wś nad
r. 1878 Djakowych, 124 dz. 2.) S,, obręb leś- rzką Usiadycą, pow. horodecki, gm. Tiosta,
ny, tamże, Zapolskich, 40 dz.
50 w. od Horodka, 5 dm., 33 mk., zarząd gm.,
Sławogóra, wś nad rz. Orzyc, pow. mław- szkoła. 20.) S., wś, tamże, należała do Barski, Istniejące tu cmentarzysko ciałopalne ba- szezewskich. 21.) $., kol. żyd., pow. lepelski,
gm. Martynowo, 28 dm., 282 mk., dom modl.
dał Tad. Dowgird, ob. Mława.
Sławów, w dok. Stawów, wś, pow, żytomier- żyd. 22.) S. Brazdecka, wś nad rzką Uzianką,
ski, gm. Horoszki, st. poczt. Czerniachów (7 w.), tamże, gm. Tiapina, 41 dm., 250 mk., cerkiew,
27 w. od Żytomierza, 93 dm., 583 mk., cerkiew szkoła. 23.) 8, al. Słobodka, wś nad jez. Swiędrewn. z r. 1802. W całej par. było 256 dm., tem, tamże, gm. Strzyżewo, 47 w. od Lepla,
2014 mk, praw., 50 kat, i 28 żydów, W r. 1610 32 dm., 270 mk., cerkiew, zarząd gminy. 24.)

należy do włości czerniachowskiej Stefana Nie- S., wś nad jez, Amdoczyno, pow. lucyński, gm.
Pyłda, 4 dm., 65 mk,, cerkiew. 25.) S, Stara,
mirycza, który w r. 1628 wnosi z 3 dym.
Sławuta, mstko, pow. zasławski, gm. Sławu- wś nad jez. Głębokim, tamże, gm. Istra, 40 w.
ta, 23 w. od Zasławia, 924 dm., 8050 mk., cer- od Lucyna, 8 dm., 148 mk,, zarząd gm., cerkiew murow. z r. 1819, cerkiew cement. z roku kiew, szkoła.

26.) S., wś nad jez. Nieszczorda,
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pow. połocki, gm. aleksandrowska, 4 dm., 34 (7 w.), 27 w. od Łneka, 71 dm., 347 mk., dom
mk., cerkiew, szkoła. 27.) S$, Torzówka, wś, modl. ewang.
Słobódka 1,), wś nad Wenta, pow. szaweltamże, gm. Artejkowicze, 4 dm., 26 mk. 28.)
S., wś nad Serteją, pow. wieliski, gm. Serteja. ski, obok Szawkian. Była tu kaplica kalwińska,
Na lew. brzegu rzeki, na polach wsi S. i dóbr niewiadomo kiedy fandowana, która około r. 1840
Seleźnie 3 kurhany. 29.) S., wś, pow. witeb- zniszczała. 2.)S,, wś, pow. bychowski, gm.
ski, 142 dz. Największą część (75 dz.) mają Osowiec Cerkowny (14 w.). 3.) S$. Jadrena,
Szczawińscy. 30.) SŚ., pohost, tamże, gm. wś, tamże, gm. Horodyszcze (8 w.). 4.) S$,
Wierchowo, 10 w. od Witebska, zarząd gm., wś, pow. czauski, gm. Hory (7 w.). 5.) S$. Zajcerkiew.

31.) S$, al. Zenki, wś nad Czernicą, cewa, pow. czerykowski, ob. Zajcewa Słobódka,

tamże, gm. Łoświda, 35w, od Witebska, 19 dm.,
250 mk., zarząd gminy,
Słoboda 1.) Kurawska, wś, pow. berdyczowski, gm. Czerniatyn Mały, 59 w. od Berdyczowa, 12 dm., 107 mk. 2.) $,, pow. czerkaski,
ob. Teklin. 3.) S, Hermanowska, wś nad rzką
Krasną, pow, kijowski, gm. i st. poczt. Hermanówka (2 w.), 60 w. od Kijowa, 497 dm., 2954
mk., cerkiew, szkółka cerk., 2 młyny, 11 wiatraków, 1823 dz. włośc., 1512 dwor. do Hudym
Lewkowiczów i 360 dz. do 6 właścicieli. WŚ
wchodziła w skład sstwa, następnie Butowiczów,
od których w r. 1856 nabył Paweł Hudim Lewkowiez. 4.) S$. Hołyń, tamże, ob. Felicyałówka.

6.) S.. wś, pow. horecki, gm. Lubinicze (8 w.).
7.) S., wś, pow. mohylewski, gm. Kruhłe (1 w.).

8.) 8., wś, tamże, Tołpieczyce (3 w.). 9.) S.,
fol.. pow. mścisławski, Korsaków, 180 dz. 10.)
S., wś nad rzką t. n., pow. orszański, gm. Starosiele, 39 dm., 217 mk., dwie cerkwie drewn.

11.) S., wś, pow. rohaczewski, gm, Merkułowicze (15 w.). 12.) S, al. Bobowka, fol., tamże,
Zboromirskich, 495 dz. (392 lasu).

18.) S,

Horbaczewska, wś, tamże, gm. Łuki (9 w.). 14.)

S. Liskowska, wś, tamże, gm. Cichinicze (10w ).

15.) S$, Zuszewska, dwa fol., pow. rohaczewski,
oba od r. 1860 należą do Górskich, jeden ma
524 dz., drugi 196 dz. 16.) S. L., fol., tamże,
5.) S$. Hudimowa, tamże, ob. FHudimówka. 6.) od r. 1881 Nicijewskich, 342 dz. 17.) S, PaS$, Kahorlicka, tamże, ob. Kahorlicka Słoboda. sieka, wś, tamże, gm. Dowsk (11 w.). 18.) $,
7.) S$. Kopaczowa, tamże, ob. Kopaczówka. 8.) Sołtanowska, wś, tamże, gm. Polesie (18 w.).
S, Krasna, tamże, ob, Krasna Słoboda. 9.) S$. 19.) S, Mała, fol., pow. sieński, Milewskich,
Wesoła al. Ilimówka, tamże, ob. Wesoła Słoboda, 247 dz. 20.) S., pow. oszmiański. W pobliżu
10.) S. Zetyjowska, wś, pow. taraszczański, gm. st. dr. żel. i grupa kurhanów. 21.) S, wieś,
Tetyjów (1 w.), 68 w. od Taraszczy, 379 dm., pow. trocki. W pobliżu wsi r. 1888 rozkopano
2003 mk., cerkiew, szkółka cerk., 2 młyny. 21 kurhanów. Znaleziono ostrze dzidy, 2 topoStanowi przedmieście Tetyjowa. 11.) S., tam- ry, pierścień i bransolety bronzowe. 22.) S,,
że, ob. Antonówka. 12.) S$, Olejnikowa, wś nad wś, pow. dryzieński, par. Oświej. 23.) S,,
rzką Wyrwichwost, pow. wasylkowski, gm. Bło- pow. lepelski, ob, Słoboda 23). 24.) S,, fol.,
szyńce, 40 w. od Wasylkowa, 246 dm., 1345 tamże. Mają tu: Bortkiewiezowie 77 dz., Słamk., cerkiew, kaplica, szkółka cerk., 7 wiatra- weccy 30 dz., Wahkowiczowie 154 dz. 25.) S,
ków. Ob. Olejniki. 13.) S$, Bołotnicka, wś, Jurjewa, okolica, pow. witebski, gm. Myszkowo
pow. owrucki, gm. Hładkowiee, par. praw. Ra- (7 w.), cerkiew. 26.) S$, Podkorodna, wś, tamkowszczyzna, 14.) S$, Nowo Sielicka, wś, tam- że, 3 w. od Myszkowa. 27.) $., os., pow. sieże, gm. Hładkowicze, 13 dm., 77 mk. 15.) S, bieski, gm. Jezioryszcze. 28.) S,, tamże, ob.
Suszczańska, wś, tamże, gm. Jurowa, par. praw. Zarzecze,
Słobódka 1.), ferma przy wsi Wisznopol,
Suszczany (6 w.). 16.) S, Synhajewska, wś,
tamże, owrucki, gm. Bazar, 35 w. od Owrucza, pow. humański. 2.) S$, Korżewa (t. IV, 438
25 dm., 156 mk. 17.) S. Topszewnia, wś, tam- Korżewa Słoboda), wś nad rzką Madweżym, tamże, gm. Zubrowicze, par. praw. Białokurowicze że, gm. Ładyżynka, 21 w. od Humania, 60 dm.,
(12 w.). 18.) S. Wiazowiecka, wś, tamże, gm. 550 mk., cerkiew, szkółka. 3.) S,, tamże, ob.
Narodycze, 18 w. od Owrucza, 62 dm., 282 mk. Zofijówka. 4.) S, Motowidłowska, wś nad Stuh19.) S, Wilcza ( Wołcza), wś, tamże, gm.
i par. na, pow. wasylkowski, gm, Ksawerówka, 20 w.
praw. Pokalew (18 w.), 29 w. od Owrucza, od Wasylkowa, 140 dm., 866 mk. 5.) S$, Czer14 dm., 121 mk. 20.) S, Wisłocka, wś, tamże, nicka, wś, pow. nowogradwołyński, gm, Roha-

gm. Bazar, par. praw. Kalinówka (4 w.), 40 w. czów, par. praw. Czernica (5 w.). 18 w. od mta
od Owrucza, 48 dm., 288 mk.

21). S, Czernie- pow., 63 dm., 473 mk.

lowiecka, wś, pow. starokonstantynowski, gm.
i par. Czernielówka (4 w.), 33 w. od mta pow.,
38 dm., 327 mk., 2 młyny, Własność Rothów.
Słoboda ZRungurska, pow. kołomyjski, Rogosz I.: „Wycieczka po Galicyi i Podróż do Słobody Rungurskiej* Ateneum, III, r. 1886).
Słobodarka, kol.; pow. łucki, gm. Rożyszcze

6.) S, Derażeńska, wś,

tamże, gm, Piszezów, 23 w. od mta pow., 18
dm., 124 mk. 7.) S, Kniażeska, kol,, tamże,
gm. Romanówka, 7 w. od mta pow., 32 dm.,

191 mk. 8.) S$, Margarytówka, kol., tamże, gm.
Serby, 25 w. od mta pow., 34 dm., 255 mk.
9.) S$, Romanowiecka, wś, tamże, gm. i par, Romanówka (3 w.), 9 w. od mta pow., 65 dm.,
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10.) S, Serbowska, kol., tamże, gm. cili z włóki po 1 kopie 37 gr.

3.) S., Sołomian-

Serby, 35 w. od mta pow., 13 dm., 99 mk. 11.) ka (t. XI, 61), fol., tamże, Zaleskich, 400 dz.

Słomków, r. 1303 Słonkowo, wś, pow. goS., wś nad Wilią, pow. ostrogski, gm. Chórów,
2 w. od Ostroga (par. praw.), 117 dm., 593 mk, styński. Włączony r. 1303 do nowo utworzonej
12.) S, Polowa, wś, pow. żytomierski, gm. Ja- parafii w Trębkach (K. W., n. 2038).
nuszpol, 69 w. od Żytomierza, 66 dm., 271 mk.
Słomniki, w dok. z r. 1340 Słumnyky,
Słobodyszcze, wś, pow. żytomierski, gm. mstko, pow. miechowski, ob. Szczepanowice. NoPiatka, st. poczt. Reja (4 w.), st. dr. żel. Dem- wy kościół murowany o dwu wieżach i trzech
czyn (10 w.), 32 w. od Żytomierza, 256 dm., nawach poświęcony r. 1901.
1595 mk., cerkiew drewn. z r. 1718, szkoła od
Słonim. Gloger Z.: „W sprawie etnografii

r. 1870. Dawne dziedzictwo Tyszkiewiczów i wykopalisk w powiecie słonimskim* (Przegl.
Łohojskich, z nadania przodkowi ich przez Świ- Bibliogr. archeol., t. II, r. 1881).
drygajłę r. 1437. W r. 1581 Fryderyk Tyszkiewicz, wwdzie brzeski, wnosi od 42 osiadł.,

Słoniszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,

gm. Smołwy.

2.) S., wś, tamże, gm. Krasna
1 kowala 1 fl., popa 2fl., od młyna 3 kół po
Górka.
po
podsus.
12 gr.,34 zagr. po 6 gr., 24 ubogich
Słony Gródek, ob. Gródek.
3 gr., 2po 4gr., 1 gr. 2, w ogóle 31 fl. 18 gr.
Słopanowo, Człopa, mstko, pow, wałecki.
Czopowego wniesiono 20 fl. W r. 1628 Antoni W r. 1232 Władysław ks. polski, nadaję wieś
Tyszkiewicz, wwdzie brzeski płaci od 8 dym. Człopę klasztorowi cystersów w Altenburgu
rynk., 52 uliez., 30 ubogich, 2 kół wal., 1 stęp.,
(K. W., n. 2054).
4 rzem. (szewe, kowal, piekarz, solenik), 1 popa.
Słopiec, wś, pow. kielecki, ob. Łukowa,
Włość słobodycka, rozległa 17.07 mil kw., leSłotowa,
wś, pow. pilzneński, R. 1364
żała na średnim i górnym brzegu Hniłopiatu
król
Kazimierz
upoważnia Mikołaja z Wiślicy
Berdydzielnice:
2
na
i z czasem rozpadła się
do osadzenia na obszarze lasu należącego do
czów i Machnówkę.
j

Słobodzińska Kazimierówka, o0s., pow. Pilzna, 30 łanów frankon. z nadaniem wsi nazwy

siebieski,

300 dz.

Dmochowskich

i

Bernatowiczów, „Slothowa* (Kod. mał., III, 179).

Słowiczyn, fol. i leśnietwo, pow. bielski,

gub. grodź., 2 w. od Siemiatycz, własność CieSłobuty 1.) al. Słabuty, fol.. pow. czerykow:
ski, 168 dz., należy do Soroczyna. 2.) S., fol., cierskich.

Słowieniec, Sławieniec, wś, pow. rohaczewtamże, należy do dóbr Chutor.
ski,
gm. Koszelewo (11 w.).
Słochy Ogrodniki, pow. bielski, gub. grodź.
Słowieńsk (t. X, 834), pow. oszmiańaki.
Pod wsią grupa mogił kamiennych.
Słodków 1.), r. 1266 Sodlcowo, wś, pow. W w. XV był własnością kn. Andrzeja Olgierturecki. W r. 1266 Kazimierz, ks. kujawski dowieza, r. 1516 przeszedł do kn. Konst. Ostrogi łęczycki wieś „Sodleovo... in districtu castella- skiego. Na początku XVII w. Balcera Strature wladislaviensis*, którą kiedyś synowie wińskiego, wwdy mińskiego, który r. 1633 zaMściwoja nadali klasztorowi miechowskiemu, pisuje żonie swej Zofii z ks. Druekich Horskich.
a obeenie kupioną od klasztoru za 20 grz., sprze- Od sukcesorów jej nabywa kustosz i prałat widaje za 23 grzyw. Stefanowi archidyakonowi leński Benedykt Zachorski,
Słowików, wś, pow. czauski, gm. Hory.
włocławskiemu i jego bratu Janowi, synom GoSłowikowszczyzna, Słowakowszczyzna (t.
defryda, z uwolnieniem od ciężarów książęcych
(Ulan. Dok. kujaw., 205). 2.) S, al. Sładków, X, 833), fol. dóbr Jabłonowo, pow. grodzieński.
Słowiszki, Sławiszki, zaśc., pow. nowoalekwś, pow. janowski, ma 235 dm.
Słodowniki, wś, pow. dźwiński, par. Kra- sandrowski, gm. Antuzów.
Słubica, wś, pow. błoński. Własność „misław.
Słojki, Słojka, dobra, pow. sokólski, Annien- litis Cziborii* przeniesioną r. 1382 na prawo
niemieckie (Kod. maz., 98). W r. 1580 siedzą
kowych, 736 dz,
Słomczyn, r.), r. 1576 Słanczyno, wś, pow. tu na 4 działach Skulscy z poblizkich Skuł.
warszawski. W r. 1576 leży w par. Ciecisze- Płacą od 6 łan. i 2 kół młyn.
Słuck 1.), miasto pow. w gub. mińskiej. Ks.
wo. (Cieciszewscy płacą tu od 2 łan. 2.) $.,
r. 1576 Slanczyno, wś, pow. grojecki. W roku Jerzy Olelkowicz umarł r. 1596 (nie r. 1896),
1576 siedzi tu 5 częściowych dziedziców Słom- fara erygowana w r. 1419 (nie r. 1410). Po
Leonie Mazarskim dyrekcyę fabryki pasów słueczyńskich na półłankach i ćwierciach.
Słomianka 1.), mylnie Sołomianka, wś, pow. kich objął Józef Borsuk (nie Korolko), ob. A.
białostocki. 2.) S., dobra, pow. grodzieński, Jelski: „Wiadomość historyczna o pasiarni rawłasność Aleks. O'Brien de Lassy, 324 dz. dziwiłłowskiej w Słucku*, Kraków, r. 1894,
W r. 1561 w wójtow. demitkowskiem ekon. gro- str. 30. 2.) S. al. Polesie, fol.,. pow. mohylewdzieńskiej. We wsi było 36 włók gruntu śred- ski, od r. 1860 Konietowiczów, 140 dz.
niego. Poddani mieli 84 wołów i 44 koni. Pła-| Słucz, rzeka. Włast J.: „Opowiadania hist.

Słu

Sma

z dziejów okolicy Słaczy i jej dopływów*
(Kwart. hist., I, 1898, str. 219)'
Sługocin, r. 1213 Slegocino, wś, pow. koniński., W dok, z r. 1213 śród włości klasztoru
lądzkiego. W r. 1340 Mateusz z Myśliborza
oddaje klasztorowi połowę swego dziedzictwa

wojskiego (K. W., n. 78, 206, 584, 715, 790,
1705),
Słupy. kol., pow. nieszawski.
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W dok, z r.

1250 śród włości bisk. włocławskich (Ulanow.

Dok. kujaw., 187).
Słuszkowo, fol., pow. rzeżycki, Butkiewi-

w 8. w zamian za wieś klasztorną Niewodnik czów, 100 dz.

pod Kruszwicą (K, W., n. 80 i 1197).
Służew, wś, pow. warszawski. W r. 1241
Słuki, ob. Humniszcze.
Konrad, ks. łęczycki nadaje S. komesowi GotarSłunycz, ferma przy wsi Połoh, pow. hajsyń- dowi, za zwycięztwo odniesione nad prusakami,

ski, Lisowskich, 717 dz.
litwinami, jadźwingami i ujęcie w niewolę 7 woSłupca, miasto powiatowe. Powiat słupecki dzów jadźwingów.
Wieś uwalnia książę od
w r. 1890 miał 80,466 mk., z tego 3439 w mie- wszelkich danin i opłat prawa polskiego. Poście S., a 77,027 w miasteczkach i wsiach, Śród nowny akt z r. 1245 wydany w Czersku, podaje
zapisanych do ksiąg stałej ludności (w liczbie iż we wsi S. „ecelesia sita est* a wieś nadana

85,164, wtem 7647 nieobeenych), było 139 „cum omnibus agris, pratis, mellificiis, venacioprawosł., 14,206 prot. (w gm. Grodziec 4700, nibus, capreolinis* (Kod, dypl. pol., I, 50, II,
Dłusk 1056, Emilienheim 1707, Szymanowice 25). Jam, ks. warszawski, potwierdził to nada1410, Trąbczyn 1444, Skulska wieś 814, Ostro- nie dla współdziedzieców i potomków Gotarda
wite 752, Kleczew 674) i 4455 żydów (Słupca (ob. II, 324). Jeszcze w reg. pob. z r. 1580
683, Zagórów 926, Kleczew 1124, Pyzdry 866). spotykamy w poblizkim Rakowie nazwę jednego
Do obszaru powiatu odnosi się rozprawa: Stefan działu wsi: „sors Gotardi*, a w Szezęśliwicach
Heine: „Die Landwirtschaft in Kreise von Slup- (Stanelewicze) dział „olim Martini Gotartowiez*.
ca in XIX Jahrhunderte. Erster Theil. Breslau, W r. 1580 wieś ma kościół par., Wierzbiętowie,
1898.
Służewscy i Lelewscy płacą tu od 2'/ą łan.
Słupeczka, w dok. Slupcza, wś, pow. kolski. 2 zagr. Istnieje już Służewiec i Wolica Służew-

Wieś ta wedle dok. z r. 1339 i 1357 była wła- ska. Klasztor czerwiński miał tu nadany r. 1240

snością arcyb. gnieźn. W r. 1570 Jarosław
arcyb. oddaje ją drogą zamiany za Raducz
z Wolą braciom: Chebdzie i Miklowi (K. W.,
n. 1192, 1354, 1641).
i
Słapia Nowa, mstko, pow. kielecki (dawniej
opatowski), W dok. Kazimierza W. z r. 1351
powiedziano: „Slup civitatem eum villula sibi
adjacenti que eodem nomine SŚlupi apellatur*

pewien dział, Ob. Borzęcino. Ztąd wynikło
zapewne wczesne, bo przed r. 1245, wzniesienie
kościoła.
Służewo, mstko, pow. nieszawski. Mylnie
odniesiono do S$, (t. X, 863) nadania wsi „Śluszewo* niejakiemu Gotardowi za pogromienie
jadźwingów, gdyż sciągają się one do wsi Służew pod Warszawą. Aktem z r. 1286 Włady(Kod. dypl. pol., III, 232), W ostatnich latach sław ks. kujawski przyrzeka komendatorowi towłączono S$. do pow. kieleckiego.
ruńskiemu bezpieczne przejście dla kupców
Słupno, wś, pow. płoeki. Nadane przed i mieszczan toruńskich przez jego posiadłości
r. 1185 wraz z istniejącym wtedy kościołem, poczynając od wsi „Slussow* (Ulan. Dok. kuj.,
kościołowi N. P. Maryi w Płocku. Wieś tę na- 521, 47). W r. 1583 rajcy miasta „Sluzew*

nabyła za 30 grzyw. Dobromiła babka Żyrona, zapłacili: od 23 łan. osiadł., 8 szewców, 6 krawwojew. mazow. Ob. Chełpowo. W r. 1578 wś ców, 4 garncarzy, 2 bednarzy, 2 ślusarzy, 2 koma kościół par., płaci od 12 łan., 10 zagr. z ro- wali, 4 piekarek, 1 stolarza, 1 tkacza, 1 chirur-

lą, 2 rzem., 2 młyn., wyszynku piwa.

Słupsk, miasto na Pomorzu. Świętopełk
ks. Pomorza r. 1212 (?) w Słupsku, wydaje akt
oznajmiający iż przez baronów i rycerstwo
kasztelanii słupskiej, podległej z dawna książętom polskim i arcyb. gnieźn. (pod względem kościelnym), a następnie zajętej przez Waldemara
króla duńskiego, został wybranym na księcia

ga, 4 kuśnierzy, 5 rzeźników, 4 bań gorzał.,

1 przekupki, 1 dudarza (tibicina), 5 komor.,

5 zagrod., wiatraka.

Suma fl. 51 gr. 22.

Służki, pow. grodzieński, ob. Słuzki (t. X):

Smardzowice, w dok, S/'marsovicz, wś, pow.
olkuski. Wymienione w dok. z r. 1327 jako
centralny punkt w okoliey. Biskup Bodzanta
na
i władzę objął. Rektorem kościoła w S. był r. 1354 zamienia ją z królem Kazimierzem
bisk,
Zawisza
S.
ze
Dziesięcinę
Pawła,
Porębę
wtedy Rodolphus konsekrowany przez arcyb.
gnieżn. Henryka Kietlicza, Wydają ztąd akty krak. nadaje r. 1381 mansyonarzom katedry

książęta pomorscy: Świętopełk, Mestwin. W dok. krakow, (Kod. kat, krak., I, 162, 253, II, 82).

Smarklice, mylnie Smorknice (t. X, 916),
z r. 1298 wspomniany jest klasztor św. Mikołaja w S. jako filia klasztoru w Belbuku (klasztor wś włośe. i fol., pow. bielski, gub. grodz.
cystersów). S. był centrem kasztelanii i ziemi (w dawnej ziemi drohiekiej), par. Ostrożany.
mającej swych dostojników. Znamy ż dok. wo- Wś 227 dz.; fol. z dawna Wojewódzkich, z os.
jewodę, kasztelanów, podkomorzych, sędziego, | Ustroń i Chechłowo 264 dz. Oprócz tego Gor-
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ski i Jarocki mają 44 dz. Gleba dobra, pszenna, "Hulewicza, który w r. 1577 wnosi z 4 dym.
dworz., 2 ogr. po 4gr., 6 ogr. po 2gr, od
włościanie zamożni. Ludność polska.
Smerdyn, Smtirdyn, wś, pow. łucki, gm. Tro- 1 koła młyn. wieśn. 12 gr., aw r. 1583 z trześcianiee, 35 w. od Łucka, 83 dm., 552 mk. ciej części od 8 dym,, 6 ogr., 1 popa. Nadto
W r. 1570 przy Butynie kn. Andrzeja Massal- w r. 1577 część należy do wwdy połockiego (Doskiego. W r. 1577 do Sokula (ks, Marka So- rostajskiego), przy Torczynie, płaci od 6 dym.,
kulskiego), płaci od 14 dym. Część należy do 4ogr. W r. 1583 do dóbr biskupów łuckich
Szezęsnego Charlińskiego, który wnosi od 8 dym. (przy Starym Torczynie).
W r. 1583 pierwszy płaci od 4 dym., 1 ogr.,
Smolaki 1.) os., pow. dryzieński, gm, Dzierdrugi zaś od 5 dym., 2 ogr. Następnie Jeło- kowieze (10 w.), cerkiew. 2.) S., fol., pow.
wiekich, poczem Heleny z Jełowiekich Stępkow- witebski, Cybulskich, 67 dz.
skiej.
Smolance, wś i dobra nad jez. Czarnem,
Smereków, wś, pow. żółkiewski. W r. 1565 pow. lepelski, gm. Smolany, 35 w. od Lepla,
wś w ststwie lwowskiem. Miała 25 kmieci na 47 dm., 290 mk., zarząd gm., gorzelnia, młyn,
dworzyskach, wolnych od czynszu i danin, obo- Gmina obejmuje 20 miejscowości, 539 dm, włośc.
wiązanych tylko do posług zamkowych. Dawa- (17 innych), 3937 mk. włościan, uwłaszczonych
li tylko miodu 5 pół miarków, czyli 2!/ korea, na 5540 dz.
wartości zł. 24. Karczmarz płacił zł. 12 gr. 24,
Smolanica, Słomtanica (t. X, 814), wś nad
Jasiołdą, pow. prużański, 50 dm., 616 mk., cerpop zł. 2. Suma dochodów zł. 40 gr. 26"/,.
kiew fil., szkoła, 1807 dz. Śród pól włościańŚmideń, pow. kobryński, ob. Vowosady.
midyn, wś, pow. kowelski, gm. Maciejów, skich 2 kurhany.
22 w. od Kowla, 399 dm., 2673 mk., cerkiew,
Smolanka 1,), chutor pod wsią Meżyhorka,
szkoła, 5 wiatraków, W r. 1570 kn. wwda wo- pow. czehryński. 2.) S,, chutor, pow. kijowski,
łyński (Czartoryski) wnosi z 169 dym., 31 ogr. gm. Białogródka. 3.) S,, wś, pow. żytomierski,
po 2 gr., 2 rzem, po 2 gr., 1 koła młyn. Wr. gm. Lewków, par. praw. Staniszówka (1 w.),
1583 przy Wyżwie (kn. Kurbskiego), płaci od 8 w. od Żytomierza, 35 dm., 148 mk.
Smolany, dobra, pow. orszański, od r. 1875
57 dym., 6 ogr., 3 rzem.
Titowych, 4598 dz. (3200 lasu), 3 młyny, ceSmierdzaca, wś, ob. Ziszki,
Smietanicze, dobra, pow. móhylewski, Kur- gielnia.
Smolarka, mylnie Stolarka (t. X), pow. pruczów, z fol. Howiady 1186 dz. (666 lasu).

Śmietanka, wś i fol. dóbr Lewki, pow. ho-

żański.

Smolarnia 1.), obręb leśny w dobrach Przyrecki.
Smike-Meldery, wś nad Dźwiną, pow. borowo, pow. brzeski, gub. grodz. 2.) S., chuWał tor, tamże, gm. i dobra Ołtusz. 3.) $., urocz.
dźwiński, gmina Krejeburg (10 w.).
w kształcie podkowy, około 200 saż. długi.
dóbr Blizna, pow. słonimski.
Smolarnia 1.) chutor, pow. łucki, gm. Ro- Śmilgi, ob. Pożyrnowo,
Smilgie, pow. poniewieski. Biskup Aleks. żyszcze. 2.) S., chutor, tamże, gm. Szczuryn.
Sapieha wyjednał od Jana Kazimierza r. 1661 3.) S. Nowa,urocz., pow. nowogradwołyński. 4.)
20 włók ziemi dla kościoła i potwierdzenie zapi- S. Stara, urocz., tamże, gm. Połonne, 64 w. od
sów Ważyńskiej.
mta pow., 27 dm., 134 mk.
Smolary 1.) wś nad Stochodem, pow. kowelSmiła, mstko, pow. czerkaski. Bobrinskij
Aleksy: „Kurgany i słuczajnyja archeol. nachod- ski, gm. Wieliek, 37 w. od Kowla, 64 dm,,

ki bliz m. Smieły*. Petersburg, 1894.
Smiłów, ob. Cmiłów.
Smodna, mylnie /Smodno (t. X, 888), wś,
pow. kossowski. Leży o 2 klm. od miasta Kossowa. Posiada na swem obszarze zakład leczniczy (Środkami naturalnemi), założony około
r. 1898 przez dr. Tarnawskiego.

Podany w jej

opisie r. 1318 jako data dok. Swidrygiełły jest
błędem, zapewne winno być 1418.
sSmogorzewo, wś, pow. pułtuski.
Jan
ze 8. r. 1455 zapisuje na tej wsi 50 kóp gr.
Janowi „de Umiaczyno* (Humięcin) (Kapica,
Herbarz, 436). Kościół par. istnieje tu już
r. 1576. Ob. Pokrzywnica.
Smohilów, mylnie Smoligów (t. X, 906),

446 mk., kaplica. 2.) S$. Hołane, wś, pow.
włodzimierski, gm. Krymno, 90 w. od Włodzimierza, 114 dm., 737 mk. 3.) S, Rogowe, tamże, gm. Huszcza, 80w. od Włodzimierza, 49

dm., 315 mk. 4.) S, Stoleńskie, wś, tamże,
90 w. od mta pow., 152 dm., 848 mk., szkoła.

5.) S. Świtiazkie, wś, tamże, gm. Szack, 100 w.

od mta pow., 10 dm., 51 mk. 6.) S., chutor,
tamże, gm, Wierzba, 11 dm., 60 mk.
Smolawa, wś nad Białym Łuhem, pow. dubieński, gm. Beresteczko, 61 w. od Dubna,
119 dm., 650 mk. cerkiew drewn., wzniesiona

r. 1783 przez właściciela Aleks. Zielińskiego,
szkółka cerk. od r. 1861. Własność Kołmakowych. W r. 1561 należy do Aleksandra Sanwś nad rz. Sierną, pow. włodzimierski, gm. Ki- guszki-Koszyrskiego. W r. 1565 ks. Lew Sansielin, 43 w. od Włodzimierza, 70 dm., 421 mk,, guszko zastawia S. i Mierów żydom Batkowi
cerkiew. W r. 1570 część należy do Iwana i Moszkowi Misanowiczom. W r. 1583 kn. San-
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„guszki Koszyrskiego (przy Horochowie), płaci wsi było 39 włók gruntu średniego, z tego
od 15 dym., 12 ogr, 8 ogr. Wr. 1601 ks. 1 wolna na wójtostwo. Dochód czynił 62 kóp
Grzegorz Sanguszko zastawia S$. i inne żydom 48 gr.
Smolszczyzna, fol. dóbr Ciecierzyn, pow.
Abramowi Szmojłowiczowi Turyjskiemu i Giecowi Percowiczowi Torezyńskiemu.

mobylewski, dawniej Józefa Lipskiego, dziś Da-

Smolciszki, pow. wiłkomierski, gm. Owanta piłowych.
Smolugi, pow. bielski
(nie Wiżuny), Surynów, 108 dz.

gub. grodz.

Pięć

Smoleniszki al. Smolaniki, pow. wileński. kurhanów.

Smołderów, wś, pow. nowogradwołyński,
Około 10 kurhanów.
Smoleńsk, miasto. Odnoszą się tu prace: gm. Smołderów, 20 w. od mta pow., 294 dm.,
Nikityn: „Istoria goroda Smoleńska*. Dobro- 1641 mk., cerkiew drewn. z r. 1736, uposażona
wolski W. N.: „Smolenskij etnogr. zbornik (Zap. r. 1797 przez ks. Józefa Czartoryskiego, cerkiew
Izw. R. Geogr. Obszcz., 1893, t. 22, str. 716 ement. drewn., szkoła ludowa, Gmina obejmuje
i 1894, t. 23, str. 417 i 140). Gołubowski 20 miejscowości, 1591 dm. włośce. (135 innych),
P.W.: „Istoria Smol. ziemli do XV w.* (Uniw. 11,942 mk. włościan, uwłaszczonych na 19,311
dz. Wr. 1704 wś należała do Anny HołyńIzw. kij., r. 1895).
Smoleński Bród, wś nad Dźwiną, pow. skiej, była w dzierżawie u Gabryela Mierzejewwieliski, gm. Makłaki. Na brzegu rzeki 5 kur- skiego.
Smołki, wś, pow. witebski, gm. Leśkowieze,
hanów, rozkopanych r. 1873.
Smolica, wś, pow. bychowski, gm. Osowiec 38 w. od Witebska, 12 dm., 80 mk., zarząd
gm., szkoła.
Cerkiewny (18 w.).
Smołówka, wś, pow. żytomierski, gm, LewSŚmolin, pow. kobryński. Na gruntach
dworskich, obok toru drogi żel. mosk.-brzeskiej, ków, par. praw. Iwanków (15 w.), 22 w. od Żytomierza, 50 dm., 359 mk., 2 młyny, smolarnia,
20 kurhanów.
Smolin, r. 1563 Smołyn, wś, pow. Rawa- własność Dobrowolskich.
Smołwy, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Ruska. W r. 1565 wś ta w ststwie lubaczowskiem, nad rzką Smolniczką, miała wiele ról, SŚmołwy. W r. 1580 Jakuba Kiełbowskiego,
łąk i lasów. Było 29 kmieci na pół łankach później Zawiszów, dziś Podbereskich, 538 dz.
(po gr. 16, owsa pół kłody i czynszu nowego od- Dobra 8. Stare, własność Turów, z fol. Uliwar-

kupnego 11/, grzyw.), 12 kmieci na ćwierciach tynie 350 dz. Gmina obejmuje 95 miejscowo(po gr. 11, korzec owsa i nowego czynszu gr. ści, 143 dm. włośc. (10 innych), 3117 mk. wło28). Pop gr. 24, dwa obszary gr. 17/4, Swo- ścian, uwłaszczonych na 3372 dz.
bodnych kmieci 10 na różnym czynszu, karczSmołyhówka, obręb leśny, pow. orszański,
marzy 3 (zł. 6 gr. 12). Bartniey (miejscowi od r. 1858 Wonlarlarskich, 285 dz.
kmiecie i z wsi postronnych mający tu swe barSmoniowice, wś, pow. miechowski, Ludci) miodu kunników 88 po gr. 36, czyni zł. 105 wik król węg. i pol. wś S. własność Mikołaja
gr. 6. Gromada „na dwie lecie dawają kun 13* „de Skroniow* kan, krak. przenosi r. 1382 na
każda po gr. 30. Ogółem zł. 265 gr. 4!/,. prawo niemieckie (Kod. kat. krak., III, 89).

Świeżo wykopano stawek i postawiono młyn. Za

czasów starostwa Jana z Tarnowa był folwark
dobry ale został opuszczony i tylko „na jarz
siewają*,
Smolińsk, ob. Konwaliszki,
Smolnica, urocz., pow. wołkowyski, Bołtryków, 32 dz.
Smolnica, wś, pow. dobromilski. W r. 1565
wś ta w ststwie przemyskiem, na prawie woło-

skiem osadzona, miała 21 kmieci na 101/, łan.,

kniaź i pop. Dochód wynosił zł. 48 gr. 7.
Smolnik, Smulnżk (t. X, 925), fol. dóbr Bałandycze, pow. kobryński.
Smolnik, wś, pow.liski. W r. 1565 wś ta
w ststwie sanockiem, na prawie wołoskiem osadzona, miała 38 kmieci na 27 łanach, kniaź,

Smordwa, wś, pow. dubieński, gm. Młynów,
16 w. od Dubna, 107 dm., 1002 mk,, cerkiew
murow.. wzniesiona w r. 1787 przez dziedzica
Józefa Ledochowskiego. Własność Ledochowskich. W r. 1545 należy do Iwana Chomiaka,
W r. 1570 w części Piotra Chomiaka, w drugiej
(10 dym., 17 ogr. po 2gr., "/ą koła młyn.) Tytusa Chomiaka, sędz. grodz. łuckiego.

W roku

1583 z dwóch części (8 dym., 12 ogr., 10 kom.,
2 kół w.) wnosi Tychno Chomiak Smordowski,
z części zaś (8 dym., 11 ogr., 8 podsus,, 1 koła
waln.) Piotr Chomiak,
Smorgonie, pow. oszmiański. O 1 w. od
mstka, przy drodze do Krewa, na brz. rzki
Oksny około 50 kurhanów, przeważnie rozoranych. 0 1w. odtego miejsea przy drodze ze
S. do Osinówki, środ lasu „Boży Dar*, grupa

pop. Dań barąnia przyniosła 27 baranów i wieprzowa 20 wieprzy. Ogółem dochodu zł. 75
około 100 kurhanów, do 3 arsz, wysokich, otogr. 8.
Smolniki, pow. prużański. W r. 1563 na- czonych niegdyś rowami.
Smorodniki, wś, pow. dryzieński, należała
leży do wójtowstwa mikityckiego we włości
dworu dobuczyńskiego ekon. kobryńskiej, We do dóbr Sarya.
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Smorodzin, Smorodzinka, wś, pow. sieński, Oprócz wsi jest fol, (65 dz,), własność Tarnawgm. Obczuha, 16 dm., 132 mk., cerkiew.
skich,
Sniadka, r. 1417 Sznyathka, wś, pow. kieSmorszczki, wś nad Chomorem, rozlewają”
cym się tu w staw, pow, zasławski, gm. Ter- lecki. R. 1417 Albert bisk. krak., nadaje łan
nawka, 29 w. od Zasławia, 175 dm., 1098 mk., w tej wsi Stefanowi, burgrabiemu bodzętyńskiecerkiew drewn. z r. 1836, szkółka cerk. od roku mu (Kod. kat. krak., II, 428).

1862.

Sniadków, w dok. Smyathkowo, pow. garW r. 1476 siedzą tu: Ninota Jakób
wieński, gm.
i st. poczt. dr. żel. Klewań (5 w.), iJan. W r. 1576 istnieje Śmiatkowo Nagórne
27 w. od Równego, 44 dm., 312 mk., cerkiew i Nadolne,
SŚmiatkowscy różni płacą tu od
drewn. z r. 1751. W r.1577 do Klewania ks, 4'/ą łan.
Iwanowej Czartoryskiej, płaci od 7 dym. po
Śniadowo, r. 1390 Smłodowo, mstko, pow.
20 gr., 4 ogr. po 2gr. W r. 1588 wnosi Jan łomżyński. W r. 1390 Jan ks. mazow. nadaje
Bystrzykowski od 11 łan., 20 półł., 2 ogr., Piotrowi zw. Gęś, dziedzicowi „de Zoramino*
1 popa.
50 łan. chełm. „in haereditate Smlodowo... in
Smotrycz, mstko, pow. kamieniecki. Wr. deserto nostro jacentes* (Kapica, Herbarz, 380).
1469 Jan Odrowąż przedstawił lustratorom W r. 1403 występuje Piotr ze S., sędzia łomż.
siedm listów królewskich na tę posiadłość, tu- i nowogrodzki. W r. 1578 płaci S$. od 7 łan,,
dzież uwolnienie od stacyi w Smotryczu.
6 ogr. w sześciu działach.
Smrock, wś, pow. makowski. W r. 1465
Śniatkowo 1.) fol., pow. połocki, KlepacZdzisław z Chylin sprzedaje swe wójtostwo, kich, 273 dz. 2.) Ś., fol., tamże, Siwochy
2 łany obejmujące, we wsi książęcej 8. pod Ma- i Załęskich, z zaśc. Zarownoje 56 dz.
kowem i 10 łan, w Brzostowie, w ziemi wizkiej,
Śniatowo, wś, pow. lepelski, należała do
bratu swemu Michałowi (Kapica, Herbarz, 51).
dóbr Woronia, 11 włók.
Smukacze, wś, pow. bychowski, cerkiew.
Sniatyn, miasto. W r. 1469 Mużyło, wojeSmulkowo, wś, pow. dryzieński, par. Zabia- woda, przedstawia lustratorom listy królewskie,
ły, należała do dóbr Justynianowo,
nadające S. ze wsiami do grodu należącymi
Smyczek, wś nad Dnieprem, pow. rohaczew- i Kołomyję w różnych sumach, przytem poleceski, gm. Niedojki (10 w.).
nia tyczące się budowy zamku w S. Miał oddaSmyczki, okolica, pow. kowieński, gm. Żej- ne też dożywotnie podymne z powiatów: śniatyńmy, 85w. od Kowna. Mają tu: Gabryałowi- skiego i kołomyjskiego. Wedle lustracyi z r.
czowie 28 dz., Jankowscy 35 dz., Kulwieciowie 1565 stare miasto miało 67 gospodarzy, mają6 dz.
cych role i domy, 12 mających tylko domy,
Smyha, kol., pow. dubieński, gm. Sudobicze, nowe miasto al. przedmieście miało 103 mają6 dm., 68 mk.
cych dworzyszcza a w części tylko domy. Król

Smorzów, wś nad rzką Stubieńką, pow. ró- woliński.

Smyków 1.) wś, pow. dubieński, gm. Bo- uwolnił mieszczan r. 1564 na lat ośm od czyn-

remel, 44 w. od Dubna, 44 dm., 270 mk. Wr. szów z powodu spustoszenia przez wołochów.
1545 Smykowskich. W r. 1570 wnoszą pobór Poczem mieli dawać ci eo orzą rolę po 1!/, grz.,
Bohdan Smykowski od 8 ogr. po 4 gr., 6 ogr. ci zaś co nie orzą po gr. 12. Żydów było 10,
po 2 gr. i Myszko Smykowski i Andrzej Hrecz- każdy dawał po 52 gr., razem zł. 17 gr. 10,
ka od 1 ogr. Żgr. W r. 1577 płacą: Hrehor rzeżników 6 po 4 zł. rocznie. Karczma gorzałSmykowski od 6 ogr. po 2 gr. i Bohdan Sm. czana zł, 100 i lisek 3 wartości zł. 3, wyziny
od Żogr. po 4gr., 2 egr. po 2 gr. W r. kamień za zł. 3 gr. 6. Wedle lustracyi bywają
1588 wnoszą: Bohdan Smykowski od 4 ogr., tu targi wielkie i jarmarki „przedniejsze nad
3 ogr., Hrehory Sm. od 6 ogr., 6 ogr., 1/4 koła wszystkie miasteczka w ziemi Ruskiej*. Przydor. i Andrzejowa Sm. od 4 ogr,, ";ą koła dor. wożono na nie wiele bitych baranów, wieprzów,
2.) S., wś, pow. włodzimierski, gm, Podbrzezie, bydła. Z czego po groszu od sztuki dają so53 w. od Włodzimierza, 33 dm., 225 mk. Wr. chaczniki do 20 zł.roeznie. Była też dań pszczel1570 należy do Fedorowej Bokiejowej (przy na i barania, Myto al. eło w S. czyniło za nieMilatynie), która w r. 1577 wnosi od 2 dym,, boszczyka Tęczyńskiego wraz z wybieranem
4 ogr., a Filip Bokiej od 2 dym., 3 ogr., 4 kół w Uścieczku 1500 zł, Gdy jednak Aleksander
młyn. po 24 gr. W r. 1583 płaci Jan Bokiej hospodar wołoski „śniatyński gościniec zarąbał
Pieczychwoski, podkom. włodz., od 6 dym,, dla przechodzenia niemców z Węgier i inszych
4 ogr. i Filip Bokiej od 2 dym,, 4 ogr.
najezdników* przeto jarmarki przeniosły się ze
Smykówka, fol. dóbr Bielica, pow. czery- S. pod Chocim w pola, Po śmierci despota go-

kowski.

ściniec otwarto, lecz jarmarki chocimskie się

Smyr, Smych, fol. dóbr Hrudkowicze, pow. utrzymały, przeto eło w S. spadło. Oceniono je
kobryński.
na zł. 800. Cło to i młyny dzierżawił żyd
Snarszczyzna, pow. bielski, gub. grodz. mieszkający w Krakowie. Ob.: Mroczko Fr.:

Sni
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„Sanityńszczyzna* (Kwart. Hist., I, 1898,
str. 216).
Snieck, chutor dóbr Mazurkowszczyzna, pow.
wołkowyski.
Sniedzianowo, w dok. z r. 1322 Smyldczo-

W r.1576 płacono tu od 6!/, łan. i 13 zagr.
W pobliżu leżą wsi; Osiek i Pilichów.
Sobiatyn, wś, pow. łucki, gm. Horodek,
59 w. od Łucka, 93 dm., 489 mk., cerkiew,

młyn.

Własność Załęskich.

Sobiczyn, w dok. Sobieczyn, wś, pow. owruenowo, r, 1578 Smiedzianowo, wś, pow. sierpecki.
Dawna wieś książęca drogą zamiany dana roku ki, gm. Jurowa, 100 w. od Owrucza, 75 dm.,
1322 bisk. płockim (Kod, Maz., 44). W r. 1578 529 mk., cerkiew drewn, z r. 1886, smolarnia,

są tu trzy działy Borkowskich,

Płacą od 12!/ą W r. 1545 Iwana i Gniewosza Hrynkiewiczów.

łan., 1 rzem,, 1 zagr., wyszynku piwa.

Snieszkowice, wś, pow. opatowski, ob.
Swieszkowice (t. AI).
Snietna, ob. Voski Snietne,
Snowicz, wś, pow. złoczowski, ob. Pomorzany.
Śnieżkowo, fol., pow. lepelski, Sławeekich,
44 dz.

Miała 20 dym., 4 służby, czyniła 20 kóp gr.
Od r. 1569 Szyszków Staweckich. W r. 1581
Iwan Szyszko Stawecki wnosi od 20 osiadł,,
10 zagr. po 6 gr., a wr. 1628 Hrehory Szyszko-Stawecki płaci od 10 dym., 5ogr. 2.) S.
al. Sobiczyński, chutor, tamże, 11 dm., 76 mk.

Sobienie, wś, pow. garwoliński. W r. 1576
S. biskupie 12*/, łan., 4 zagr., S$. Ciołka 6 łan.
i 8. Wilezki
4 łan.
Śnihirówka, wś nad rzką Czerebomirką,
Sobiesęki, wś, pow. olkuski. Bernard sołpow. klimowieki, gm. Zahustyn, 91 dm., 632
tys ze S. sprzedaje r. 1412 szóstą część swego

mk., młyn.

Śnihiry, fol., pow. orszański, od r. 1876 sołtystwa klasztorowi św. Andrzeja w Krakowie
(Kod, kat. krak., II, 371).
Nedrów, 119 dz.
Sobieski, r. 1414 Sobieszczki, wś, pow. płońŚnihorówka 1.) Śnihurówka, wś, przedski.
R. 1414 Jan, ks, mazow. nadaje Piotrowi,
mieście Tetyjowa, pow. taraszezański, gin. Tetyjów, 67 w. od Taraszczy, 411 dm,, 2269 mk., Mikołajowi i Michałowi „de Sobieszezki* 50 łan.
młyn wodny, cegielnia. 2.) S,, wś, pow. krze- nad rzką Kołomyją, w zamian za ich działy we
mieniecki, gm. Borsuki, par. praw. Peredmirka wsi Sobieszezki w pow. ciechanowskim (Kapica,
(1 w.), 28 w. od Krzemieńca, 138 dm., 849 mk., Herbarz, 60). W r. 1576 wieś królewska „S0młyn, Własność hr. Rzewuskich. W r. 1583 biesczky* należąca do ststwa nowomiejskiego,

przy Wiśnioweu ks. Aleksandrowej
Wiśniowieckiej, płaci od 2 dym., 3 ogr.
Sniokowo, mylnie Smokowo (t. X, 892), wś,
pow. lepelski.
Snitnic, os. przy wsi Odryżyn. pow. kobryński.
Śnityszcze, wś, pow. owrucki, gm. Chrystynówka, par. praw, Narodycze (7 w.), 27 w. od
Owrucza, 45 dm., 264 mk.
Snopki, wś, pow. wołkowyski, gm. Szydłowicze, 368 dz.
Snowidowicze,

wś,

pow.

owrucki,

gm.

miała 6 łan.

Sobieszczany, wś, pow. lubelski. W roku

1676 składa się z 40 działków szlacheckich, na
których siedzą Sobieszczańscy,
Skarbkowie
iinni. Płacą pogłówne od 120 osób z rodzin
właścicieli i 40 ludzi dworskich.
Sobieszczki, ob. Sobieski.
Sobieszczki, wś, pow. białostocki. Zapewne
założona przez przybyszów ze wsi t. n. (dziś
Sobieski) w pow. płońskim. Wspom. w dok.
z r. 1567 (Kapica, Herbarz, 381).
Sobieszczyce, wś, pow. łucki, gm. Bielska

Wola, 97 w. od Łueka, 95 dm., 635 mk, W roku

Olewsk, 140 w. od Owrucza, 125 dm., 792 mk,, 1577 ks. Michała Czartoryskiego (przy Czartocerkiew drewn. Niegdyś Oberniejewiczów, oko- rysku), płaci od 8 dym. po 4 gr.
ło r. 1518 przechodzi do Niemiryczów. W roku
Sobieszyn, wś, pow. garwoliński. Istnieje
1628 Aleks. Niemirycz wnosi z 7 dym., 2 ogr. tu od lat 12 szkoła rolnicza niższa, urządzona
Snowidowo, ob. Słowidowo (t. X).
staraniem Towarzystwa osad rolnych z funduSob 1.), os. fol. nad rz. Sob, pow. lipowiee- szów zapisu hr. Kiekiego, dawnego właściciela
ki, gm. i st. poczt. Daszów (2 w.), 40 w. od Li- 8. Szkoła ta posiada dyrektora i trzech nauczypowca, 12 dm., 84 mk., cukrownia, ambulato- cielii liczy około 100 uczniów dla których jest
ryum. Przy wsi Kamieniohorka. 2.) S,, chutor, urządzony internat. Prócz tego założoną została z tego zapisu stacya doświadczalna, której
tamże, gm. Zozów.
Sobaczyna, fol.. pow. połocki, Korsaków, kierownik dr. A. Sempołowski ogłasza corocznie
drukiem sprawozdania z dokonywanych tu czyn38 dz.
Sobaczyńce 1.) urocz., pow. sokólski, gm. ności, wreszcie stacya metereologiczna podająca
Zubryca, własność kościoła w Sokółce, 14 dz. swe obserwacye w „Pamiętniku fizyograficz2.) S., uroez., tamże, gm. Kamionka, właśność nym*,
Sobieszyno, dawna włość bisk. płockich,
cerkwi w Sokółce, 64 dz.
Sobanice, wś, pow. płoński, Dudrewicz L.: będzie to prawdopodobnie obecne Zbyszyno
„Mogiły w $.* (Wiad. archeol., t. IV, 1882). w pow. płońskim.
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Sobków, w dok. Soblow, mstko, pow. jędrzejowski. Wspom. w dok. z r. 1224 (Kod. dypl.

8oc
Soboszów, r. 1339 Sobossow, ob. Rzochów.
Sobótka 1.), pow. bielski, gub. grodz, Około
wsi wały ziemne. 2.) S$,, chutor, pow, wołko-

kat, krak,, I, 22),
Sobkowce, wś, pow. starokonstantynowski, wyski, gm. Porozowo, Łaszkiewiczów, 8 dz.

gm. Kupiel, par. praw, Łyczówka (4 w.), 57 w.
od mta pow., 153 dm., 977 mk., cerkiew drewn.
fil., wniesiona w r. 1873 na miejsce spalonej
w r. 1822, uposażona z nadania właściciela Mikołaja Łaganowskiego, szkółka od r. 1876.
Własność Zielińskich.
Sobkówka, wś nad stawem, pow. humański,
gm. Humań (5 w.), 170 dm., 861 mk., cerkiew,
szkółka cerk,
Soboklęszcz, Sowoklęski, w dok. r. 1299

Sobówka, słoboda, pow. rówieński, gm, Tuczyn, 47 w. od Równego, 10 dm., 93 mk.
Soce, mylnie Socy, pow. bielski, gub. grodz.»
ob. Socy. Leży nad rzką Rudnicą, ma 88 dm.
560 mk., 1250 dz. włośc.
Sochaczew, miasto, Posiada stacyę dr. żel.
warsz.-kaliskiej, odl. 47 w. od Warszawy.
W pobliżu miasta leży wieś Wola Żelazowa,

miejsce urodzenia Chopina. W r. 1323 w październiku
odbywa się tu konsekracya Jana,
Sovoclescz, r. 1494 Sowoclanscz, r. 1570 Szovokląsch major i minor, wś, pow. płoński. Wieś ta bisk. poznańskiego. Zebrani biskupi z arcyb.
zdawna należała do kapituły płockiej do klucza gnieźn. Janisławem bawią wtedy w Kozłowie
junieckiego. W r. 1494 Piotr, biskup płocki (Kod. kat. krak., I, 167), W r, 1579 dał S.

ustępuje wzamian za tę wieś, trzymającemu ją szosu fl. 100, od łan. 18, od rzem. różnych fl. 60,
kanonikowi płockiemu Dawidowi z Mierzyńca, od bań gorzał. fl. 12, cezopowego fl. 203, od ży-

dziesięciny biskupie z ziemi gostyńskiej (Kod. dów pogłówne fl. 24.

Krynicki K.: „Socha-

maz., 308). W r. 1567 dzierżawca płaci tu od czew* (Wędrowiec, n, 4i 5, r. 1884).
Sochon 1.) fol., pow. mścisławski, Bartosze10 łan. km., 2 kowali. Ob. Młodochowo,

Sobolany, wś, pow. grodzieński. Gmina wiczów, 320 dz. 2.) $., fol., tamże, HrynieOstaszkiewiczów i
Pietkiewiczów,
obejmuje 41 miejscowości, 295 dm. włośe. (172 wiczów,
170
dz.).
2.)
S,,
fol.,
tamże,
od
r. 1880 Kapinnych), 4774 mk. włościan, uwłaszczonych na
telewych, 120 dz. 4.) $., fol., tamże, Piecz19,242 dz.
kowskich, 140 dz., młyn. 5.) S, al. Sochano,
Sobole 1.), w dok. Sobolewicze, pow. prużańwś
nad Białą Natopą, tamże, gm. Stare Sioło,
ski. W r. 1568 w wójtowstwie błudeńskiem
28
dm.,
167 mk., cerkiew, młyn.
włości dworu błudeńskiego ekon. kobryńskiej,
Sochużyńce, Suchożyńce (t. XI, 543), wś,
We wsi było 3 włóki gruntu przepodłego. Dochód czyni 3 kopy 18 gr. 2.) $S,, wś, pow. pow. zasławski, gm. Ternawka, 22 w. od Zasłaczerykowski, cerkiew. 3.) S., fol. dóbr Mielesz- wia, 164 dm., 826 mk., cerkiew drewn. z roku
1882, szkółka cerk. Własność ks. Sanguszków.
kowicze, pow. sieński.
Sochy, wś, pow. rówieński, gm. Dąbrowica,
Sobolew, urocz. przy wsi Zabiełocze, pow.
par.
praw. Zaleszany (5 w.), 124 w. od Równeradomyski, 8 dm., 62 mk.
go,
28
dm., 196 mk.
Subolewo, wś, pow. białostocki. W aktach
Soczenka, fol., pow. sieński, od r. 1880
sąd. z w. XVII spotykamy esiadłych tu Piętków
Sawiekieh, 200 dz. (175 lasu).
Sobolewskich (Kapica, Herbarz, 385).
Soczyny, ob. Saczyny.
Sobolewszczyzna, fol., pow. białostocki,
Sodargen, ob. Sudargi (t. XI).
gm. Dojlidy, 41 dz.
Sofianka, wś i dobra, pow. wieliski, gm.
Soboliszki,| pow. trocki, Dziesięć kurhba- Cerkowiszcze. Dobra, Giler von Grejfenfels,
nów.
1728 dz.
Sobolówka 1.), fol. dóbr Siemionówka, pow.
Sofianówka 1.) wś, pow. kowelski, gm.
klimowieki. 2.) S., wś, tamże, ob. Imitrowska. Wieliek, 54 w. od Kowla, 30 dm., 249 mk.
Sobolówka 1.) chutor, pow. kijowski, gm. 2.) S., fol., pow. łucki, gm. Połonka, 7 w. od
Makarów (nie Borodzianka), st, poczt. Chwaso- Łucka, 11 dm., 51 mk.
wa, 73 w. od Kijowa, 25 dm, 159 mk. 2.) S.,
wś, pow. starokonstantynowski, gm. Awratyn,

Sofiewo, pow. mohylewski, ob, Szypiaky,

24 dm., 164 mk.

Soino 1.) obręb leśny, pow. mścisławski, Ho-

Sofijsk, dobra, pow. siebieski, własność
par. praw. Ożykowce (2 w.), 70 w. od mta pow., spadkob. Czerkiesowa, 1407 dz.

3.) S., wś, pow. żytomierski,

gm. Cudnów, par. Jasnogród (10 w.), 40 w. od łyńskich, 546 dz, 2.) S., dobra, tamże, HołyńŻytomierza, 61 dm., 316 mk.
skich, 4148 dz. (2850 lasu), 4 młyny z foluszaSobolewo 1.) dobra, pow. horecki, ks. Don- mi, 2 promy, cegielnia. 3.) S., o0s., pow. siedukowych-Korsakowych, z fol. Romanowo 1913 bieski, gm. Soino, zarząd gm., cerkiew. Gmina
dz. (1264 lasu). 2.) S$,, fol., pow. wieliski, gm. obejmuje 102 miejscowości, 969 dm. włośc.
Cerkowiszcze, spadkob. Chrulewicza, z fol. Zu- (70 innych), 6000 mk. włościan, uwłaszezonych
jewo 154 dz. 3.) 8S., wś, pow. witebski. Mają na 11,896 dz.
Sójki, wś, pow. kutnowski, ob. Oraczewice.
tu Wołkowowie i Worobiewowie po 34 dz.
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Sokal, mto pow. Posiada klasztor i kościół ki i Elżbieta z Branickich, starostowie sokalscy,

Założenie tego klasztoru wiąże zwrócili bernardynom Babiniec i dwa promy
obrazu Matki Boskiej, który przy klasztorze (na Bugu i na Racie), nadane
przechowywano w kościele klasztornym. So- niegdyś klasztorowi przez Hieronima z Buczabieszezański (Wiad. hisk. o sztuk. piękn., War- cza Jazłowieckiego, ststę sokalskiego, a odstąszawa 1847, I, 225) podaje, iż obraz ten należy pione Potockim przez bernardynów. Sokal nado najdawniejszych kopii obrazu M. B. Czę- zwany jest w tym dokumencie „propugnaculum
stochowskiej, Malował go Jakób Wężyk około contra hostiles casus*. W r.1730 tenże Ksar. 1400 i złożył w cerkwi sokalskiej. Gdy wery Potocki pozwala bernardynom wybudować
cerkiew spłonęła, oddano ocalony obraz księżom duży dom gościnny dla wygody pielgrzymów.
łacińskim, którzy zbudowali kaplicę drewnianą Dnia 26 maja 1843 r. pożar zniszczył gmachy
itam obraz umieścili, Po zburzeniu S. przez klasztorne, a także obraz Matki Boskiej, Za
bernardynów.

się z historyą

tatarów w r. 1498 znaleziono obraz ten ocalony staraniem kustosza zakonu ks. Mich. Ruszezyńśród zarośli na kępie. Helena Tarłowa zbudo- skiego i hojnością obywateli ziemi bełzkiej,

wała domek dla pustelnika, który miał staranie wymalowano w r. 1848 we Lwowie nowy obraz
o kościołek. Jan Ostroróg, podezaszy kor., według dawnego wzoru. Zrestaurowany klaszz żoną Zofią Tęczyńską, doznawszy tu poeiechy, tor uległ po raz drugi pożarowi 28 maja 1870 r.,
złożyli 5000 złp. w ręce Stanisława (Qromo- a do ponownej restauracyi przyczyniły się przelińskiego, biskupa chełmskiegu, żeby nie dał ważnie datki pobożnych. Ob. „Historya miasta
upaść kościołowi. Biskup widząc, że obraz Sokala* p. ks M. Ruszczyńskiego, Lwowianin,
ściąga licznych pielgrzymów, sprowadził tu 1842, str. 323; „Opisanie klasztoru sokalskiego
bernardynów, którzy przybyli dn. 16 paździer- oo. bernardynów* w dodatku do Gaz. Lwow.,
nika r. 1599 i objęli w posiadanie kościołek. 1857, n. 31i32; kościół ks. bernardynów w $.
Biskup wydał r. 1599 dyplom donacyjny, p. L. 8. (iemieńskiego) w Tyg. ilustr. z r. 1862,
posypały się obfite dary, starosta sokalski przy- str. 243 do 246, z dwoma rycinami (klasztor
szedł z pomocą w materyałach. Jerzy Za- przed pożarem w r. 1843 i po odbudowaniu w r.
moyski, bisk, chełmski, d.2lipea 1601 r. założył 1848); „Pamiętniki oo. bernardynów w Polsce,
kamień węgielny pod budowę klasztoru i kościo- ułożył ks. S. Barącz, Iiwów, 1874, str. 378;
ła. Budowla, którą dlu bezpieczeństwa otoczo- „Cudowna obrona klasztoru sokalskiego przed
no murem, mającym 3 bramy i 4 baszty naroż- kozakami pod wodzą Bohdana Chmielnickiego
ne, ukończoną została w ciągu lat 10. Dnia w Przyjacielu domowym, 1865, str. 214; Hi14 kwietnia 1611 r. biskup Jerzy Zamoyski storya obrazu P. M, sokalskiej wydał Jan Stakonsekrował kościól p. w. Pocieszenia Matki nisław Jabłonowski, woj. ruski (SŚwięcki, Histor.
Najświętszej, a obraz Matki Boskiej przeniósł pam. dawnej Polski, t. I, str. 92). Rycina przeddo kaplicy św. Anny, W r. 1655 podstąpił stawiająca klasztor znajduje się w zbiorze PaChmielnieki pod S$. i próbował dobyć klasztoru. wlikowskiego (Nr. 4867). Widok klasztoru
Wedle podania cudowne zjawienie powstrzymało i opis podał Stęczyński w „Okolicach Galicyi*.
zdobywcze zapędy hetmana. Na usilne prośby W.S. przebywa obeenie zgromadzenie felicyapuszczony został z 4-ma towarzyszami do ko- nek, utrzymujące szkołę ludową 5-klas, Zuścioła, gdzie modlił się żarliwie i złożył w ofie- brzycki wspomina (Istoria Stawropihii lwiwrze puhar srebrny napełniony talarami. Puhar skoj), że istniał tn klasztor bazylianów i dodaje,
ten zginął około r, 1824. Obraz M. B. sokal- że Stauropigia obdarzyła go księgami w r. 1669
skiej zostawał w szczególnej czci u rodziny i 1691. S. jest siedzibą starostwa, urzędu poSobieskich. Jakub Sobieski odprawił do niego datk., sądu powiat., urz. cechowniczego miar
pielgrzymkę w r. 1630, a ile razy miał coś i wag, urz, poczt.-tel., rady powiatowej i rady
ważniejszego podejmować, brał błogosławień- szkolnej okręgowej. Jest tu 4-klas. szkoła wystwo przed tym obrazem (Barącz, Kronika Ole- działowa męzka o charakterze przemysłowym
ska, str. 426). Jan III po zwycięztwie wiedeń- (wyroby drewniane), połączona z 4-klas. szkołą
skim ofiarował kościołowi chorągiew, bogato lud. posp., wspomniana już szkoła 5-klasowa
srebrem i złotem przerabianą (Star. Polska, felicyanek i szkoła etat. jednoki. w Zabużu So-

II, 1235). W ezasie wojny północnej r. 1702 kalskiem; apteka, doktór, chirurg, weterynarz;

Szwedzi po zajęciu S., złupili klasztor i kościół, kasa pożyczk. gm. z kapit. 7141 złr. Szpital
gdzie obywatele województwa bełzkiego złożyli powiatowy na 40 łóżek imienia areyksiężniczki
swe pieniądze i kosztowne sprzęty. W r. 1704 Gizeli, założony ze składek, otwarty został roku
był tu August II i polecił się opiece Bogarodzi- 1878, ma zakładowego majątku 16,500 złr.
cy. Józef strażnik i Michał pisarz w. kor., bra- w realności. Fundusz ubogich niewiadomego
cia Potoccy, sprawili ołtarz z hebanu, suto sre- fundatora ma 8342 złr. w ruchomościach, oblibrem ozdobny i postarali się o koronacyę obra- gacyach i kapitałach. Celem funduszu jest
zu, której dokonał Jan Skarbek, arcyb. lwowski, utrzymanie 12 ubogich. Wr. 1888 było dod. 8 września 1724 r. Ksawery Ignacy Potoe- chodu 4782 złr. Zawiadywania należy do re-
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prezentacyi gminnej. Czynny stan majątku ca aby burmistrz, ławnicy i dwaj rajcy pramiejskiego wynosił w r. 1688 złr. 588,779, wowierni a dwaj ruskiego wyznania, corocznie
bierny zaś złr. 124,448; dochodu rocznego było byli wybierani, pragnąc zaś, aby miasto do
40,777 złr. S. jest stacyą kolei jarosławsko- pierwotnego powróciło stanu i mogło naprawić
sokalskiej, która tu się kończy. Według Ko- nadwerężone mnry i wały, dozwala od przechołaczkowskiego (Wiadomości tyczące się przemy- dzących wozów z solą pobierać po 24 tołp., od
słu i sztuk w dawnej Polsce, Kraków, 1888) wozów zaś z towarami po 4 denary, Między
była w S. w w. XV kuźnica, gorzelnia i browar, r. 1515 a 1517 otrzymuje S. przywilej na jarw w. XVI istniała warzelnia soli, woskobójnia, mark roczny i targi tygodniowe (Rkp. Oss,, Nr.
kwitnęło tkactwo i złotnictwo, a z początkiem 2836, fol. 32) a mieszczan sokalskich uwolniono
w. XIX wyrabiano kafle. W „Aktach radziec- od opłat (1. e.). Gdy w r. 1519 tatarzy napadli
kich z r. 1767 do 1771* (Rkp. Ossol., Nr. 2109) Ruś Czerwoną, przyszło d. 2 sierpnia do bitwy
zapisany jest pod r. 1769 jurament na urząd pod Sokalem. Hufce ruskiej szlachty, zebrane
eechmistrzowski, zkąd się dowiadujemy, że były na prędce, połączywszy się z wołyńskiemi pod
wtedy w S. cechy: kuśnierski, krawiecki, płó- ks. Ostrogskim, stoczyły niepomyślną bitwę
cienniczy, kowalski, piekarski, szynkowny, garn- wbrew radom Ostrogskiego. Rycerstwa było
carski, mularski i butarski (tak nazwany cech około 59000, tatarów zaś 80,000. Na pamiątkę
szeweki). Z zakładów przemysłowych istnieją tej bitwy postawiono na płd. od miasta za Potuobeenie: młyn parowy, dwa młyny wodne, ce- rzycami na wzgórku słup murowany z napisem
gielnia, mydlarnia, utrzymuje się też drobny (ob. „Pomuik bitwy z tatarami pod S. r. 1519*
przemysł garncarski. O początkach S$. brak w Przyjacielu domowym z r. 1865, str. 183).
wiadomości. Istniał już w początkach w. XV, O upadku i przeniesieniu miasta na inne miejsce
gdyż 2 kwietnia 1422 r. wydał tu Ziemowit świadczy przywilej Zygmunta I z r. 1524,
mazowiecki dokument (Liske, A. G.Z., t. IX, w którym czytamy, że Jędrzej Tęczyński, woj.
str. 32) a d. 19 maja 1423 r. drugi dokument sandomierski, podnosząc stan wszystkich miast
(1. e., t. IT], str. 180). Pierwotną wś zamienił i zamków w starostwie bełzkiem, podźwignął
tenże Ziemowit na miasto, jak świadczy przywi- także „Sokałye*, które przez nieszczęsne koleje,
lej z r. 1424 wydany w Bełzie, gdzie czytamy: lub przez ucisk i niedbałość poprzednich dzier„Pragnąc ażeby posiadłości nasze większego żŻawców do takiej przyszło nędzy, iż nikt w niem
nabrały wzrostu, postanowiliśmy założyć miasto mieszkać nie chciał. Przywilejem tym król
Sokale, które zakładając sprzedaliśmy w niem powiększa opłatę od wozów z towarami, od wowójtostwo z 4 łanami gruntów, z łaźnią, z poło- łów i koni na targ przyprowadzonych, pozwala
wą jatek rzeźniczych, piekarskich i szewekich, mieć wagę, wystawić woskobójnię i karczmę
uezeiwemu mężowi Mik. Schonals, mieszczanino- z szynkiem gorzałki, z którycb dochód obracany
wi krakowskiemu i jego prawym potomkom, za być winien na potrzeby miasta i obwarowanie,
150 grzywien. Tegoż Schonalsa uposaża książę mieszczanie powinni utrzymywać puszkarza,
szóstym denarem z czynszu od łanów, a trzecim wszelki do uzbrojenia rynsztunek sprawiać
od wszelkich osądzenych spraw, pozwala mu i każdego kwartału stawać z puszkami na przewystawić młyn na rzece Bug, zbudować folusz, gląd przed starostą. W r. 1543 nadaje król
z czego połowę dochodu książę ma pobierać; mieszkańcom przywilej na naprawę grobli kołe
nadaje mu dom, 4 ogrody, browar i słodownią, młyna (Rkp. Oss, Nr. 2836, str. 225). W r.
pozwala polować na sarny, zające, lisy i wie- 1547 uwolniono ich od ceł (1. e., str. 96). W r.
wiórki, łowić wszelkie ptactwo, oprócz sokołów, 1550 potwierdza Zygmunt dawniejsze uwolniektóre dla siebie zachowuje; kopać rudę w grun- nie zakupionych przez mieszezan trzód i bydła
tach miejskich, zakładać kuźnice, zastrzegając od opłat, wyjąwszy rosłe woły podolskie i wopołowę dochodu dla siebie i swoich następeów, łoskie, jako też skóry niewyprawne, dozwolił im
pozwala mu nakoniee utrzymywać rybaka do corocznie wywozić 80 wozów soli z żup drohołowienia ryb. w Bugu na własne stołowe potrze- byckich i gdzie zechcą prowadzić bez opłaty
by. Mieszczan obdarza prawem magdeburskiem, cła.

W tymże roku uwolniono mieszczan od

dozwala wrębu na opał i budowle, poławiać podwód (Rkp. Oss., Nr. 2836, str. 106), a Zyw rzece ryby wędą i siecią, zabrania, aby gmunt August poleca mytnikom lwowskim, kaw odległości mili dokoła nie znajdowały się mioneckim, buskim i drohobyckim, aby przekarczmy i ani jeden rzemieślnik.

kakrotnie spustoszyli miasto,

Tatarzy kil- strzegali przywileju mieszczan sokalskich, uwal-

które zatraciło niającego ich od myt (Arch. Bernard. we Lwo-

swój charakter miejski i przywileje. Ponownie wie, C., t. 327, str. 643). (Gdy S$. został spamiędzy r. 1502 a 1504 wydany został przywilej lony przez tatarów, ponowił król w r. 1551

na założenie miastą Sokal wraz z wójtowstwem
(Rkp. Ossol., Nr. 2836, str. 10). Wr.1506
uwalnia król Aleksander $. od wszelkich podatków, ciężarów, ct? i targowego do lat 10, pole-

przywilej. Według lustracyi z r. 1565 mieszczanie wolni byli od czynszów z domów i placów, a dawali tylko z ról miejskich. Było
w tedy 481/, łan. wymiernych, z każdego płaco-
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no gr. 36. Prócz tego nowin łan. 83/, i obszarów 281/, z każdego po gr. 5. Szewców 16 po
15, piekarzów 37 po gr. 8, piekarzów wypiekających tylko w dni targowe 16 po gr. 4, rybitwów na Bugu 21 każdy po zł. 2gr.22 i na
zamkową potrzebę przez 12 dni łowią. Prócz
tego 3 łowiących tylko wędkami po gr. 16.
Garncarzów 9, dawali od wozu garnków po gro-

605

krzesła w senacie, a nadto domagali się opieki
przed gniewem patryarchów. Kalendarz gotowi
byli przyjąć nowy, jeśliby inaczej być nie mo-

gło, byleby tylko Paschę i święta ruskie mogli
obchodzić według zwyczaju cerkwi (Theiner,
Monumenta Poloniae, II, 232, 234; Harasiewicez,
Ann. ecel. ruthen., Leopoli, 1862, str, 173).
W r. 1607 zaprowadza Zygmunt III skład soli

Rzeźników ruskiej w $. i wydaje odnośne przepisy. Na
23 dawali łopatki od każdego bydlęcia zabitego. sejmie r. 1616 uwolniono S. od poborów, podatZ tego było po 4 łopatki tygodniowo w epoce ków i ciężarów do dwu lat po wyjściu 4 lat od
szu, rocznie średnio każdy gr. 20.

postów w Rusi a 8 w inne tygodnie.

Rocznie pogorzenia tego miasta (Vol. leg., 1859, III,

zł. 52 gr. 20 (łopatkę ceniąe gr. 1). Targowe
od bydła i koni nadał król Zygmunt I na oprawę
miasta, na zamek pobierano tylko od innych
przedmiotów, co dawało do zł. 10 rocznie. Żydów było dwa domy każdy po gr. 30. Słodownia zamkowa zł. 9 gr. 18. Za warzenie piwa
na prażniki po gr. 7 od waru, rocznie około
zł. 7.

146). W r. 1637 zniszczył miasto pożar (Petruszewicz, Swodnaja litopys, str. 486). Wła-

dysław IV ustanawia w r. 1639 drugi jarmark

na św. Michał,

Jarmark ten miał trwać dwie

niedziele i odbywać się w rynku; kupców przejeżdżających uwolniono na 10 lat od podatków
z zamku i urzędu miejskiego. O napadzie
Chmielnickiego
wspomnieliśmy przy opisie kla12.
zł.
do
owoce
za
Sady zamkowe

Spaśne po 1 gr. od wołu rocznie około zł. 50.
Ogółem zł. 273 gr. 27. Do gumna folw. królewskiego zw. „Pod zamkiem* zwieziono: żyta
kóp 444, jarego 88, pszenicy 76, jęczmienia 60,
owsa 208, tatarki 130, prosa 10, grochu bro-

sztoru. dy Jan Kazimierz ciągnął na odsiecz
Zbaraża, obozował tu w lipeu 1649 r., oczekujące
na gromadzące się chorągwie
Powtórna wyprawa przeciw kozakom sprowadziła króla do S.
d. 16 maja 1651 r. Potwierdził on w obozie
prawa miastu, nakazał, aby szlachta posiadająca
domy juryzdykcyi miejskiej była posłuszna
i ciężary zarówno z mieszczanami ponosiła.
W ezasie swego pobytu czynił król przegląd

gów 2. W oborze było krów dojnych 18, cieląt
latosich 6, bydła pospolitego 50, świni 67. Dochód ogólny ze starostwa całego wynosił po
strąceniu kosztów zł. 2888 gr. 11. D. 22 list.
1576 r. potwierdza Batory przywileje nadane 30,000-go wojska i blizko 100,000 pospol. ruprzez Zygmunta I i Zygmunta Augusta (Arch. szenia, poczem po odprawionych modłach, wyruBern., C., t. 337, str. 291). W r. 1578 usta- szono pod Beresteczko. Na sejmie walnym
nawia jarmark na św. Wojciech, odnawia przy- w Brześciu litewskim w r. 1653 uwolniono S.,
wilej dla szeweów (Rkp. Oss., 2836, str. 152) jako obozów stanowiskiem spustoszone, od
zaś w r. 1580 poleca najmocniej staroście, aże- wszelkich podatków do lat 4, oprócz ceł królewby pod żadnym pozorem nie dopuszczał żydom skich i Rzpltej (Vol. leg., str, 194), W lustrazamieszkiwać więcej nad dwa domy w mieście, cyi zr. 1665 czytamy, że „,posesorem ststwa
stosownie do dawnego zwyczaju (Baliński,1.,e.). sokalskiego jest Szczęsny Potocki, podstoli kor.,
W r. 1578 burmistrz z rajcami wnieśli szosu pułkownik JKM. Mieszczanie z domów czynszu
grzyw. 10, a 2 nie zapłacili z powodu pożaru, nie płacą według dekretu króla Stefana z roku

od 431/, łan. po 1 fl, od 4*/, nie dano dla ognia, 1585; przychodzi tylko z obszarów miejskich,

od 13 szewców po 1 fl. od 9 pomocników po 2 domów żydowskich, rybitwów i od rzemieślnigr. 6, od 15 kuśnierzy po fl. 1, od siodlarza, ków in summa prowentu zł. 209 gr.29. Cechy:
4 kowali, 2 pomoen., 2 warzących piwo po fl. 2, kuśnierski, kowalski, krawiecki, szeweki, ślusar3 cieśli po fl. 1, 3 tkaczów, garncarza, 28 pie- ski z bednarskim i złotniekim, tkacki, piekarski.
karzy po gr. 15, 111 komorn. po gr. 6, 2 szyn- Przyzwani od nas przyjacielsko bernardyni i py-

karzy wódki po gr. 12, od 16 przekup. soli po tani: quo jure et titulo na Bugu brzegi i promy

gr. 15, od 5 rybaków po gr. 8, od 12 głów żydów po 1 fl., od 4 sług żydow. po gr. 15, od
5 kół waln. po gr. 24, od 4 kół waln. żydow. po
gr. 24, od protopopa fl. 4, od 2 popów po fl. 2.
od 8 łan. miejskich po fl. 1, od 10 hultajów po
gr. 24, pleban sokalski od 15 zagr. bez roli po
gr. 4, od 4 rzem. z przedmieścia ubogich po
gr. 8. Dnia 27 czerwca 1594 r. zebrali się
w S. władycy: łucki, chełmski, lwowski i przemyski, ułożyli podstawy ugody ze stolicą apo-

stolską i postanowili wysłać delegatów. Żądali

2 trzymają, odpowiedzieli: prawa którekolwiek
mamy te wszystkie in arehivo Lieopoliensi con-

servantur'* (Baliński, str. 1234). Dn. 30 listopada 1669 r. nadał król Michał żydom sokalskim przywilej, potwierdzony r. 1676 przez

Jana III, a w r. 1765 przez Stanisława Augusta.
Sejm r. 1673 uwolnił zakonnice św. Brygidy
iich poddanych na Babińeu od chlebów żołnierskich i konsystencyi do lat 10 (Vol. leg., V, 68).
W r. 1678 S$. z przedmieściami zniszczony ogniem, otrzymał libertacyą od podatków „„po wyj-

oni zachowania obrządku wschodniego, ubezpie- ściu lat 4 od czasu pogorzenia tego miasta do

W czasie

»

czenia dla siebie swych stolie i dóbr kościelnych, lat drugich 4* (Vol. leg, V, 275).
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wojny północnej zajęli S. szwedzi w r. 1702,
w r. 1704 stał tu obozem August II. W r. 1708
pobił Adam Sieniawski, hetm. w, kor., a przeciwnik Stanisława Leszczyńskiego, wojsko litewskie stojące pod Sokalem i zmusił je do

Sok

„Naprzód aby żydom, oprócz dwóch domów
przywilejami
w mieście pozwolonych, jure haereditario placów 18 wolno kupić było, a te place i domy aby w rynku nie były i aby z nich
obedientiam Magistratui oddawali, podatki, cięucieczki (Baliński, I, e., str. 1234). Za ks. Ka- żary duchowne i Rzpltej ponosili, pale i kobylizimierza Poniatowskiego, podkomorzego kor., ce zarówno dawali, miodów sycić, piw warzyć,
a ststy sokalskiego, zaludniło się i zabudowało przywoźnych kupować,
słodów sprawować
miasto, Książę wzniósł murowane stajnie i chrześcijanom na wyszynk dawać (tylko na
i chował liczne stada koni, a na przedmieściu swą potrzebę do picia beezką lub statkiem kupuzwanem „Karawany'* wystawił kramy dla kup- Jąc, na wesela zaś żydowskie, święta wielkanocców. Licznie odwiedzane jarmarki, tłamne piel- ne, kuczki dla swej potrzeby a nie pa szynk sygrzymki do cudownego obrazu M. B. uczyniły S$. cić i piwo warzyć pozwolenie mając) nie ważyli
najhandlowniejszym punktem tej części Bełzkie- się, z domów za oddaniem pieniędzy ustąpili,
go. W lustracyi ststwa z r. 1765 (Rkp. 0ssol., a jeżeliby który mieszezanin zadłużył się, żyd
Nr. 2835, str. 150 un.) czytamy: „(To miasto zaś w długu dom objął, mieszkać w nim niema,
nad Bugiem osadzone, wałami z 3 stron i rzeką ale przez arendę chrześcijanowi puścić, a jeśliBugiem z czwartej strony opasane, domów za- by itego Żyd nie uczynił, tedy urząd radziecki,
jezdnych i domków małych żydowskich w mie- aby powinności miejskie nie zginęły, chrześcijaście i na przedmieściach tudzież dworków szla- nina ma osadzić, domów więcej nad 18, ani
checkich wiele mające, którego mieszczanie ka- gruntów szlacheckich nie nabywając, a to sub
tolicy reproduxerunt przywileje, dekreta i inne poena infamiae et confiseatione na skarb miejski
prawa miastu temu służące, et quidem: Privile- nie posiadali. A który mieszczanin ważyłby się
gium approbationis od Zygmunta
I w r. 1524 dom nad opis sprzedać, eo ipso infamis i też domieszczanom sokalskim dany, w którym przywi- bra jego aby skonfiskowane były*. Skrypt
lej króla Aleksandra w r. 1505 nastąpiony księcia Jerzego Zbaraskiego, pochylającego się
i contenta w tymże przywileju opisane potwier- do przywilejów, tudzież dekreta Zygmunta III
dzający. (Opuszczamy tu dalsze a znane nam względem nieczynienia impedymeutu ani przez
już przywileje). Przywilej Zygmunta III z roku siebie i przez sług swoich w mostowem i propi1607, którym pozwolono na sprzedawanie soli nacyi gorzałki in rem mieszczan, pod zakładem
samym tylko katolikom mieszczanom, zabroniono 10,000 grzywien dany, a przez Zygmunta JII
portorium seu depositorium salinarium miastom d. 8 maja 1613 r. aprobowany. Item tranzaki wsiom do 5 mil od Sokala a przeznaczono kup- cya w Zamościu d. 16 czerwca 1638 r., którą
com przejeżdżającym z solą sprzedawać tąż aż JW. Katarzyna Zamoyska, kanclerzyna, 1000
po 3 dniach, jeśliby mieszezanie nie kupili. złp. mieszczanom corocznie za propinacyą płacić
Przywilej Władysława 1V z r. 1639 na drugi postanawia. Przywilej Władysława
IV z 2 czerwjarmark na św. Michał, Przywilej Augusta III ca 1644 r., którym tranzakcyą pewną przez Jazr. 1750, aprobujący przywileje Jana Kazimie- na Kazimierza za objęciem starostwa sokalskierza nadane cechom przez niego i jego anteces- go nastąpioną, złp. 600 wypłacenie za prowent
sorów a potwierdzane przez Michała, Jana III gorzałczany i mostowy mieszczanom sokalskim
i Augusta II. Pokazali i inne przywileje, które corocznie kwartałami od arendarzów młyńskich
nie są odnotowane, wyrażają bowiem prawa oznaczającą, aprobuje, który to przywilej August
i wolności w innych przywilejach już opisane, III w Warszawie d. 8 maja 1750 r. potwierdził.
albo też dla startych z pargaminu liter, albo dla Item tranzakcye różne względem propinacyi
zbutwiałości odczytane być nie mogą. Produ- i mostowego nastąpione, jako to: kontrakt Kakowali nadto dekret Zygmunta III d. 10 marca [spra Denhoffa, woj. sieradzkiego z d. 20 maja
1589 r. między JW. Jerzym de Magna Kończy- 1645 r., drugi Zygmunta Denhoffa, wojew. siece Mniszchem, kaszt. radomskim i mieszczanami radzkiego w Sokalu d.9 lipea 1647 r., trzeci
sokalskimi nastąpiony, którym z łanów 48 i ob- Stanisława Potockiego, hetm. w. kor. w Sokalu
szaryków 28 z każdego łanu po złotemu płace- d. 30 kwietnia 1655 r. spisane, którymi za pronie do skarbu starościńskiego corocznie na św. went gorzałczany i mostowy corocznie płacić za
Marcin od mieszczan naznacza, myta od kupców kwitami mieszczan po złp. 600 zobowiązał się.
przechodzących i podczas jarmarków targowego, Taryfy z r. 1731 z których wynika, że w S.
jako do prowentów miejskich należącego, wy- mieszczanie płacić powinni złp. 340 gr. 9 den. 6,
bierania staroście zabrania, ale te prowenta z dworków szlacheckich ludzie plebejae condimieszczanom przysądza. W dalszym ciągu przy- tionis złp. 90 gr. 28, przedmieszczanie złp. 199
toczone są pakta czyli postanowienie w S. w r. gr. 23 den. 6, mielnicy złp. 26 gr. 5 den, 6, ży1609 między mieszczanami a żydami za pozwo- dzi zł. 170 gr. 25 den. 6. Po produkowaniu to
leniem i przy podpisie księcia Jerzego Zbara- których przywilejów, praw, dekretów
i tranzakskiego, ststy i wójta sokalskiego, nastąpione: cyi ciż mieszczanie sokalscy intulerunt quere-
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lam, że żydzi wszystkie prawie, nietylko w przed- 3 bartników, 2 karezmarzy. Dochód zł. 68
mieściach i zatyłkach, ale i w rynku place, do- grZZE
Sokola Łąka, wś. R. 1464 Michał i Matemy osiedli, handle wszelkie ogarnęli, tudzież tak
summa złp. 600 eorocznie in vim propinacji usz z Modzel sprzedają w tej wsi 15 morgów
i mostowego przez dawniejszych starostów :s0- łąki nad rz. Gać, dziedzicom z Wiszniewa za
kalskich za kontraktami przez przywileje kró- 6 kóp groszy (Kapica, Herbarz, 453).
Sokolany, wś, pow. sokólski, 57 dm., 325
lewskie aprobowanymi oznaczana i wypłacana
nie dochodzi, jako też propinacya w ratuszu mk., 735 dz. włośc. i 34 kośc,
Sokolice, os., pow. połocki, gm. Eufrozińska,
przywilejami nadana, jest tymże mieszczanom
zabroniona. Przeto my, w tych okolicznościach cerkiew, zarząd gminy,
Sokolinicze, okolica, pow. czerykowski, gm.
i pretensyach eo do żydów zachedzących, pro
decisione do prześwietnej komisyi ekonomicznej Krzyczew (4 w.).
Sokoliszcze, wś, pow. kowelski, gm. Datyń,
odsyłamy. Względem zaś summy in vim propinacyi i mostowego zł. 600 mieszczanom kon- 28 w. od Kowla, 208 dm., 394 mk.
Sokolnia, Sokolitn, wś i dobra, pow. orszańtentującym się i pretendującym należącej, tę
inter expensas fundi do przyjęcia uznajemy. ski. Wś 31 dm., 236 mk., cerkiew; dobra w r.
Powinności mieszczan i przedmieszezan są tako- 1717 własność Kurezów, od r. 1878 Kaptelewe: Mieszczanie płacą z placów corocznie ogó- wych, 1190 dz. (670 lasu), młyn, gorzelnia.

Sokolniki 1.), wś nad Nidzicą, na obszarze
łem złp. 120, rybszezyzny złp. 100, cechy
wszystkie ogółem płacą złp. 90. Podzamcezanie dzisiejszego pow. pińczowskiego. W r. 1342

i Babincezanie pańszczyzny po dniowi latemi zi- Kazimierz W. nadaje Janowi, bisk. krak. wieś .
mą odbywają, lub za pańszczyznę po złp. 10 Sokolniki i świeżo tam założone miasto p. n. So-

płacą. Podzamezanie, których jest 10 z tywonem, oprócz pańszczyzny każdy czynszu zł. 4
gr. 15 i kur dwie daje, tudzież 8 kop w lecie
użąć powinien, oprócz tywona, który od pańszczyzny, danin i wszelkich powinności jest wolny. Babinczanie zaś, których jest 25, po dniu
jednym pańszczyzny na tydzień odbyć, lub po
zł. 10 płacić powinni, Oprócz tego tak ci jako
i Podzamezanie zakoski, obkoski, zażynki, ob-

żynki i tłuk trzy latem odbywają. Intrata miasta
i przedmieść wynosiła w r. 1762 zł. 50,901
gr. 21; wr. 1763 zł. 52,392 gr. 9; w r. 1764

kołów. Wieś tę Władysław Łokietek nadał Albertowi Nosdrakowi ale dożywotnio, ztąd król
oświadcza iż synowie nie mogą mieć do niej żadnego prawa (Kod. kat. krak., I, 220). 2.) S.,
wś, pow. płoński. W dok. z w. XIII śród włości bisk. płockich. W r. 1578 jest 6 działów
szlach., płacących od 4!/, łan., 11 zagr., wyszynku piwa i wódki, Jeden dział zwany był
„sors Canoniei*,
Sokolniki 1.), urocz. dóbr Janowo, pow.
brzeski, gub. grodz. 2.) S$., pow. wileński, gm,
Rudomina. Pomiędzy wsiami S., Dukiele, Nowosiołki i Ciundzie, na gruncie hr. Tyszkiewicza do 50 kurhanów. 3.) S., wś nad Udreją,

zł. 49,405 gr. 16%, W r. 1768 ustąpił Poniatowski starostwa Franciszkowi Salezemu Potockiemu, woj. kijowskiemu. W „Aktach radziee- pow. newelski, gm. Sokolniki, 8 w. od Newla,
kich* (Rkp. Ossol., Nr. 2109, str. 225) zapisana 4 dm., 30 mk., cerkiew, kaplica, szkoła; 2 jarjest mowa Stanisława Kwiecińskiego, pisarza marki. Franciszkanie, mający tu swój klasztor
miasta Sokala, miana d. 26 kwietnia 1769 r. na prowadzili jakiś czas szkołę. Gmina obejmuje
przywitanie Potockiego. W czasie konfederacji 166 miejscowości, 1314 dm, włośc. (98 innych),
barskiej musiało miasto ponosić ciężkie ofiary. 8112 mk. włościan, uwłaszczonych na 14,496 dz.
Sokolniki, fol.. pow. włodzimierski, gm.
wiadczą o tem zapiski w „Aktach radzieekich*, Dnia 7 czerwca 1769 r. Suhak z pod Chotiaczów.
Sokół, wś, pow. włodzimierski, gm. Zhorzakomendy Pułaskiego nakłada na mieszczan i kahał kontrybucyą w ilości 3600 zł; 16 czerwca ny, 72 w. od Włodzimierza, 25 dm., 155 mk,
Sokółka, ob. Zakaratino.
tegoż roku Pułaski „regent wojskowy* kwituje
Sokołów 1.) miasto, niegdyś w pow. pińmiasto z odbioru 1389 zł. pogłównego na rzecz
konfederacyi. Na półnoe od S., przy drodze do czowskim, ob. Sokolniki. 2.) S., wś, pow. goSkomoroch, stoi słup murowany z datą 1704 r. styński. W dok. z r. 1444 wspomnianą jest
i krzyżem. Do miasta i obszaru powiatu odno- par. Sokołów, do której należały wsi: Pomorzaszą się prace: Bronisław Sokalski: „Powiat so- ny, Bezwoldy (Wladkonis, Prandothe), Grabie
kalski pod względem geogr., etnogr., hist. i eko- Jankowo (Jukowo) i Sokołów (Kod. maz., 210).
nom*. Lwów, 1899, str. XVI, 496 z mapą. W r. 1579 wś z kościołem par. płaci od 7 łan.,
A. Siewiński: „Bajki, legiendy i opowiadania lu- 4 zagr. 1 rzem. 3.) $., mto pow., gub. siedlecdowe zebrane w pow.
r. 1903, zesz. I).

sokalskim

(„Lud*,

kiej. W r. 1890 miał 7151 mk. Śród stałej

ludności było: 931 praw., 9 prot. i 5210-żydów.
Sokola, wś, pow. mościski. W r. 1565 Katoliey stanowili 17,1%. Powiat miał 62,925
w kluczu mościskim ststwa przemyskiego, miała mk. Śród stałej ludności było 50,250 katol,,
40 kmieci na 20 łanach, 10 zagrodników, 6165 prawosł. (gm. Korczew 345, Kudelczyn
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287, Rzepki 1020, Sabnie 1394, Sterdyń 978, 37 w. od Łueka, 208 dm., 1402 mk. W r. 1570
Jabłonna 1067), 671 prot. (gm. Grochów 508, ks. Mirka Sokólskiego, który w r. 1577 wnosi
Kudelczyn 108) i 8945 żydów. Ob. Licew A.: z 30 dym. rynk. po 4 gr., od tychże dym. z roli
„O drewniem nasielenii sokoł, i wengrowskowo po 10 gr., 248 dym. uliczn, po 2 gr., 60 dym,
ujezdow siedleckoj gub. Po dannym doistori- ubog. po 1 gr., 24 przekup. po 7 gr., 15 rzem.
czeskoj archeołogii* (Chełmsko-warsz. eparch. po 4gr., 10 komor. po 7 gr., 8 luźnych po
wied., 1901, n. 314).
12 gr. Czopowego wniesiono 25 gr. W r. 1583
Sokołów, pow. słonimski, gm. Czemery. Na ks. Sokólski płaci od 20 dym. rynk. po 16 gr.,
obszarze fermy, na płn.-wschd od wsi Milkano- 58 dym. uliczn. po 8 gr., 10!/ pół łanków,
wicze, znajduje się horodyszeze, powierzchnia 28 dm. zatyłk. po 4 gr., 46 dm. zaostrożnych

którego ma około 58 saż. obwodu, wysokość po 2 gr., od 10 przekup., 8 rzem., 3 rybitwów,
3—4 saż. Powierzchnia horodyszcza otoczona 8 luźnych, 2 dudarzów po 24 gr., 3 kół waln.,
jest wałami, usypanemi z ziemi i kamieni, szero- 1popa. Wreszcie w r. 1589 Markowa Sokólkiemi 4 — 5 saż., a wysokiemi 1 do 3 arsz. ska wnosi 30 fl. 28 gr. szosu, z 21 ról po 15 gr.
W pobliżu wsi 8, są dwa kurhany kwadratowe. 10 fl. 15 gr., z przekupniów, rzemieślników, rySokołów 1.), mstko nad Tną (Cną), pow. bitwów, luźnych, komorników, dudarzów, ponowogradwołyński, gm. i par. Kurne (5 w.), pów, kół waln. 25 fl. 24 gr., czopowego 70 fl.,
34 w. od mta pow., 84 dm., 660 mk., cerkiew razem 137 fl. 7 gr.
fil. drewn. z r. 1883, Od w. XV TyszkiewiSól, wś, pow. biłgorajski, ma 236 dm.
czów, od r. 1609 Kierdejów Hojskich. 2.) S,,
Sól, dziś Stara Sól, mstko, pow. staromiejski.
kol., tamże, 37 w. od mta pow., 26 dm., 179 Dokumenty wyliczone p. n. Sol (t. XI, 40) odnomk. 3.) S$. Czeski, słoboda, tamże, 30 dm., szą się nie do jakiegoś znikłego miasteczka
147 mk.
w sąsiedztwie Drohobyczy, ni do wsi Solec
Sokołów 1.) mstko, pow. kolbuszowski, wpow. drohobyckim, bo ta miastem nie była,
W r. 1589 płaci szosu fl. 8 gr. 10, od 3 łan., ale do dzisiejszej Starej Soli. Można przypuod rzem, fl. 2 gr. 17, młyn o 2 kołach, 2 warzą- szezać tylko iż pierwotna osada posuwała się
cy gorzałkę, 1 hidraulus. Ogółem fl. 17 gr. 13. w miarę wyczerpywania się źródeł słonych,
2.) S., mstko, pow. stryjski. W r. 1578 daje z biegiem potoku Solenego, nad którym zabudoszosu fl. 11, od 2 rzeźn., 2 rzem,, 2 piekarzów, wało się w wieku XVI miasto Sól, podezas gdy
'
Żyd. Czopowe roczne gr. 20,
pierwotne osady przybrały nazwę Starej Soli
Sokołowa Góra, wś, pow. żytomierski, gm. i Starej Ropy. W lustracyi z r. 1565 powieLewków, par. praw. Żytomierz (4 w.), 48 dm., dziano iż wójtostwo solskie jest złączone z żu204 mk.
pą. W obrębie miasta było 77 dm., z ktorych
Sokołowicze, wś, pow. sieński, gm. Bóbr. dawano łaziebnego po gr. 4, a komornicy po
Sokołówka, st. poczt., pow. czerykowski, gr. 2. Rajey w liczbie 7 wolni byli od tej opłagm. Dołhe (8 w.).
?
ty. Role miejskie obejmowały 6'/, łan., podzieSokołówka 1.), wś nad rzką Świnorojką, lonych na pół łanki i ćwiercie, Ogrodów było
pow. krzemieniecki, gm. Wyszhorodek, par. 26. Były też pomiarki łąk al. łazy. Pop miał
praw. Zukowee (2 w.), 45 w. od Krzemieńca, przywilej od Zygmunta I na syna i wnuka prze81 dm., 529 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1853. chodzący eo do zwolnienia od opłat z roli. Pop
Własność hr. Rzyszczewskich, W r. 1583 przy drugi na przedmieściu miał też przywilej od
Wyszhorodku ks. Aleksandra Porycekiego, płaci Zygmunta Augusta. Szeweów było 6, jatek 6,
od 6 dym., 5 ogr., 4 ogr., 1 koła waln. 2.) 8,, ogrodów wójtowskich 6, ogrodników wójtowpow. lipowiecki, ob. Justynkrad.
skich 30, W mieście była łaźnia i szpital, któSokołowo, wś, pow. ciechanowski. Wspom. ry otrzymywał z żupy 52 kłód soli rocznie, Wżuw dok. z r. 1357 (Kod. maz., 71).
pie pod miastem leżącej były trzy okna solne,
Sokołowo, fol., pow. mścisławski, dziedzie- z ktorych 10 koni ciągnęło kieratem surowicę
two Borejszów, 488 dz. (194 lasu), młyn.
do 7 wież mających panwie wielkie, ósmej
Sokołowszczyzna, ob. Zatykowo,
w której warzyli sól przedmieszczanie i dzieSokoły 1.) mstko i wś, pow. mazowiecki. Roku wiątej wieży wójtowskiej, W r. 1564 na do1471 Jan z Kruszewa założył tu kościół wraz chód żupy otrzymano soli powinnej beczek 2923

z innemi dziedzieami z tej wsi (Kapica, Herbarz,
221i382), 2.) S.-Dzierzbie, wś, pow. kolneński. Jan, ks. mazow. sprzedaje r. 1475 kilkunastu dziedzicom „de Sokoły* 30 łan. chełm.
nad rzką Dzierzbią, za 12 kóp groszy (Kapica,
Herbarz, 382).
Soksmal, dobra skarb,, pow. lucyński,
317 dz.
Sokul, mstko, pow. łucki, gm. Rożyszeze,

które przedano po gr. 13 każda, odkupnej soli
zaś 1784 na której było zysku po 2 gr. na beczce. Karbnego od soli tołpiatej, której furmani
brali na wozy od 12.000 do 20,000 najwyżej,
bywało (po 9 denarów od wozu) do 20 zł.
W r. 1564 było tylko 555 wozów i ztąd dochodu zł. 9 gr. 7!/,. Ogółem było z żupy Solskiej
prócz wójtostwa zł. 8269 gr. 14i den. 14. Ciekawe szczegóły tyczące się żupy podaje lustra-
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cya żup ruskich z r. 1565 („Fontes historiae
Sołodzieniewicze. pow. borysowski. Należały do Oborskich (nie Okoszków).
Ukraino-Russicae*, t. II, Lwów, 1897).
Sołoki, pow. nowoaleksandrowski. Dawniej
_ Solanka, kol., pow. nowogradwołyński, gm.
biskupów wileńskich, obecnie skarbowe.
Żołobne, 27 w. od mta pow., 17 dm., 140 mk.
Sołomerecze, pow. miński. Dobra mają
Solcą Wielka, wś, pow. łęczycki. Rozpoczyna się tu budowa nowego kościoła murowa- 2102 dz. dwor. i 1698 dz. włośc. Do dóbr należy wś i fol. Wojsznarowicze (nie Wojnaronego.
Solec, przedmieście Warszawy. W r. 1580 wicze).
wś należąca do miasta Warszawy. „Joannes
Sołomerski Horodek, fol., pow. witebski,
Chąthni villieus villae* płaci od 2'/, łan. Do Kochów, 200 dz.
Sołomiak, kol., pow. rówieński, gm. Sielikościoła par. w S. należały wtedy wsi: Czerniaków, Cziarnowo, Bielawa, Siedleza, Ujazdowo, szeze, 68 w. od Równego, 31 dm., 424 mk.
Mokotowo, Kałęczyn al, Folwarki.
Sołomianka, urocz. dóbr Błudeń, pow. pruSolec, wś, pow. drohobycki. W r. 1565 żański.
Sołomijówka, wś, pow. rówieński, gm, Luw ststwie drohobyckiem ma 21 kmieci na pół
łankach. Tywon wolny ”/, łanu. Pop nie nie bikowieze, par. praw. Kurasz (1 w.), 116 w. od
daje. Karezma zł. 4. Trzan do warzenia soli Równego, 43 dm., 219 mk.
z którego karczmarz daje zł. 8. Okno solne
Sołomino, wś, pow. dryzieński, pow. Oświej.
w arendzie za zł. 8. Ogółem zł. 39 gr. 8. Był
Sołomka, kol. niemiecka, pow. rówieński,
tu także folwark w którym r. 1565 naliezono gm. Kustyń (25 w.), 32 w. od Równego, 71 dm.,
żyta ozimego kóp 170, jarego 96, pszenicy 30, 487 mk., dom modl. ewang.
jęczmienia 70, prosa 30. Krów dojnych 27,
Sołone, Sołonoje, wś nad Dobośnią, pow. rocieląt latosich 27, byczków 27, gęsi 50, kur haczewski, gm. Strzeszyn (14 w.), 88 dm.,
200. Dochód z krowy eeniono 1 grz.
436 mk., 2 cerkwie, 2 młyny.

Solec Biały i S. Stary, pow. prądnieki, ob.
Biały (t. I, 197) i Zuelz.
Solennikowo, ob. Achrymowce.
Solina, wś nad pot. Solinką, przy ujściu do
Sanu, pow. liski. Par. rz.-kat. w Polańczyku,

Sołoniec 1.) dobra, pow. orszański, Zabłoekich, 1594 dz., młyn.

2.) S,, fol., tamże, od

r. 1877 Krepiszów, 788 dz., jezioro.

3.) S$,,

dwie wsi, tamże, w gm. Loźno (3 w.) i Rudnia

(7 w.). 4.) S,, wś i fol., pow. lepelski, gm. Żoł-

gr. kat. w Wołkowyi, urząd poezt. w miejseu. nowo, 65 w. od Lepla, 1 dm., 8 mk., szpital
Wzn. przy ujściu pot. Solinki 370 mt. W roka wiejski. Fol. Pylińskich, 340 dz. 5.) $., fol.,
1515 należała do dóbr Sobień, Kmitów, Wr. tamże, Szadurskich, 167 dz.
1589 w liczbie wsi Stadniekich, płaci od 8 łan.,
Sołoniewicze, pow. lepelski, gm. Babinicze

popa, młyna o 1 kole, 2 kom.
(2 w.). Nie należały do dóbr Hermanowicze.
Solinka z Rostokami Górnemi, wś nad pot. Były własnością: Weisenhoffów, Sieliekich, SieSolinką, pow. liski. Par. rz.-kat. w Bukowsku, lawów, wreszcie Aleksandra Szyryna. Jest tu
gr. kat. w miejscu, urząd poczt. w Cisny (10,9 gorzelnia, młyn wodny.
klm.). Wznies. wsi przy kościele 724 mt. W r. cerkiew.

1565 wś S. na prawie wołoskiem zasadzona,
w ststwie sanockiem, za rządów starosty Piotra

Wś ma 9 dm., 74 mk.,

Sołoniów, Sołoniewo (t. XI, 63), wś, pow.
dubieński, gm. Tesłuchów, 45 w. od Dubna,

Zborowskiego, na surowem korzeniu, miała tyl- 68 dm., 429 mk., cerkiew drewn. W r. 1545
ko dwu kmieci i kniazia, bo dla wielości niedź- Romana Catyna. W r. 1570 Iwana Siemiono-

wiedzi i szkód przez nie wyrządzanych, nie wieza Szuta, r. 1588 Stanisł, Czopowskiego.
chciano tu osiadać,
Obeenie Czosnowskich.
Solnicki Las, urocz., pow. białostocki, gm.
Sołonka Wielka i Mała, r. 1565 Schołonka
i dobra Dojlidy,

Wyethssa i Mnyeissa, wś, pow. lwowski.

We-

Solnik, fol. i dobra Chomsk, pow. kobryński. dług lustracyi z r. 1565 wsi te uwolnił r. 1501

Solniki 1.) Górki, ob. Górki Solniki (t. XV).

2.) 8, Stanisławowo, fol. dóbr Solniki Górki.
Sołdy, fol., pow. dźwiński, Bodeków, 172 dz.
Sołe, urocz. przy wsi Masiewicze, pow. brzeski. gub. grodz., gm. Wielkoryta.
Sołobuda, wś, pow. bychowski, gm. Bycz.

Jan Olbracht od czynszów, danin i robot, prócz
podwód do Szczerea, Bóbrki, Gródka,

Głlinian

i Smerehowa. Winni też 4 mężów w zbroi wyprawiać przy staroście lwowskim na wojnę,
a 2 chować ustawieznie na zamku lwowskim ku
posłudze. Sołonka Wielka miała 44 ludzi osia-

dłych. Karezmarz z obu wsi dawał czynszu
Sołodyry, kol. niem., pow. żytomierski, gm. grzyw. 23 i 2 kamienie łoju, pop zł. 2. S. Wiel-

Sołoduchowo, ob. Harbaciszki.

i par. praw, Horoszki (8 w.), 32 w. od Żytomie-

ka miała 23 kmieci, między nimi 8 bartników,

rza, 108 dm., 632 mk., kaplica ewang., szkoła. dających trzy pół miarki miodu.
2 wiatraki, cegielnia. Niegdyś wś należąca da wały dochodu zł. 54 gr. 24.

Ogółem da-

włości hreżańskiej. W r. 1628 Stefana NiemiSołotwin 1.), wś nad Stochodem, pow. korycza, który wnosi od 2 dym.
welski, gm. Hołoby, 28 w. od Kowla, 66 dm.,
Słownik Geograficzny. T. XV. — Zeszyt 184.
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468 mk., kaplica, wiatrak. W r. 1577 władyka strony przypierają do niej nieskończone otwarte

włodzim. wnosi z 18 dym., 9 ogr. 2 ćwiere,, równiny, z drugiej bory sosnowe. Jest to przedaw r. 1583 z 21 dym., 5 ogr., 1 ogr., 2 kom., nia straż lasów poleskich. Na wyniosłem wzgó2 kom., 2 rzem., 1 bojaryna, 1 pustej roli. rzu stał tu ongi zamek Sołtanów, dziś na wpół

2.) $., wś, pow. żytomierski, gm. Sołotwin, rozsypane wały wskazują jego miejsce. Rodzist. poczt. Reja (5 w.), st. dr. żel. Berdyczów na ta pochodziła z ormian kijowskich i nie miała
(17 w.), 25 w. od Żytomierza, 302 dm., 2020 nie wspólnego z rodziną litewską Sołtanów,
mk., cerkiew drewn. z r. 1885, na miejsce daw- z przydomkiem Pereświt. Pierwszym znanym
niejszej z r. 1763, szkoła od r. 1879. Gmina z akt dziedzicem S. był Iwan Sołtan, ożeniony
obejmuje 29 miejscowości, 1530 dm, włośc. z Chałaimówna. Miał on dwóch synów: Kiryła
(143 innych), 11,200 mk. włościan, awłaszczo- i Hawryła. Z tych Kirył miał synów: Teodora
nych na 9530 dz.

Wieś należała do włości ko- i Jana; Hawryło był bezdzietnym. S. była już
wonczas „miasteczkiem* i miała „zameczek

deńskiej Tyszkiewiczów Łohojskiek, osadzona
przez ur. Józefa Jabłonowskiego, który osiedlił
tu 20 swoich włościan. W r. 1628 Andrzejowa
Spasowska wnosi od 6 dym., 3 ogr.
Sołowicze, ob. Sałowicze.
Sołowicze, wś, pow. kowelski, gm. Turzysk,

obronny*. Sąasiadami jej byli Aksakowie z Hulanik al. Motowidłówki, z którymi Sołtanowie
sąsiedzką o grunta prowadzili wojnę. W roku 1612 Jan Aksak, sędzia kijowski i dziedzie Hulanik (Motowidłówki), zesłał na uroczy24 w. od Kowla, 74 dm., 485 mk,, szkoła. Cią- sko Kraśna, do $. należące, 60 pługów i ludzi,
żyła do zamku włodzimierskiego, nadana przez którzy samowolnie grunt ten zaorawszy, zasieli
Zygmunta Starego ks. Romanowi Sanguszce. go jarem zbożem. Jan Sołtan zaniósł w tymże

W r. 1577 ks. Roman Sanguszko wnosi z dwu roku skargę do grodu kijowskiego, bezskutecz-

wsi S. od 7 dym. pół dworz., 10 ogr., a wr.
1583 z S. Małych z 3 dym. 5ogr. i S. Większych z 4 dym., 2 ogr., 3 ogr.
Sołowie, wś nad rzką Sołowianką, pow. orszański, gm. Wysokie, 36 dm., 239 mk., cerkiew.

Sołowie, wś, pow. ostrogski, gm. Krzywin,
par. praw. Nietiszyn (1 w.), 12 w. od Ostroga,
111 dm., 637 mk.
Sołowieje, pow. augustowski, W r. 1558
należy do wójtowstwa Naumowicze we włości
dworu łabeńskiego, Było 16 włók gruntu śred-

niego, w tem 2 piekarskich i 14 osadnych. Poddani mieli 42 wołów i 25 komi. Dochód czynił
(bez owsa i odwozu) 17 kóp 50 gr.

Sołowiew, chutor, pow. owrueki, gm. Łuhiny, 46 w. od Owrucza, 61 dm., 310 mk,

Sołowiewo, obręb leśny, pow. orszański, od
r. 1871 Czuliekich, 100 dz.
Sołowiewo, wś, pow. kowelski, gm. Datyń,
25 w. od Kowla, 303 dm., 607 mk. W r. 1577
i 1583 ks. Romana Sanguszki (przy Niesuchojeży), płaci od 3 dym. łanów, 4 ogr.
Sołowin, kol., pow. łueki, gm. Rożyszceze,
34 w. od Łueka, 13 dm., 119 mk.

nie prawdopodobnie, gdyż w dwa lata później
Aksak powtórnie nasłał swych ludzi na puszczę
Sołowijowską, należącą do Sołtana i wiele w niej
szkód poczynił, o eo Sołtan znowu założył protest.
Ale w końcu Sołtanowie r. 1636 sprzedali Aksakom S. Wielką „so zamkom w misteczku, zo wsim
budowaniem i strelboju budaczeju* jak i S. Małą, Zaborze, Daniłówkę (nad Bobrycą) i Kniażycze (na Irpieniu), za 9000 zł., licząc w każdym złotym po 30 gr. lit. Odtąd S. wszedłszy
w skład Motowidłowszczyzny, przez długie lata
była w posiadaniu Aksaków, a gdy ci wygaśli
w linii męzkiej, drogą spadku przeszła do Kurdwanowskich a od tych do Rulikowskich. Od
tego czasu S. dzieliła losy Motowidłówki (ob.: Rulikowski: „Opis pow. wasylkowskiego* 130--140).
Po wojnach kozackich mstko to zostało obrócone
w pustkę. Oto jak się wyraża o niem dokument

z r. 1686: „Mezko bolszaja Sołtanowka na beregu r. Stuhny z polskoj storony w pustie, strojenia żytelej nikoho niet" (Arch. J. Z. R., ez. VII,

t. I, 524). Aksakowie wszedłszy napowrót we
władanie S. około r. 1711 niebawem ją dźwignęli na nowo, żydzi też tu zamieszkali. W r. 1742

mieszczanie wasylkowsey napadli w nocy na S.
Wielką i żydów ograbili (Andrejewskij, lIstor.

Sołowiszki, dobra, pow. dźwiński, von Szta- mater. Kiew., zesz. 4, str. 142). Przez grunta
przechodzi t. zw. wał Rnmiańcowski, który na
Sołpa 1.) Mała, wś, pow. rówieński, gm. mocy delimitacyi z r. 1783 stanowił suchą graMiędzyrzecz, par. praw. Niewierków, 47 w. od nicę Rossyi z Rzpltą. W lesie jest kilka starodenów, 1248 dz.

Równego, 23 dm., 464 mk. 2) 2.) S$, Wielka, żytnych mogił. W jednej z nich znalezionym
wś, tamże, gm. Sieliszcze, par. praw. Hubków był kościotrup ludzki, owinięty w korę brzozo-

(7 w.), 56 w. od Równego, 19 dm., 259 mk.

wą.

Przed 40 laty przypadkiem wydobyto tu

'Sołtanówka 1.) Wielka, dwie wsi, pow. z ziemi starożytną urnę z czarnej gliny. 2.) S,
wagylkowski.

Miała 1323 dz., należała do Ka- Mała, dawniej Sołowijówka, wś, tamże. Posiada

tarzyny z Rulikowskich Szyposkiej. Posiada cerkiew drewnianą, wzniesioną w początku zecerkiew wzniesioną r. 1842 na miejseu dawniej- szłego wieku i opisaną w wizyt. dziekana chwaszej. Cała przystrojona w sady i gaje, z jednej stowskiego z r. 1746. Znajduje się tu na wyso-
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kiej górze nad jarem, dawne zamkowiszcze oto- sność klasztoru Norbertanek w Płocku.
czone wałem.
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W r.

WŚ przyparta do rz. Stuhny, le- 1578 ma 14 łan. km,, 1 zagr., 1 rzem.

Somin, wś, pow. włodzimierski, gm. Olesk,
żała na samej krawędzi pól i lesistego obszaru,
nazwanego „puszczą Sołowijowską*. Wieś ta 38 w. od Włodzimierza, 80 dm., 468 mk., cerWś należała do zamku włodzinajpierw należała do Trypolskich, którzy w r. kiew, olejarnia
1581 ustąpili ją w zamian za inne dobra Sołta- mierskiego, nadana przez ks. Aleksandra Rusinom, od których obeeną nazwę otrzymała. Po- nowi, który ją zamienił na Laszki, W r. 1545
tem drogą kupna przeszła do Aksaków, od tych w zastawie u ks. Sanguszki Koszyrskiego. W r.
sukeesyjnie do Kurdwanowskich i Rulikowskich, 1570 pani Maciejowska płaci tu od 20 dym.,
razem z całą Motowidłowszczyzną. Podczas 4 ogr. po 2 gr., 4 komor. po 2 gr., 1 koła młyn.
wojen kozackich zupełnie została spustoszoną. W r. 1577 i 1583 ks, Andrzeja WiśniowieckieDokument z r. 1686 powiada: „seliszcze Małaja go, który w r. 1577 płaci od 5 dym. łan., 2 ogr.
Sołtanowka w pustież, na beregu rz. Stuhny po 2 gr.
Somowo, ob. Szumowo,
s polskoj że storony, protiw seliszcza M. S.
fol, pow. mohylewski,
Sołtanówka 1.) fol, pow. mohylewski, od od Somowszczyzua,
r.
1880
Fryginych,
210
dz.
młyny.
3
lasu),
(600
dz.
903
r. 1875 Baków,

Sompolno, w dok. r. 1242 Semolbo, mstko,
pow.
nieszawski. Bawi tu r. 1242 d. 7 czerwca
Pogm.
w
3.) S., dwie wsi, pow. rohaczewski,
Kazimierz
ks, kujawski, w otoczeniu dostojniw.).
(14
Stara
Rudnia
i
w.)
lesie (20
ków
ziemi
i
wydaje akt dla klasztoru w SulejoSołtanówka, wś, pow. dubieński, gm. Buwie
(Ulanow.
Dok, kujaw., 179, 9). W r. 1566
nica
deraż, par. Moszcza
Mała (2 w.), 20 w. od
miasto płaci szosu 2 talary, od 14 rzem. po
Dubna, 19 dm., 141 mk.
Sołtysy (t. XI, 69, Sołtyszki), wś, pow. gr. 4, 2 szynkarzy piwa po gr. 12, 2 szynk.
łucki, gm. Rożyszcze, 26 w. od Łueka, 14 dm., wódki po gr. 12, 1 komor., czopowe od 30 wa106 mk. W r. 1583 ks. Fiedora Sanguszki, rów po gr. 8, czyni fl. 8 za rok. Wieś Sąpolno
płaci od 4 ogr. Obeenie skarbowa, przedtem włość areyb., jako zbita gradem wolna od poboru, w Sopolinku było dwa działki szlacheckie.
biskupów łuckich gr.-uniekich.
Somrynowo, fol., pow. newelski, HerasimoSołujońce, wś, pow. rzeżycki, gm. Sołujoń- wych, 209 dz. i Rusakowych, 75 dz.
cę, attyn. Antoniszek. Gmina obejmuje 95 miejSondary, Sądary, fol., pow. lueyński, Mutuscowości, 659 dm. włośc. (164 innych), 7675
lów, 116 dz.
mk. włościan, uwłaszczonych na 10,743 dz.
Songajliszki, dwór, pow. wiłkomierski, gm.
Zarząd gm. we wsi Bałbarze Ruskie.
2.) S., fol. dóbr Szerechów, pow. rohaczewski.

Dobejki, 54 w. od Wiłkomierza, Makarskich,

Sołuków, ob. Sułuków (t. XI).

Soły 1), fol. dóbr Augustówek, pow. gro-

dzieński.

2.) S., pow. oszmiański. Niegdyś

Monwidów, następnie wwdy wileńskiego Miko-

łaja Radziwiłła, po nim syn Jan, ststa żmujdzki,
r. 1545 przeszły na córkę ostatniego Annę, któ-

ra wniosła je w dom Kiszków. Był wówczas
w mstku kościół katol. zbudowany na miejseu
cerkwi ruskiej, 47 dymów, 24 służb. Z domu
płacili po 6 gr., z karczmy i młynów po 12 kóp
groszy. Z każdego domu powinni podczas
żniw robić po 2 dni w tydzień od Spasa do
Wszystkich

Świętych.

Sopaczów, wś, pow. łucki, gm. Rafałówka,

104 w. od Łucka, 97 dm., 589 mk, W r. 1583
Gniewosza. Oleksowskiego, płaci od 13 dym.,
2 ogr.

Sophienthal, kol., pow. słupecki, ob. Emi-

lienheim.

Sopichow, w dok. z r. 1417i 1435 wś, ob.
Sępichów (t. X).
Sopino, w dok, z r. 1229 (Kod. maz., 3).
jest to prawdopodobnie Sumin w pow. lipnowskim al. Samin w pow. brodnickim.
Sopoćkowce, ob. Sapoćkowce.
Soposzyn, r. 1368 Sepuschino, wś, pow. Żółkiewski, ob. Jacoszyn.
Sopów, wś, pow. kołomyjski, W r. 1469
Kola, podkom. halieki i Spicznyk okazali nadanie
Władysława ks. opolskiego aa wsi: S$. w kołomyjskim a Chlebiczyn w haliekim powiecie.
Sorau, ob. Zary.
Sorocień, pow. kobryński, ob, Soroćkż.
Soroczyn 1.) dobra , pow. bychowski, od
Dawna wła-

Janusz Kiszka, wwda

połocki funduje w S. kościół i r. 1632 sprzedaje
dwór, mstko i foiwarki za 60,000 złp. Danielowi
Poniatowskiemu,
Syn jego Stefan, r. 1665
sprzedał Janowi Franciszkowi
Poźniakowi.
W domu Poźniaka S$. pozostały do r. 1810,
w którym na mocy eksdywizyi S. dostały się
Tadeuszowi Sobańskiemu, obecnie Iwanowa. 2.)
S. (litew. Sałła, wyspa), dobra, pow. wiłkomierski. Własność hr. Przeździeckiego. Stanął tu
nowy kościół filialny na wyspie śród jeziora,
w parku starym. Most łączy wyspę z lądem.
Someńki, wś, pow. orszański, gm. Mikulin (16 w.).

Somianka, wś, pow. pułtuski.

200 dz.
Songiałowszczyzna, pow. wileński. Kurhan, w którym znajdowano toporki żelazne
i ostrza dzid,
Sontekle, dwór, pow. szawelski, gm. Wieksznie, Rodowiczów, 395 dz.
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Sor

r. 1867 Radkiewiczów, 3111 dz. (1657 lasu),
młyn. 2.) S,, fol., pow. rohaczewski, Zieńkowiezów, z fol. Słobuty 200 dz.
Soroczyn al. Sorocznia, kol. niem., pow. żytomierski, gm, i par. praw. Barasze (15 w.),
68 w. od Żytomierza, 34 dm., 270 mk,, 2 wia-

Sosniaki, fol.. pow. lepelski, Reuttów,
50 dz.
Sośnina 1.) chutor, pow. dubieński, gm.
Krupiec, 3 dm., 27 mk. 2.) S$,, urocz., pow.
starokonstantynowski,
29 mk.

gm.

Bazalia,

4

dm,,

Sosnka, r. 1250 Sosnka, wś w par. BronieSoroczynka, kol. pow. żytomierski, gm. wo, obeenie pow. nieszawski. Wspom. w dok,
Barasze, 12 dm., 61 mk.
zr. 1250 śród włości bisk. kujaw. (Ulan. Dok.
Soroczyno 1.) wś, pow. wiłkomierski, gm, kujaw., 187) i w reg. pob. z r. 1557. Będzie
Konstantynów, Ob. Soroczyzna. 2.) $., wś, to zapewne dzisiejsza Szóstka (ob. t. XII).
pow. sieński, gm. Łukoml (9 w.). 3.) S., wś
Sosnopeol 1.) fol., pow. lucyński, Bagnikonad jez. Czerstwiaty, pow. lepelski, gm. Czer- wych, 60 dz. 2.) S., fol., pow. newelski, Postwiaty (nie Apanaśki), 11 dm., 80 mk., cer- hoskich, 156 dz.
kiew.
Sosnów, wś, pow. podhajecki. Suchodolski
Soroczyzna, wś, pow. wiłkomierski, gm. L.: „S. w obwodzie Brzeżańskim* Rozpr. e. k.
Siesiki, 15 w. od Wiłkomierza, Szyrwisów, Galicyj. Tow. Gospod., r. 1849, t. VI, str.
160 dz. Ob. Soroczyno.
159—177).
;
Sorok Tatary, pow. trocki, Na polach
Sosnowce, wś, pow. dryzieński, par. Za38 kurhanów.
biały.
Soroki, r. 1416 Sroki, wś, pow. kołomyjski.
Sosnoweczka, wś, pow. zasławski, gm. BiaGaj zw. Sroki i obszar przyległy zw. „Bohin* łogródka, par. praw. Sosnówka (2 w.), 42 dm.,
i „Podmerthin* nadane zostały r. 1416 Wasko- 197 mk.
traki, 9 olejarni, garbarni.

wi, przez Władysława Jagiełłę (Kod. dypl. pol.,

I, 243).
Sorokoduby, wś, pow. starokonstantynowski, gm, Czernielówka, par. praw. Monczyńce
(3 w.), 39 w. od mta pow., 82 dm., 534 mk,,
cerkiew fil. drewn. z r. 1881, na miejsce dawniejszej istniejącej r. 1768, szkółka cerk. od

Sosnowica, wś, pow. włodawski. W roku
1564 wś ta w ziemi chełmskiej ma trzy działy.
Iwan Sosnowski Fieciułowiez płaci od 12 łan.,

11 zagr., 4 rzem., cerkwi; Eustachy Sosuowski

od 1 łanu, 3 zagr., Fryderyk Wietrzyński od
3 łan., 2 zagr., 1 rzem. Wieś należała do par.
łac. w Sawinie.
r. 1884. W r. 1593 wś należała do włości konSosnowiec, miasto, poprzednio os. fabr.,
stantynowskiej ks. Ostrogskich, spustoszona pow. będziński. Rozporządzeniem władzy z dnia
przez tatarów. Dzieliła losy ordynacyi. W r. 23 czerwca 1902 r. przekształcony został S. na
1753 otrzymał ją Ign. Sapieha, wwda mścisław- miasto, w skład którego weszły kolonie utworzoski. W pierwszej połowie w. XIX władali tu ne na gruntach dworskich Gzichowa i Siele
i wsi
Rudzki, Wasilewski, Szczęsny i Żardecki. Około włościańskich: Stary Sosnowiec, Pogoń, Ostror. 1850 nabyta przez Jana Czerleniowskiego górka, Sielee, kol. Radocha
i os. Blumental z ob-

i Numę Łepkowskiego, potem cała przeszła na szaru Niwki, tudzież obszar atacyi dr. żel.
własność ostatniego; od r. 1874 córki jego warsz.-wied, W r. 1900 miał S. przeszło

Szuszkowskiej, a po jej śmierci Dumaniewskich, 60,000 mk., dwa kościoły katol., cerkiew, zbór
od których nabył Nowakowski. Od r. 1891 ewang., dwie filie banków, teatr., 4 hotele,

Lelewskiego.
Sorokopień al. Sorokopienie (t. XI, 84, Sorokopeń), wś nad rzka llinką, pow. owrucki,
gm, Pokalew, par. praw. Wieledniki (1 w.),
24 w. od Owrucza, 67 dm., 418 mk. Własność
Borkowskieb. W r. 1581 należy do włości
wieledniekich Filona Kmity Czarnobylskiego.

Sorokotiaha, wś, pow. taraszczański, gm.
Buzówka, 48 w, od Taraszczy, z fermą 249 dm.,
1659 mk., cerkiew, szkółka, 2 młyny, 2 wiatraki, cegielnia.
Sory, pow. święciański, Na polach dworskich 8 kurhanów.
Sorzyca, dobra, pow. sieński, gm. Ostrowno

23 wielkich fabryk, około 200 sklepów, dwa
dworce kolejowe, komorę.

Kościół par, rzym.-

kat. wzniesiony został r. 1893 z ofiar mieszkańców, Utworzona przy nim parafia liczy 34,000
dusz. Obecnie ma się rozpocząć budowa drugiego kościoła na obszarze Pogoni. Parafia prawosławna posiada cerkiew i 1820 parafian.
Kaplica ewang. istnieje przy fabryce Dietla.
Synagoga żydowska od r. 1894. Ilość żydów
nie da się ściśle oznaczyć. Ogólną ludność S.
oznaczają przypuszezalnie miejscowi na 60,000.
Jedyną instytucyą sądową jest dotąd sąd gminny. Komora eelna 1 klasy, zarzśd akcyzy,
urząd poczt. telegr. Sieć telefoniczna obsługu-

(15 w.), od r. 1879 Bazylewskich, z fol. Zaso- je 225 abonentów. Istnieje też oświetlenie
rze i Bartasze 5594 dz. (2100 lasu), cerkiew, elektryczne gmachów i ulice. W r. 1894 fabrymłyn, folusz, krupiarnia.
kant Henryk Dietel założył tu szkołę realną dla

Sosenki, chutor dóbr Mohylowce, pow. woł- której wybudował gmach i na jej utrzymanie dokowyski.
kłada rocznie do 25,000 rb. Utrzymuje on tak-
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że szkołę 2 klas. z 6 oddziałami od r. 1889. 3 mil. sztuk cegły cementowej.
Prócz tego jest 9 szkół prywatnych.

Dwa

towarzystwa

Huta ma swą

W Siel- kasę chorych i pogrzebową, szpital na 35 łóżek,

cach jest szkoła elementarna rządowa 1 klas.
i fabryczna przy hucie Katarzyna, w Dębowej
Górze szkoła prywatna Towarzystwa hr. Renarda, w Sroduli szkoła freblowska przy przędzalni
Sehoena. Szpitale są dwa: w Pogoni Tow. Sosnowiekiego na 72 łóżek, pod nadzorem sióstr
miłosierdzia i Tow. hr. Renarda w Sielcach na
68 łóżek. Dwa towarzystwa dobroczynności:
chrześciańskie (od r. 1900) i żydowskie (od r.
1897). Ochrona dla dziewcząt izraelskich fundacyi Oppenheimow, w specyalnie na ten cel
urządzonym gmachu. Istnieje też Towarzystwo pomocy dla ubogich uczniów, liezące 140
członków,
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łaźnię, szkołę na 500 dzieci, straż ogniową i orkiestrę robotniezą. Towarz. „Waleownia milow-

ska'* w Milowicach ma 2 piece z prod. żelaza
i stali 1,500,000 pud., pudlingarnią z prod.
460,000 pud., waleownię produkującą drut, żelazo i przybory kolejowe, gwoździarnię. Utrzymuje lazaret o 2 łóżkach i szkółkę na 60 dzieci,
straż ogniową i orkiestrę. Tow. huty „Puszkin*

z kapitałem 750,000 rb., z prod. 700,000 pud.
żelaza. Tow. zakładów: W, Fitzner i K. Gamper z kapit. 3,375,000 rb. posiada: zakłady ko-

tlarskie i mechaniczne w Sieleach, fabrykę maszyn i odlewnię w Dąbrowie; Towarz. fabryk

spożywcze: żelaza i rur żelaznych, dawniej Huldschinsky, '

„Oszczędność* i „Ochrona*, Kasa pożyczkowowkładowa. Obecnie powstaje Tow. wzajemnego kredytu. Filia banku handlowego warszawskiego. Dwa budynki teatralne letni i zimowy.
Od lat kilku stała trupa teatralna. Wychodzą
też: tygodnik „Kuryer Sosnowieki* i „Rocznik
Sosnowieki*, w poblizkiej zaś Dąbrowie „Prze-

z kapit. 6 mil. rubli, ma zakłady w S. i Zawierciu.

Tow. fabryki chemicznej „Radocha* z ka-

pit. 700,000 rb. produkuje do 300 wagonów parafiny, świec stear.
i paraf. i chemikalii, Fabryka chemiezna „,Gzichow** własność Towarz.

mogunckiego, założona r. 1865 z kapitałem
3 mil. marek, produkuje kwas siarezany, solny,
gląd hutniczy*. Towarzystwo sosnowieckie ko- sodę i t. p. z prod. do 4 mil. rb. rocznie. Przępalń i zakładów hutniczych, pierwotnie Kram- dzalnia wełny Henr. Dittela (od r. 1878) posiąda
sty, dziś akcyjne z kapitałem zakładowym przeszło 6000 wrzecion, zatrudnia obecnie 1400
9,750,000 rb. Posiada ono trzy kopalnie węgla: robot. (dawniej 1800) i przerabia 225,000 pud.
„Jerzy* w Niwcee, „Ignacy* al. Mortimer w Za- wełny. Przy fabryce istnieje lecznica, apteka,
górzu i „Wiktor* w Milowicach produkujące ko- łaźnia, szkoła 2 klas., szkoła realna, kaplica
ło 90 milionów pudów węgla (około 4000 robot- ewang. Przędzalnia wełny K, Schoena w Bielników). Prócz tego,hutę cynkową w Zagórzu cach zatrudnia do 2000 rob. Huta szklanna
(z prod. 140,000 pud.), waleownią eynku „Em- Pringsheima i Schlesingera w S$. zatrudnia 400
ma* w Sosnowcu (z prod. 200,000 pud.) i fabry- rob., produkuje za 500,000 rb. Zakłady Jarkę bieli cynkowej tamże (94,000 pud.). Wresz- mułowicza dostarczają drukowanych, ozdobnych
cie warsztaty mechaniczne i fabrykę maszyn kopert, cenników, torebek, bibułek za 350,000
w Niwce zajmujące do 1000 rob. z prod. 32,000 rubli roeznie. Prócz tego istnieją jeszeze w Sielpud. odlewów żelaznych i 250 pud, z innych cach mniejsze zakłady jak papiernia Lamprechta
metali. Towarzystwo hr. Renarda (od r. 1888) (do 100 rob.), fabryki chemiczne A. Neugeposiada kopalnię węgla (z prod. 33 mil. pudów), bauera i G. Ottmana i spółki, fabryka lin Deichkamieniołomy, piece wapienne, młyn parowy, sla, prochu i śrutu Malinowskiego, a w Małobądzi
piekarnię, browar, cegielnię. Kapitał zakłado- młyn Strahla i Krinsa. Ob.: „Miasto Sosnowy 5,438,061 rb.

Utrzymuje ono szpital, łaź- wiee*, przez Ben. Filipowicza (Kuryer Warsz.,

„,Gornozawodskaja
nię, szkołę początkową i kasę pomocy dla gór- r. 1902, z października).
ników. Towarz. „Saturn* z kapitałem 5 mil, promyszl. Sosnow. rajona w r. 1893 i 1894 g.*
rubli, ma kopalnię węgla t. n., z prod. do 27 mil. (Wiestn.
pudów, kopalnię rudy żelaznej „Herman* 1895).

Finansów,

Promyszl.

i Torgowli,

w Rudnikach. Utrzymuje szpital w Czeladzi
na 30 łóżek, lecznieę, szkołę 2 klas., kasę szpitalną. Towarz. kopalni węgla „Czeladź*, z kapit. 3,250,000 franków, ma kopalnie: „Ernest
i Michał* w Czeladzi, z prod. 15 mil. pud., „Huta Katarzyna* w Sielecach należy do Towarz.

Sosnówka 1.), urocz. do dóbr Jasionówka,
pow. białostocki. 2.) S., pow. prużański, gm.
Malecz. W r. 1563 należy do wójtowstwa kobakowskiego, we włości dworu błudeńskiego
ekon. kobryńskiej, We wsi było 13 włók grun-

nie. Posiada ono dwa wielkie piece z prod.
1,800,000 pud. suroweu, stalownię z dwoma piecami prod. 1,200,000 pud., pudlingarnią z prod.
1,250,000 pud., waleownię żelaza z prod.
2,000,000 pud., waleownię rur z prod. 450,000
pud., odlewnię żelaza z prod. 100,000 pud., fabrykę śrub, nitów, kuźnię, cegielnię z prod. do

na pograniczu pow. dzisieńskiego, należał do
Drujki. 4.) $., wś, tamże, gm. Czadosy, 5.) S,,
dobra, pow. horecki, Gebelów, 1186 dz. (987
lasu). 6.) $,, wś, pow. dryzieński, par. Druja.
Sosnówka 1,), wś nad rzką Smotruchą,

tu podłego. Dochód czyni 17 kóp 59 gr. 3.)
„Vereinigte Koenigs und Laurahuette'* w Berli- S., zaśc. i karczma, pow. nowoaleksandrowski,

pow. berdyczowski, gm, Szyrmówka (nie Świ-

tyńce), 55 w. od Berdyczowa, 120 dm., 781
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Sos

Sówka, pow. bielski, gub. grodz., gm. Skómk., szkółka, wiatrak. Części wsi noszą nazwy:
Anakałówka, Kordonówka i Kornijówka. 2.) S., rzec, Szczuków, 685 dz.
Sowki, pow. kamieniecki, ob. Barany.
wś, pow. krzemieniecki, gm. Borki, 22 w. od
Sowle, przys. wsi Uhły, pow. kobryński.
Krzemieńca, 60 dm., 468 mk., młyn. Własność
Sozany al. Podwiszeńki, fol., pow. klimowiePiotra Sobieszezańskiego i Kazim, Ostrowskiego. 3.)S., wś, pow. ostrogski, gm. i par. An- ki, od r. 1828 Sozanowiczów, 103 dz.
Spalwiszki, wś, pow. rzeżycki, attyn. Ronopol, 34 w. od Ostroga, 44 dm., 292 mk. 4.)
S,, chutor, tamże, gm. Krzywin, 10 dm., 63 mk. zenmujży.
Spas 1.), wś nad jez. Bołozdynka, pow. ne5.) S., wś, pow. włodzimierski, gm. Olesk, 29 w.
od Włodzimierza, 35 dm., 206 mk. 6.) S., wś, welski, gm. Berezowa. 2.) S$, Jurewicze, dobra
pow. zasławski, gm. Białogródka (5 w.), 22 w. skarb., pow. połoeki, obejmuje 44 wsi, 11 zaśc.
od Zasławia, 148 dm., 845 mk., cerkiew drewn. i 2 fermy (Łojniea i Jurewicze), mają 13,708 dz.
z r. 1800, szkółka eerk. od r. 1871. W r. 1588
Spasiebieszki, zaśc., pow. lepelski, Zubredo Zasławia ks. Michała Zasławskiego, płaci od wiczów, 36 dz.
4 dym., 2 ogr., 2 ogr. 7.) S8., wś, tamże, gm.
Spask, fol., pow. horecki, od r. 1875 bar.
Szepetówka, 12 w. od Zasławia, 56 dm., 225 Bremzenów, 209 dz., młyn.
mk. 8.) S$,, wś, pow. żytomierski, gm. Piatka,
Spaska, Spaskie, wś, pow. połocki, gm. £ost. poczt. Reja (10 w.), st. dr. żel. Demezyn woż, 5 dm., 36 mk., cerkiew.
(15 w.), 29 w. od Żytomierza, 90 dm., 560 mk.,
Spasów, wś, pow. dubieński, gm. Mizoez,
cerkiew drewn., uposażona r. 1880 przez dzie- 26 w. od Dubna, 90 dm., 583 mk., cerkiew
dzica Sebast.Godlewskiego. W r. 1545 Hor- drewn. z r. 1749, uposażona przez właściciela
nostajów, r. 1591 Charlęskich, ostatecznie Józefa Popiela. W r. 1577 pani Wileńskiej
(r. 1613 i 1624) ks. Ostrogskich, zaliczona do (przy Murawicy), płaci od 8 dym. włócz., 3 ogr.
włości cudnowskiej.
po 4gr. W r. 1583 ks. Andrzej Wiśniowiecki,
Sosnowo 1.) Sosnowce, pow. święciański, wnosi od 11 dym.
gm. Kobylniki, Za wsią na wyspie jez. Miadzioł,
Spasowa, słoboda nad Sożą, pow. homelski,
stał niegdyś dwór ks. Radziwiłłów.

Cerkiew gm. Homel, 102 dm., 418 mk., cerkiew, 2 domy

uposażona była w r. 1543. 2.) S., fol., pow. modl. żyd.
lepelski, Dłużniewskich, 265 dz.
Spice, fol. dóbr Niemojta, pow. sieński.
Sosowa, pow. zwinogródzki, ob. MichajSpiczyńce, mstko, pow. berdyczowski, gm.
łówka.
Spiezyńce, 70 w. od Berdyczowa, 305 dm.,
Soszki, wś, pow. zasławski, gm. Sudyłków,
par. praw. Medwedówka Wielka (2 w.), 26 w. 2511 mk., cerkiew, 3 domy modl żyd,, szkoła,
od Zasławia, 69 dm., 393 mk., cerkiew drewn. cukrownia, cegielnia, targi eo drugi poniedziafilialna z r. 1782, uposażona z nadania ks. Lu- łek. Gmina obejmuje 11 miejscowości (1 mstko,
bomirskiego r. 1760. W r. 1589 własność 10 siół), ma 13,448 mk. (905 kat., 19 rozkoln.,
Tanrukowa, spustoszona przez tatarów.

1516 żydów, 45 in. wyznań), 20,398 dz., w tem

Soszne, wś nad rzką Soszenką, pow. zasław- 9668 dz. większęj własności, 9920 włośc., 468

ski, gm. Zasław (3 w.), 109 dm., 756 mk., eer- cerk.
Spiczyno, okolica, pow. newelski.
kiew drewn. z r. 1777, szkółka cerk. od r. 1869.

Mają tu:
W r. 1534 kn. Kuźmy Iwanowicza Zasław- Miklaszewscy 23 dz., Zienkiewiczowie (w 5 działach) 110 dz.
skiego.
Spiecie, wś, pow. dryzieński, par. Druja.
Soszniki, chutor, pow. łucki, gm. Rafałówka,
Spieczuny,
ob. Spiczuny,
97 w. od Łucka, 18 dm., 161 mk.
piewaczek,
wś, pow. ostrogski, gm. PłużSoszyczańskie Budy, wś, pow. kowelski,
gm. Soszyczno, 40 w. od Kowla, 19 dm,, ne, 11 dm., 65 mk.
Śpiewak, wś, pow. ostrogski, gm. Płużne,
39 mk.
par.
praw. Borysów (3 w.), 17 w. od Ostroga,
Soszyczno, wś, pow. kowelski, gm. Soszycz26
dm.,
144 mk.
no, 28 w. od Kowla, 195 dm., 1227 mk., cerSpikołosy,
r. 1565 Spikłoszi, wś, pow. hrukiew, szkoła. Gmina obejmuje 14 miejscowobieszowski. W r. 1565 wś ta w ststwie hrubieści, 1336 dm. włośc. (58 innych), 77638 mk.
szowskiem miała 19 kmieci na pół łankach
i 1 na
włościan, uwłaszczonych na 19,220 dz.
ćwierci.
Był
pop,
karczmarz,
16
zagrodn.,
bedSoszyszcze, wś, pow. krzemieniecki, gm.
Białokrynica, par. praw. Zaleśce Szumskie narz, bartnik. Ogółem dochodu zł. 53 gr. 81/4.
Spirydonowa, fol., pow. wieliski, gm. Serte(1 w.), 27 w. od Krzemieńca, 36 dm., 246 mk.
ja,
Karasiewych, 120dz.
Własność Dyrwiańskich.
Spitkiszki, Spiszkiszki, ob. Snitkiszki.
Sowejki, wś, pow. dryzieński, par. Zabiały.
_
Sowina, r. 1536 Sobyna, wś, pow. jasielski.
Spiż, Posewitz Th.: „Reisehandbuch durch
Należała r. 1536 do Siekliki (Sieklikowa), miała Zipsen, Hohe Tatra und Zipser Mittelgebirge*.
Budapeszt, 1898, str, XVI, 336.
22'kmieci, karczmę (2 grzyw.).
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pow. gostyński. Wedle dok. z r. 1215 daSpokojność 1.) dobra, pow. szawelski, Gru- wś,
dziesięciny do Strzelna do których rościł
żewskich, 2400 dz. 2.) S$. al. Dydziograsze, wała
sye Barto, biskup kujawski (Ulanow. Dok.
preten
ifol., pow. wiłkomierski, gm. Subocz, Łukow
kujaw., 117,2). W r, 1557 wś należy do par.
czów, 59 dz.
Kłótno, 1566 podana w par. Wistka. Należała
Sporne, urocz., pow. radomyski, gm. Wydo ststwa kowalskiego.
szewicze, 26 dm., 75 mk.
Sroki, pow. lwowski, ob. Podborce.
Trogm.
erski,
żytomi
Sporny, chutor, pow.
Sromowce, wś, pow. nowotarski. Konstanjanów, 28 w. od Żytomierza, 18 .dm., 111 mk.
cya ks. sandecka i głogowska poświadcza roku
Sporowo, pow. słonimski. Wś 54 dm,,
sołtySzyrmów, 1334 podział wójtostwa w S. między dwu

821 mk., cerkiew, 1244 dz., dobra
nieuż.). sów tamecznych (Kod. mał. III, 14) Do S. od15,784 dz. (1453 łąk, 1013 lasu, 13,111
nosi się praca: Jańczy Woje.: „Gwara Sromowie
Sprożnie, chutor, pow. nowogradwołyński, wyżnych* (Materyały i prace komisyi językowej
gm. Lubar, 5 dm., 41 mk.
Akad. Umiej., Kraków, 1901).
Sprugi, wś, pow. dryzieński, par. Rosica.
Srostow, w dok. z r. 1293, ob. Rdziostów
Studmylnie
eński,
grodzi
pow.

Spudwiły,

wiły.

a je
Spytkowice, pow. wadowicki. Posiad a
urządz
który
nadw.,
marsz.
Łukasz Opaliński,

(r. TX).
Śrubie, pow. wiłkomierski, ob. Śruby.
SŚrybno, wś nad Syteńką, pow. dubieński,

85 dm.,
Wspomina o niej gm. Krupiee (4 w.), 45 w. od Dubna,
1865.
r.
z
drewn,
w
579 mk., cerkie
Morsztyn w dedykaeyi „Lutni*.
BuSrzedniki al. Średniki, lit. Szeradzius, mstko
ob.
ieki,
klimow
pow.,
j,
Rucza
ny
Srebr
h utworzonych przez ujście Dubissy do
widłac
w
da Żydowa.
gm. Srzedniki, 40 w.
owo, wś, pow. łomżyński. W dok. Niemna, pow. kowieński,

tu sobie okazałą rezydencję.

Srebr
mk., kościoł par. katol., dom
z r. 1506 występuje Mikołaj „de Srzebrow* od Kowna, 2300
e,
mod], żydowski, st. obserwacyjna na Niemni
wojski wizki (Kod. maz., 335).
ańcy,
Mieszk
giem.
Jurbur
a
m
redni, urocz., pow. nowogradwołyński, gm. pomiędzy Kowne niewielu jeszcze laty, zajmoprzynajmniej przed
Baranówka, 4 dm., 48 mk.
się wyrobem fajek czeczotkowych, zw. drowali
gm.
ński,
adwoły
rednia, wś, pow. nowogr
mi, chętnie nabywanych przez flisów.
pianka
Smołderów, 28 w. od mta pow., 70 dm., 487 mk.
p. w. św. Jana Chrzciciela, fundowany
na
Kościół
leży
ecki,
Średnica, wś, pow. mazowi
przez wwdę Mikołaja Paca w r. 1620,
płd. od Wysokiego mazowieckiego. W dok. z w. pierwotnie
w r. 16384 przez Mikołaja Sapiehę,
ony
z,
uposaż
Tomas
XIII śród włości kościoła płockiego.
., który założył przy nim szkółkę
dziedzie wsi Srzednie Włoki, kupuje r. 1382 wwdę nowogr
Kiszka oddał go pod
wójtostwo w Ostrołęce (Kapica, Herbarz, 386), parafialną. Biskup Stan.
Serednia), zawiadywanie augustyanów, a gdy ci, z powodu

Średnie Kozińskie (t. X, 439,

nie mogli się przy nim utrzyprzys., pow. dubieński, gm. Krupiee, 30 w. od braku fundusizów,
oddano duchowieństwu
kościół
8.,
opuścil
i
mać
, 17 dm., 122 mk., młyn, smolarnia.

Dubna

iemu. W r. 1829 skutkiem wielkiego
Srielicy, fol., pow. witebski, Dukszyńskich, świeck Dubissy kościół z zabudowaniami parawylewu
98 dz.
i runął do wody, wówczas w t.T. wzniefialnem
tu
się
zą
Odnos
owe.
powiat
miasto
,
Sroda
na górce, w większem oddaleniu od Dubisopracowania i źródła: „Środa*, Teod. Żychliń- siononowy
kościół drewniany. Parafia katol.,
skiego (Tyg. illustr., IX, 1864). „Kollegiata sy,
kiego, 3299 wiernych. Niedawielońs
tu
dekana
ół
„Kości
w 8.* (Przyj. ludu, 1836, str. 201).
wyspie trójkątnej stoi dwór,
na
mstka,
w S.* (z wyobrażeniem sejmiku w tem mieście leko od
u gdzie niegdyś było Rummiejsc
na
any
zbudow
przed kościołem). W albumie do hr. Raczyń(Romnowe) pogańskie, przeniesione tu po
skiego, Wspom. Wielkop. i w „Albumie* Napol. nowe
niu go przez Krzyżaków w Prusach.
Ordy. „Statistische Nachrichten ueber den Kreis zburze
dworu góra sypana „Piłokalnis*
pobliżu
W
Lanl.
Schroda zusammengestellt vom Koenig
znana obecnie pod mylną nazwą gódrathsamt 1874*. Manuskr. fol. (w Bibliotece (Pilkalnis),
Dobra należały niegdyś do Sana.
ratuszowej poznańskiej). Jliauda conventuum ry Palemo
około r. 1740 Pawła Chełchowskiego,
Sredensium ab anno 1598, ad annum 1730. piehów,
, następnie Malewskich,
Manuser. 3 voll. fol. Lauda in eomitiolis Sre- podkom. kowieńskiego
686 dz. (164 lasu).
mają
ich,
Żylińsk
e
ienobecni
densibus palatinatuum Posnaniensis et Caliss
owości, mających
miejsc
Manuser. fol. Gmina obejmuje 44
sis ab anno 1708, ad a. 1755.
4785 mk. włościan,
,
innych)
(89
włośc.
Lauda Sredzkie z r. 1782. Manuser. (w Biblio- 249 dm.
$. są starożytną
dz.
3856
na
h
czonyc
uwłasz
tece Raczyńskich).
w X w. mieli tu
już
ie
podobn
Środgol, mylnie Sorodgol, Surodgol (t. XI, osadą. Prawdo
przez Snorwo
zwaną
osadę,
swoją
dowie
Norman
598), fol., pow. poniewieski, gm. Remigoła,
XIII była tu
w.
W
).
Sturlesohna Psen (Pissen
Mickiewiczów 41 dz. i Rossochackich 249 dz.
przez kronizwana
a,
litewsk
ana
drewni
za
Środon, r.1215 ztronbodr, 1557 Srzoduy, twierd
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karzy niemieckich Bissen. W r. 1283 obległ
tę warownię mistrz prowineyonalny Konrad von
Thierberg. W r. 1294 komtur ragnecki Ludwik
von Liebenzel zdobył warownię i zniszczył miej-

jez. Świro, pow. horodecki, gm. Stajki, 2 dm.,

sce ofiar,

12 mk., cerkiew, kaplica, szkoła. Gmina obejmuje 37 miejscowości 420 dm. włośc. (7 in-

nych), 3496 mk. włościan, uwłaszczonych na
skutkiem czego Romowe przeniesiono 4585 dz. 7.) S., wś i
dobra skarb. nad rzką

wgłąb Żmujdzi.

Odbudowany na nowo zamek t. n., pow. newelski, gm. Stajki, 35 w. od Nespalił w r. 1816 Ditrich z Altenburga, który po wla, 7 dm.. 46 mk., cerkiew,
szkoła. Dobra
zupełnem opuszczeniu warowni przez litwinów skarb. obejmują 22 wsi, 7
zaśc. i 1 fermę, mają
w r. 1336 założył nową twierdzę na wyspie Du- 10,802 dz. 8.) S,,
dobra, pow. witebski, gm.
bissy, przy ujściu jej do Niemna i nazwał ja Łoświda (4w.),
Bondyrewych, z fol. BułodzieMarienwerder. Litwini jednak nie dopuścili do dowo 1100 dm., cerkiew.
9.) S, al. Stanki,
ukończenia roboty i w końcu zawładnęli nią. dobra skarb., pow.
wieliski, gm. Kazakowo,
W r. 1364 komtur ragneeki Henryk Schoenin- obejmuję 3 wsi, 1 zaśe., 424
dz.
gen wziął szturmem i zniszczył nowoodbudowaStajki, mstko, pow. kijowski, gm. Stajki
ną Bissenę, na miejscu której krzyżacy w roku (nie Czerniachów),
st. poczt, Rzyszezów, 60 w.
1400 zbudowali warownię Dobishain, Dobyssen od Kijowa, 738 dm., 4317
mk., cerkiew

, szkoła,
Werder al. Dobisinsel. Zamek ten, zdobyty młyn, 37 wiatrak
ów, 3 deptaki, 2 cegielnie.
szturmem przez żmujdzinów, został ostatecznie, Gmina obejmuje
4 wsi, ma 11,939 mk. (206 żyopuszczony i spalony przez krzyżaków w roku dów) i 11,406
dz., w tem 11,097 dz.włośc.,
1409. Tutaj w latach 1383 do 1405 niejedno- 229 cerk.

krotnie odbywały się zjazdy pomiędzy litwina-

mi i krzyżakami,

Stabatyszki, Stabotyszki, dwór, pow. nowoaleksandrowski, gm. Dryświaty, Wyrwiezów,

Stajniszcze, wś, pow. łucki, gm. Włodzimierzec.
Stakły, wś, pow. dryzieński, par. Rosica,

Stalbówka, wś, pow. rzeżyeki, attyn.Nipe80 dz , Harasimowiczów 50 dz.
rowa.
Staborszczyzna, fol. pow. czerykowski,
Stalidziany, wś, pow. rzeżycki, gm. AnWalużyniczów, 115 dz.
drepno (2 w.), 4 dm., 54 mk., zarząd gm. Mają
Stachorszczyzna, okolica szlach., pow, wi- tu Bejnarowiczowie 14 dz.
tebski, gm, Szezerbińskie (6 w.), cerkiew.
Stalnikowa, ob. Petrówka.
Stachowicze 1.), urocz. dóbr Litwinowicze,
Stałka, fol., pow. ezauski, od r. 1870 Kaptepow. brzeski, gub. grodz. 2.) S,, pow. piński. lewych, 322 dz., młyn
i folusz.
Dobra mają 1039 dz. (nie 9039 dz.).
Stan Nowy 1.) dwa fol., pow. klimowieki,
Stachowo, fol., pow. szawelski, gm. Szaw- jeden Błażewiczów, 322 dz., drugi
Bobryków,
kiany, własność Dołobowskich, 170 dz.
100 dz. 2.) S. N., fol., tamże, od r. 1849
Stachur (t. XI, 172 Stachura), fol., pow. ko- Szymkowiczów, 150 dz. 3.)
$. N,, fol., pow.
welski, gm. Maciejów, 6 dm., 45 mk.
orszański, Rogińskich. 117 dz,
Staciuny, fol. pow. nowoaleksandrowski,
Stanczyszki, zaśc., pow. szawelski, gm.
gm. i par. Smołwy, attyn. Floryampola,
Skiemie, Stanczyków, 31 dz.
Stadnica 1.) przys., pow. krzemieniecki, gm.
Staniańce 1.) wś, pow. nowoaleksandrowPoczajów. 2.) $., ferma przy wsi Tołsta, pow. ski, gm. Rymszany. Dawniej
attyn. Dryświat,
zwinogrodzki,
należy dziś do dóbr Tomulin. 2.) Ś,, okolica
Stadniki, wś, pow. ostrogski, gm. Buhryn, pow. wiłkomierski, gm. Uciana.
par. praw. Krajew (2 w.), 25 w. od Ostroga,
Staniątki, wś i klasztor, pow. bocheński.
43 dm., 350 mk., cerkiew fil. drewn. z r, 1880, Władysław Łokietek
na prośbę przełożonych
na miejsce dawniejszej z r. 1776, młyn. W roku przenosi r. 1317 wszystkie
posiadłości klaszto1583 wnosi pobór Iwan Odyniee od 5 dym., ru na prawo niemieckie
(Kod. dypl. pol., III,
3 ogr.
176). Do klasztoru odnoszą się opracowania:
Stadole, Stodole, fol., pow. wiłkomierski, gm. „Das Archiv der Benedietinerinnen
zu Staniątki
Świadoście, Minkiew

iczów, 72 dz.

mit Urkunden a1238* (Arch. f. Oester,

Staje 1.) wś, pow. mohylewski, gm. Ciecie- XXXIX, XOII). Ulanowski: „O założeniu Gesch.
i uporzyn (14 w.).

2.) S$., dobra, pow. orszański, sażeniu klasztoru benedyktynek w St.* (Rozpr.
od r. 1881 Peczajtesów, 1259 dz.
akad. umiej., t, XXVIII).
Stajki 1.), pow. słonimski, gm, Borki (nie
Stanie, kol., pow. włodzimierski, gm. Olesk,
Kosów), 658 dz. 2.) $,, dobra, pow. bychow- 27 w. od Włodzimierza, 28
dm., 154 mk.
ski, Wilezyńskich, 678 dz. 3.) S., wś i dobra,
Staniła, wś, pow. drohobycki. Według lu-

pow. horecki, gm. Lubinicze (10 w.). Dobra, Bi- stracyi z r. 1565
wś w ststwie drohobyckiem,

bikowych, 1500 dz. (900 lasu), 2 młyny, prom. miała 26 kmieci z tych
23 na pół łankach i 3 na
4.) S., fol., pow. klimowicki, Paszyców i Poża- ćwierciach. 'wWatam
an wolny 1/, łana. Karczryskich, 604 dz. 5.) Ś,, fol. dóbr Zaozierie ma 4 zł. Trzan solny
zł. 10, Tamże było okno
Wielkie,
pow. sieński.

6.) S, al.

Świro, wś nad w którym się ałun sadzi „gdy zima dobra abo
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sucho liecie*. W r. 1563 zebrano kłód 52 po w r. 1622 z fol. daje 173 złp. 14 gr. 7 den.
gr. 40, czyli za zł. 99 gr. 6. Ogółem dochodu W r. 1719 własność Proskurów.

Staniuki, fol., pow. sieński, od r. 1868 Me-

było zł. 131 gr. 20.

Stanisław Święty, wś, ob. Święty Stanisław
(t. XI) i Halicz (t. XV).
Stanisławczyk, słoboda, pow. czerkaski,
gm. Szelepuchy, 42 w. od Qzerkas, 45 dm.,
172 mk.
Słanisławka 1.) kol., pow. łucki, gm. Tro-

ścianiec, 28 w. od Łucka, 26 dm, 101 mk.

2.)

S., ob. Krasna.

Stanisławki fol, pow. lepelsk], gm. £tani-

zowcowych i Toropowych, 302 dz.
Staniule, Stanule, pow. dzisieński.

Na po-

lach 8 kurhanów,
Stańki 1.) (t. XI, 211 Stańków), wś, pow.
witebski, gm. Wymno, kościół katol.. dom przy-

tułku, 2) S,, pow. wieliski, ob. Stajki.
Stańków, wś, pow. rohaczewski, gm. Kistenie (18 w.).
Sta.kowicze

al. Stankiewicze, wś,

pow.

Gmina obejmuje 31 miejscowości, bielski, gubernii grodzieńskiej, gmina Radzisławki.
455 dm. włośc. (29 innych), 2907 mk. włościan. łówka (Aleksandrówka), ze wsiami Moszczona
uwłaszczonych na 4665 dz.

Zarząd gm. we Skarbowa i Maćkowicze 1233 dz,

Stańkowo, obręb leśny, pow. rohaczewski,
wsi Kutki.
Pieeczkowskich,
992 dz.
grodzieński,
pow.
dobra,
1.)
Stanisławów
Stankuny, dwór, pow. kowieński, gm. Bobks. Druckich Lubeckich, z fol. Druck 2229 dz.

(1177 lasu). 2.) S. al. Stanisławowo, fol., pow. ty, Dackiewiczów, 450 dz,
Stanowszczyzna Kącik, wś, pow. prużańmścisławski, gm. Soino (12 w.), od r. 1872,
Szpejerów, 496 dz., młyn. Była tu cerkiew. ski, gm. Nikitycze.

3.) $,, ob. Stanisławowo.
Stanisławów, mto powiatowe. W r. 1901
miał 44,000 mk. Nowa linia drogi żelaznej
państwowej łączy S. przez Woronienkę z Koeresmese na Węgrzech i przechodzi doliną Prutu
bogatą w piękności górskiej przyrody. Stacye
tej linii jak Jaremcze, Worochta stały się ożywionymi wielee letniskami.
Stanisławówka 1.), ob. Teklijówka. 2.)
S., wś, pow. kowelski, gm. Chocieszów, 25 w.
od Kowla, 39 dm., 218 mk. 2.) $., kol., tamże,
gm. Lubitów, 10 w. od Kowla, 20 dm., 219 mk.
4.) $., kol., pow. łucki, gm. Szezuryn (9 w.),
25 w. od Łucka, 20 dm., 89 mk., szkoła. 5.) S,,
kol., pow. ostrogski, gm. Płużne, 15 w. od Ostroga, 27 dm., 162 mk. 6.) $,, kol., pow. rówieński, gm. Dziatkowicze,

16 w. od Równego,

15 dm., 48 mk. 7.) S,, kol., tamże, gm. Kustyń, 18 w, od Równego, 15 dm., 131 mk, 8.)

S., kol., pow. włodzimierski, gm. Wierzba, 16w.
od Włodzimierza, 22 dm., 163 mk. 9.) $,, kol.,

pow. żytomierski, gm. Cudnów, 45 w. od Żytomierza, 99 dm., 501 mk.

Stapszany, wś, pow. nowoaleksandrowski,

gm. Tauroginie, 260 dz.

Stara Huta 1.) kol., pow. włodzimierski,
gm. Wierzba. 2.) S$, H., os., tamże, gm. Korytniea, 8 dm., 31 mk.

Stara Sól, mstko, ob. Sól.
Stara Wieś 1.) Starowieś (t. XI, 266), wś
ifol., pow. bielski, gub. grodz.

fol. Pogodinych, 223 dz.

Wś 274 dz.;

2.) S$,W., wśi fol.

nad rzką łukonieą, pow. słonimski, gm. Stara

Wieś, 29 w. od Słonima.

Wś 50 dm., 300 mk.,

535 dz.; fol. Rudawskieh, 340 dz,

Gmina obej-

muje 46 miejscowości, 955 dm. włośc. (78 innych), 6797 mk. włościan, uwłaszeczonych na

11,746 dz. Nadto w gm. jest 160 dz. ziemi
eerk. i 4272 większej posiadłości. O 1 w. od
wsi śród pola, na wybrzeżu błota, znajduje się
grupa kurhanów, obłożonych kamieniami.
Stara Wieś, Altendorf, mstko, pow. magórzański (Spiż), W r. 1864 miała się tu znajdować 1029 polaków.
Starczanka, wś, pow. żytomierski, gm. Pulipy (12 w.), par. praw. Iwanowicze (8 w.),

Stanisławowo 1.) dwór, pow. wiłkomierski, 28 w. od Żytomierza, 19 dm., 160 mk.. młyn

gm. Szaty, Gintowtów, z zaśe. Przemysławowo parowy.

270 dz.
gm.

2.) S, al. Ślepce, dobra, pow. horecki,

Dubrowna (3 w.),

ks.

Stare Miasto, wś, pow. koniński.

Włady-

Lubomirskich, sław Łuszezkiewiez: „Kościół romański we wsi

13,029 dz. (2981 lasu). 3.) $,, dobra, pow. Stare Miasto* (Spraw. Kom. hist. sztuki, IV, 23).
Stare Miasto 1.), miasto pow. w Galicyi.
orszańiski, Witkowskich, Karniekich i Piatkowskich, 963 dz. (802 lasu), młyn. 4.) $,, dobra, Grynbergowa Zofia: „Staromiejskie, ziemia i ludpow. dźwiński, Kazimiery Misiurowej, 242 dz. ność*. [wów, 1899, str. VIII, 676. 2.) 8. M.,
5.) S,, fol, pow. lepelski, dawniej Kunegundy wś, pow. łancucki. Pierwotna siedziba LeżajKorzeniewskiej, następnie Jana Samujły, 40 dz. ska przeniesionego po zniszezeniu przez tatarów
6.) S$, al. Pruszczyno, fol., pow. połocki, gm. na obecne miejsce. W r. 1565 wś ta w ststwie
leźajskim miała 292/, łanów, a na nich 56 kmieci.
Wożźniesieńska, gorzelnia,
Staniszówka, wś, pow. żytomierski, gm. Pop z cerkwią gr. 48. Bartników było 31, daLewków, st. poczt. Żytomierz (8 w.), 104 dm., wali razem miodu 30 ćwierci i 21/, setnika, war760 mk., cerkiew drewn. z r. 1861. W r. 1616 tości zł. 46 gr. 71/ą, przytem kunne i sokołowe
nałeży do ststwa żytomierskiego, czyni 40 fl; w sumie zł. 13 gr. 7, 2 rybitwi na Sanie i 6

Sta

Sta

jeziornych. Ogółem dochodu było zł. 131 gr. 5.

Starogród, wś, pow. nowomiński. Dawna
wieś książęca, wymieniona w dok. z r. 1497 ja-
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Starepole, ob. Staropol.

Stare Sioło 1.), pow. kobryński. Pod wsią ko należąca do Latowicza (Kod. maz., 318).
dwa dość znaczne nasypy ziemne, w kształcie W r. 1576 „Starogród regalis* ma 20 łan.
kurhanów, śród lasu zaś, w urocz. Rosławka
Starogród, wś, pow. sokalski. W r. 1531
i Czaste cały szereg większych i mniejszych istnieje tu parafia rzym.-kat, Wś ma 2 łany
mogił. 2.) $S.S,, wś, pow. mozyrski, gm. Lel- i młyn. W r. 1578 są tu dwa działy szlacheeezyce, 36 dm., 309 mk., cerkiew. 3.) 8. 8,, kie. Płacą z nich od 4 łan., 5 zagr. z rolą,
fol., pow. mścisławski, od r. 1870 Świetłosano- 3 kom.
wych
i Sokołowych, 238 dz. 4.) S$, S$, wś nad
Starokonstantynów, miasto. Teodorowicz
rzką Desnokitką, tamże, gm. Stare Sioło, N. T.: „Wołyń w opisanjach gorodów, miestie39 dm., 320 mk., cerkiew, szkoła, młyn.

5.) S, czek, sieł, w eerkowno-istor., geograf. i drugich

S., fol., pow. rohaczewski, Kościów, 500 dz., otnoszeniach*. Tom IV, Starokonstantynowski
młyn. 6.) S$. $,, fol., tamże, od r. 1875 Ponia- ujezd, Poczajów, 1899, str. 928. Monografię
towskich, 1100 dz. (950 lasu). 7.) S.S., wś miasta opracował i wydał w języku rosyjskim
nad Stańkówką, tamże, gm. Kistenie (12 w.), M. Zue w Starokonstantynowie.
52 dm., 355 mk., cerkiew, młyn. 8.) S, $,,
Staropol, Staropole, wś, pow. gostyński.
wś, pow. lepelski, należała do dóbr Wacławia. Wieś książęca w dok. z r. 1441 i 1462 (Kod.

9.) S, S., wśi dobra nad Dźwiną, pow. witebski, maz., 285), W r. 1579 ma 9łan. km., 2 kom.,
gm. Stare Sioło, 23 w. odWitebska, zarząd gm., 1/4 łana wójt.
szkoła, st, poczt. O 2 w. st. dr. żel. Pod wsią
Starościn, Starostyn, wś, pow. kowelski, gm.
horodyszcze, znajdują się wyroby kamienne. Górniki, 51 w. od Kowla, 31 dm., 175 mk.

Gmina obejmuje 103 miejscowości, 467 dm.

włośe. (88 innych), 3867 mk. włościan, uwła-

szezonych na 4359 dz.
Stare Sioło, chutor, pow. kijowski, gm. Hostoml, st. poczt. Borszczahówka, 14 dm., 90 mk.
Stare Sioło, wś, pow. cieszanowski. W r.

Starosiele 1.) dobra, pow. horecki, ks. Dondukowych-Korsakowych, z fol. Łohowino i Moisiejewo 3381 dz. (2594 lasu), W dobrach go-

rzelnia i 2 młyny. 2.) $,, dobra, pow. orszański, od r. 1868 Titowych, z fol. Borki 2185 dz.
1565 wś ta w ststwie lubaczowskiem, należąca (1400 lasu), 2 młyny, 2 krupiarnie, folusz, go-

do Oleszyce, w dzierżawie Andrzeja Wapowskie- rzelnia, cegielnia.

3.) $,, wś i fol., paw. roha-

go, miała 52 kmieci na 24 łanach (z łanu gr. 44, czewski, gm. Dowsk (10 w.), Puzynów, 391 dz.,
owsa kłoda za gr. 6, kury, jaja, konopie), za- młyn, folusz. 4.) S$,, fol. dóbr Roh, pow. sieńgrod. 12 po gr. 6, karczmarzów 4 dających ski. 5.) 8., wś, pow. dryzieński, par. Oświej.

6.) $., dobra skarb., pow. horodeeki, 30 w. od
Horodka, obejmują 74 wsi i 2 fermy, 10,989 dz.
7.) S., zaśc., tamże, Abramowych, 10 dz. 8.) $,,
fol., pow. mewelski, Sokołowskich, 1001 dz.
co trzy lata: Borek fl. 130, Mostek fi. 100, Lu- Nadto Grzybowscy mają w 2 działach 41 dz.
townia fi, 50. Dwa młynki fi. 32. Do gumna i Stawsey 3 dz.
Starosiele 1.) Wielkie, wś, pow. czerkaski,
fol. zwieziono żyta kop. 500, jarego 96, pszenifl. 21 gr. 18, pop fl. 1, bartników 36 dających
miodu kuników 164 po gr. 36 i każdy za kunieę
gr. 6 i miodu chędogiego misę za gr. 3, a razem
zł. 174 gr. 24. We wsi były 3 stawki dające

cy 36, jęczmienia 122, owsa 501, grochu bro- gm. Starosiele, 50 w. od Czerkas, 849 dm.,

gów 2, siana brogów 5. Ogółem za zł. 456. 4311 mk., cerkiew, szkółka cerk., 3 młyny,
20 wiatraków, targi eo czwartek i dwa jarmarSuma dochodu zł. 844 gr. 26,
Starki, wś, pow. mohylewski, gm. Ciecie- ki. 2.) S, Małe, ob. Starosiołeczko. 3.) S,,

rzyn (3 w.).

wś, pow. łucki, gm. Kołki, 48 w. od Łucka,

Starmousowo, wś nad rzką t. n., pow. ho- 195 dm., 1070 mk., cerkiew, szkoła, urząd gm.
rodecki, gm. Wirowla, 7 dm., 45 mk., cerkiew, 4,) S., wś nad Hujwą, pow. żytomierski, gm.
Kotelnia, st. poczt. Reja (25 w.), st. dr. żel,
kaplica.
Browki (25 w.), 32 w. od Żytomierza, 174 dm.,
Staro- Bereżowo, ob. Stare Brzozowo.
Starobin, dobra, pow. połocki, własność 1021 mk., cerkiew drewn. z r. 1764.
Starosioły, wś, pow. czauski, gm, Czausy.
Hornowskich, 200 dz,
e, przy wsi Uhły, pow. kobryńSiarostaw, wś, pow. włodzimierski, gm.
ski.
Skobiełka, 57 w. od Włodzimierza, 32. dm.,
Starogard, miasto pow. w Prusach zachod- 191 mk.
nich. Czaplewski Paweł ks.: „Kasztelania staStaroszejka, Staroszyjka, wś, pow. Żytorogrodzka, czyli zaborska* (Rocznik Tow. nauk. mierski, gm. Trojanów, 31 w. od Żytomierza,
w Toruniu,
t. IX, r. 1902).
44 dm., 252 mk.
Staroźreby, r. 1578 Staroizrzeby, wś, pow.
- Starograd, fol., pow. rohaczewski, Słuczanowskich, 1004 ds. (649 lasu), A folusz, płocki. W r. 1578 ma kościół par. płaci od
deptak.
24'/, łan., 6 zagr., 2 rzem., bani gorzał,, wy-
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y
opolskiego na Felsztyn i różne wsi, a międz
szynku wódki, wyszynku piwa, 2 wiatraków.
wieś
awa,
Starz
1515
r.
W
,
Rawa
Stara
Starunin, r. 1169 Starnya, wś, pow. boho- niemi wska
płaci od 12 łan., młyn gr. 6, pop
króle
rodczański. W r. 1469 Mikołaj z Ternawy, kar. 1565 wś w ststwie przemyskiem.
W
gr. 15.
nonik lwowski, z pow. kamienieckiego, przedstaRządził nią z inszemi wsiami Twanko, krajnik
wia nadanie Władysława ks, opolskiego i wie- korosteński.
Było 41 kmieci na 21'/, łan,,
luńskiego na tę wieś, którą wtedy trzymał Jakób
. Pobierano tu myto od wina
kniaź
ętnik,
dziesi
Buczacki. Przedstawia również ruskie nadanie wiezionego z Węgier, od soli w ziemię sanocką
wsi Drahomirczany i listy nadawcze ks. Fiedora idącej, od wołów z ruskich krain pędzonych.
Koryatowicza na wsi jakich już nie posiada, Podano ztąd dochodu zł. 32. Bartników zwola mianowicie: Moksza zw. Pakoszewicze. Swan, niono od dani miodowej, bo lasy pozajmowano
ł
Anderki, Wołowe Łazy.
Gmi- na osady kmiece. Dawali też kmiecie popió
Staruny, wś, pow. prużański, 251 dz.
Wr.
11.
gr.
121
i gonty. Ogółem dochodu zł.
na obejmuje 29 miejscowości, 592 dm. włośc. 1589 Starawa, wieś na prawie wołoskiem,
ych
zczon
uwłas
an,
(18 innych), 4392 mk. włości
sołt.
79 dz. ziemi w ststwie przemyskiem, płaci od 21 łan., 2
na 10,183 dz. Nadto w gm. jest
.,
karcz
łan.
*/ą
popa,
łan
1
a,
Zarząd gm. i 2 drugiego sołtys
cerk. i 337 większej posiadłości.
3 kom.
we wsi Czabachy.
Starzyca (t. XI, 273). Dobra te obejmujące
Hołowob.
i,
połock
pow.
1.),
Dwór
Stary
ożeChludziń- wtedy 346 włók nabył Adam hr. Guenther,
czyce. 2.) S. D., fol., pow. połocki,
pnie
Nastę
ą.
zówn
nhau
Tyze
andrą
Aleks
z
niony
skich, 322 dz.
wska,
S. dostała w posagu córka jego Ida Mosto
Staryca 1.). wś nad rzką Kamionką, pow.
1862,
r.
ński
Rewie
Adam
nabył
której 8.
bobrujski, gm. Kaczerycze, 30 dm., 232 mk., od
anKonst
jego
a
wnuk
ością
własn
jest
ie
i, spad- obecn

zarząd gminny. 2.) S,fol., pow. połock
kob. Ign. Jankowskiego, 62 dz.

tego.

Starzynka 1.) Starzynki (t. XI, 281), pow.
ieński, gm. Mosty, Buttowt Andrzejkogrodz
2.)
steczko, 57 w. od Dubna, 77 dm., 410 mk.
czyzna
wiczów, z os. Owczarnia i Mikielewsz
S$. Kozińskie, wś, pow. dubieński, gm. Krupiec,
dwa
rnia
Owcza
.
urocz
W
lasu).
(300
mk. 970 dz.
par. Kozin, 30 w. od Dubna, 41 dm., 302
gm.
i,
mińsk
pow.
, kurhany. 2.) S$., wś ifol.,
3.) S. Krupeckie, wś, tamże, 50 w. od Dubna
lgorze
fil.,
ew
cerki
w.),
(3
iec
. i par. praw. Iwien
64 dm., 356 mk. Stanowi przedm. Krupca nia, młyn.
ił4.) $.. wś, pow. krzemieniecki, gm. Radziw
Starzynki 1), pow. miński. Dobra mają
łów, 33 w. od Krzemieńca, 29 dm., 194 mk.
al. Hubara,

Staryki 1.) wś, pow. dubieński, gm. Bere-

dz.). 2)S.
5.) S., wś, pow. Żyto- 2648 dz. (nie 26,618
Grabowo, 109 w. od Mogm.
ski,
mozyr
pow.
wś,
erza,
mierski, gm. Chwasowa, 57 w. od Żytomi
mk.
zyrza, 83 dm., 300
34 dm., 217 mk.
Starzyska, wś, pow. jaworowski. W r. 1565
(t.XI,
a
Okolic
a
Staryn
1.), mylnie
Własność Garliekich.

—

Staryna
wś ta w ststwie grodeckiem, miała 20 kmieci na
297), okolica, pow. grodzieński, gm. Jeziory 8 dworzyskach. Kmiecie zw. Kupezeta mieli
(nie Mosty), 215 dz. 2.) S$., pow. prużański, przywilej króla Władysława na trzecią miarę
ob Storyna. 3.) S$., pow. wilejski, gm. Żośno. młyna starzyskiego, karezmę, młynek i pewne
Na obszarze S. są kurhany. 4.) S$,, okolica, role, z czego dają fl. 2. Miodu od bartników
pow. połocki. Mają tu: Jodkowie 10 dz., Piulrączek 16 po gr. 24, zagrod. było 6. Pop fl.2,
scy (w 2 działach) 66 dz., Pluszczewsey 10 dz.,
karczma fl. 20. Suma dochodu fl. 47 gr. 1. Do
Skorniewiczowie 118 dz.
gumna fol. zwieziono: żyta kóp 190, jarego 110,
Starynka 1.) urocz., pow. sokólski, gm. No- owsa 170, tatarki 80, grochu 15, prosa 36, siewowola, 35 dz. 2.) $., dobra, pow. czerykowmienia kłód 1'/,.
ski, od r. 1828 von Benkendorfów, 5178 dz.
Stasiewo, dobra, pow. witebski, gm. Koro(4752 lasu), 2 młyny. Wś (w gm. Starynka),
lewo Nowe (12 w.), dawniej Drozdowskich, dziś
ma 85 dm., 690 mk., cerkiew, szkoła. 3.) S,,
akowych, 1360 dz., cerkiew, gorzelnia,
fol., pow. homelski, od r. 1868 Dubrowskich, Czum
ych, 184 dz. 4.) $,, młyn.
ich
manow
wsk
iSzu
Monaje
Stasin, fol., pow. miński, gm. Samochwałofol., pow. lepelski, Hajkowiczów, 139 dz. 5.) S.,
, 19 w. od Mińska, Borowików, około
wicze
fol., tamże, Zdrojewskich, 292 dz.
włóki.
Starynska, gmina, w pow. horodeckim, obejStasiuny, pow. święciański. Ośm kurhanów
in(5
włośc.
dm.
803
,
muje 93 miejscowości
onych kamieniami.
obłoż
na
nych), 5288 mk. włościan, uwłaszczonych
dobra, pow. połocki, Szantyrów,

Staśpole,
10,187 dz. Zarząd gm, we wsi Askieryna.
580
dz.
Sta1515
Rawa,
Stara
1469
r.
Starzawa,
zany, wś, pow. dźwiński, par. Krasław.
Stas
ilski.
dobrom
a, wś, pow.

rtawa, 1589 Staraw
Staszki, wś, pow. owrucki, fm. HładkowiW r. 1469 Herburtowie: przedstawili potwiermk.
par. praw, Owrucz (5 w.), 27 dm., 155
cze,
dzone przez Wład. Jagiełłę, nadanie Wład. ks.
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Staszków, wś, pow. czadczański (Węgry).
Stawrów, wś, pow. dubieński, gm. JarosłaW r. 1869 miało tu być 1204 polaków.
wieze, 35 w. od Dubna, 40 dm., 199 mk., cerStaszyn, pow. mohylewski, ob. Pieżzczane.
kiew drewn. z r. 1876. Do par. należą PodłozStatkowszczyzna, ob. Stetkowszczyzna.
ce. Własność hr. Sołtanów,
Stawczanka, kol., pow. żytomierski, gm.
Stawrówka, słoboda nad Żerewem, pow.
Barasze, 13 dm., 78 mk.
radomyski, zm. Rozważów, 10 dm., 55 mk.
Stawecka, kol., pow. radomyski, gm. KiczStawrowo, pow. dzisieński. W r. 1602
kiry, 27 dm., 148 mk. Przy wsi Stawki.
własność
Staniewiczów, nabyte od ArcimowiStawecki Klin. kol., pow. rówieński, gm.
czów, dalej Łowejków, którzy sprzedają SymoDerażne, 13 dm., 85 mk.
nolewiczowi, w r. 1635 przechodzi do ZasztowStaweczki, wś, pow. włodzimierski, gm.
ta,
r. 1650 nabywa Symonolewiez, r. 1668 przeOlesk, 35 w. od Włodzimierza, 61 dm., 364 mk.
chodzi na własność Marcinkiewiczów, r. 1797
Stawek 1.) wś, pow. dubieński, gm. Ołyka,

par. praw. Derno (2w.), 51 w.od Dubna, 32 dm., nabywa Jan Nikodem Łopaciński, ststa mści-

2.) S,, wś, pow. kowelski, gm. Tu- sławski, a w r. 1798 hr. Mikołaj Manuzzi, Dziś
rzysk, 20 w. od Kowla, 48 dm., 257 mk., własność hr. Platerów.
szkoła. 3.) S,, wś, pow. łueki, gm, Poddubcee,
Stawy 1.), wś nad Bugiem i Pulwą, pow.
14w. od Łucka, 12 dm., 177 mk. 4.)8$, wś, brzeski, gub. grodz., 80 dm., 527 mk., cerkiew,
pow. owrucki, gm. i par. praw. Narodycze (1w.), kaplica, szkoła, 2 młyny, 982 dz. włość , 109
24 w. od Owrucza, 76 dm., 465 mk. Niegdyś cerk. Par. praw., dekan. (błagoczynia) Wysokn. Hlińskieb, r. 1561 Witowskich. W r. 1628 kie Lit., 1679 dusz, cerkiew par., cerkiew fil.,
Łukasz Witowski, podezaszy kij., wnosi z 4 kaplica. Pod wsią na lewo od drogi do Jackodym., 2 ogr., 2 kół mł. 5.) S., wś, paw. ró- wiez, 10 niewielkich nasypów ziemnych obłożowieński, gm. Derażne, st. poczt. i dr. żel. Kle- nych kamieniami. 2.) S$, al. Okminin, fol., pow.
wań (25 w.), 33 w. od Równego, 103 dm., prużański, gm. Czerniakowo,
Rostowskich,
Ę
.
596 mk., cerkiew drewn. z r. 1743. W całej 306 dz.
Stawy, Żydostawy, Żydowskie Stawy, wś
par. było 238 dm., 1875 mk. praw., 90 katol.,
12 ewang. i 67 żydów. Własność dawniej i chutor, pow. kijowski, gm. Stawy (nie KahorWorcelów, r. 1876 rozdzielona na 3 części, z któ- lik), st, poczt. Kahorlik (12 w.), 75 w. od Kijorych jedna zostało przy Worelach, drugą nabyła wa. Wś321 dm., 1816 mk., cerkiew, szkółka
wdowa Karaczewska-Wołk, a trzebią Krudisch. cerk., gorzelnia, młyn, 11 wiatraków, cegielnia;
Stawiany, w dok. Stavan, wś, pow. pińczow- chutor 14 dm., 86 mk. Gmina obejmuje 5 miejseowości (3 siła, 2 wsi), ma 3116 mk. (2 ewang.,
ski. Wspom. w dok. z r. 1250,
Stawiski, chutor, pow. włodzimierski, gm. 183 żyd.)i11,298dz., w tem 6173 większej posiadł, 5007 włośc., 118 cerk.
Brany, 9 dm., 58 mk.
Stawiszcze Nowe, ob. Białosukniówka.
Steble, wś. pow. kowelski, gm. Lubitów,
Stawiszcze 1.) wś, pow. dubieński, gm. Ja- 15 w.od Kowla, 95 dm., 581 mk.
rosławicze, 30 w. od Dubna, 38 dm., 403 mk.
Steblów, mstko, pow. kaniowski. Ed. Ruli2.) S,, wś, tamże, gm. Malin, 34 w. od Dubna, kowski: „Mickiewiez w podróży do Odessy*
24 dm. 201 mk. 3.) Ś,, kol. i urocz., pow ży- (Księga pamiątkowa setnej rocznicy A. Miekiew.
362 mk.

tomierski, gm. Uszomierz, 65 w. od Żytomie- Warszawa, II, 189).

rza, kol. 53 dm., 231 mk.; urocz. 4 dm., 22 mk.

Stebnik, wś, pow. drohobyeki. Według lustracyi z r. 1565 wś ta w ststwie drohobyckiem,
miała banię solną „osobliwą*, koło której jest
wież albo szop do robienia soli dosyć. Sól też
miałką rąbano na przedaż. Pobierano też myto
od prasołów. Tamże są źródła „ósobliwe w których się hałun sadzi, którego tam dosyć nabierają gdy zima bywa twarda*. Było tu wójtostwo dziedziczne na kilku łanach z prawem ro4 dm., 17 mk. 5.) S,, wś, pow. rówieński, gm. bienia soli. Gdy Jan Starzechowski
„niniejszy
Równo (8 w.), par. praw. Poniebyl (2 w.), wojewoda podolski*, za konsensem króla te wój-

Stawiszyn, mstko, pow. kaliski. Pisał o $.
Adam Chodyński w „Kaliszaninie*.
Stawki 1.) ferma, pow. hajsyński, par. Ternówka, Baranowskich, 249 dz. 2.) S,, ferma
przy wsi Aleksandrówka, pow. jampolski, gm.
Tomaszpol, Bennetów, 920 dz. (300 lasu). 3.)
S,, kol., pów. łucki, gm. Szczuryn, 6 dm., 35
mk. 4.) $,, chutor. pow. owrucki, gm. Łuhiny,

44 dm., 398 mk., cerkiew fil. drewn. 6.) 8, towstwo skupił, przyszedł potem w posósyę
wś, pow. włodzimierski, gm. Olesk, 39 w. od wszystkiej wsi i jej pożytków i dzierży
wieś nie
Włodzimierza, 136 dm., 785 mk., cerkiew, ka- jak dzierżawca ale jak posesor. Pop
nowo fun-

plica.

7.) S., chutor, pow. żytomierski, gm. dowany na całem łanie siedzi, który przedtem

Cudnów, par. praw. Didkowce, 47 w. od Żyto: zajmowali dwaj kmiecie, Miał nadanie
królewmierza, 16 dm., 246 mk. 8.) S., wś, tamże, skie wolności od czynszu z r. 1563 w Piotrko-

gm. Horoszki, 50 w. od Żytomierza, 84 dm., wie wydane.
696 mk.

9.) S,, tamże, ob. Ruda Stawecka.

W reg. pob. z r. 1589 podano $.
w liczbie wsi ststwa drohobyekiego. Płacił od
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Stefanówka 1.) kol., pow. ostrogski, gm.
Bubryn,
25 w. od Ostroga, 51 dm., 286 mk.
z rolą, 2 kom.
2.)
S.,
kol.,
pow. włodzimierski, gm. Wierzba,
gm.
Stebniszcze, kol. pow. żytomierski,
Włodzimierza, 22 dm., 163 mk.
od
w.
16
dm.,
34
rza,
Uszomierz, 67 w. od Żytomie
Stefanowo 1.) zaśc., pow. nowoaleksandrow
11 łan., popa, 1 koła młyń., karczmy, 4 zagr.

|

180 mk.

|

Stechówka, wś, pow. mohylewski, gm. Ciecierzyn (11 w.),
Stećki, wś, pow. zasławski, gm. Butowce,
40 w. od Zasławia , 71 dm., 423 mk., cerkiew
drewn. zbudowana r. 1781 przez właściciela

ski, gm. Smołwy, Brockich, 16 dz. 2.) S., foL., pow. wiłkomierski, gm. Dobejki. 3.) S., fol.,

tamże, gm. Pogiry. 4.) S., fol., tamże, gm.
Wieprze, należy do dóbr Sliże. 5.) S$, pow.
wiłkomierski, gm. Wojtkuszki, Romanowiczow,

245 dz. 6.) S., fol. dóbr Moszki, pow. bychowLudw. Szaszkiewicza, szkółka cerk. od r. 1886. ski. 7.) S., dobra, pow. horecki, Hołyńskich,
W r. 1589 należała do włości konstantynowskiej 1584 dz. (1248 lasn). 8.) S,, fol., pow. sieński,

ks. Konstantego Ostrogskiego, spustoszona przez Staniszewskich, 449 dz.

tatarów.

ski.

9.) S$., pow. dryzieńMiał 14 (nie 111) dusz rewiz. 10.) Ś.,

Stecowa, r. 1565 Stęcowa, wś, pow. Śnia- dobra, pow. lepelski. Spasowskich, 620 dz. 11.)

tyński.

W r. 1565 miasteczko w ststwie Śnia- S., fol., pow. połecki, Niedźwiedzkich, 39 dz.

tyńskiem, przy granicy wołoskiej. Miało 39 dm.,

Stefanpol, fol. pow. orszański, Brzostow-

po gr. 13 czynszu i 4 mace owsa każda za skich, 251 dz.
gr. 10. Czynsz i za owies czyniły zł. 79 gr. 9.
Stefański Wierch al. Szczepański, Stepań-

Podsadków 7 po gr. 12, pop gr. 30, dziesięciny ski, szczyt w paśmie Czarnej Hory, na zach.

pszczelnej pni 20 po gr. 20, wieprzów 17 po brz. Czeremoszu Czarnego, w obr. gm. Żabiego,
gr. 40. Co 5 lat powołowszczyzna, która ostat- w pow. kossowskim, między pot. Bystrzeem (od

niego roku przyniosła 39 wołów (każdy gospo- płn.), a Dzembronią (od połd.), wznosi się 1137
darz 1 wołu) po zł. 4. Ogółem rocznie wypadamt. n. p. m. Na płn.-zach. od niego leży Piało ze S. zł. 156 gr. 25.
skowa Góra (1158 mt.) z obszernymi połoni-

Stecowo, fol., pow. sieński, od r. 1860 Ga- nami.

jewskich, 305 dz.

Stefant-Szaty, Stefanty (t. XI. 319), dobra,

Steczkowo, wś, pow. siebieski, należała do pow. kobryński, Massalskich, 360dz.

Kaliksta Grabczyńskiego.
Stefany, chutor, pow. włodzimierski, gm.
Stefanańce, fol., pow. poniewieski, gm. Re- Mikulicze.
migoła, Jałowieckich, 39 dz.
Stefcin, chutor do dóbr Sporowo, pow. słoStefangród, Stepankorod, wś, pow. łucki, nimski,
gm. Osowa, 135 w. od Łucka, 81 dm., 563 mk.
Stefonajcie, dwór, pow. rossieński, gm.

Własność Moszyńskich.

Mańkuny, Tyszkiewiczów, 40 dz.

Stefulec Wielki, szczyt w paśmie Ludowej
Stefaniszki 1.) Wielkie, w dok. Stepaniszki,
pow. grodzieński, W r. 1558 w wójtow. za- w Karpatach Czarnohorskich, nad prawym brz.
błockiem, włości dworu mostowskiego ekon. gro- Czeremoszu Czarnego, w obr. gm. Hryniawy,
dzieńskiej. Było 25 włók gruntu podłego, w tem pow. kossowskim, na płd.-wsch. od szczytu Baby
4 wł. nieprzyjętych, 3 na służbę ciągłą ku robo- Ludowej (1586 mt.). Płdn. stok lesisty zwie
cie mostowej i 18 na służbę ciągłą do fol. Mi- się S, Małym, spada on stromo do Czeremoszu
kielewskiego. Poddani mieli 53 woły i 27 koni. Czarnego. Od szczytu St. ku płn. wybiega poDochód czynił (prócz owsa) 8 kóp 11 gr. 2.) tężne ramię górskie Komarecznym zwane. (Od
S, Małe, W r. 1558 wś miała 12 włók gruntu strony płd. biją źródła pot. Moczernego, a od
podłego, w tem włóka nieprzyjęta, 2 służkow- wsch. Hramitnego.

Wzn. 1576 mt.

Stegwiły, ob. Stejgwiły.
skie, 1 na strzeżenie lasu i 8 na służbę ciągłą
do mostu. Poddani mieli 14 wołów i 8 koni.
Steindorf, wś, pow. bydgoski, ob. MakoDochód czynił 2 kopy 48 gr. 3.) S$., wś i zaśc., wisko.
pow. nowoaleksandrowski, gm. Antolepty, par.
Stejmaki, wś, pow. siebieski, należała (z BarDusiaty, 21 w. od mta pow. Niegdyś Zakrzew- ławem) do Makowieckich.
skich, od których przeszły do Klotowej. Około
Stejniszki, dwie wsi, pow. nowoaleksanr. 1847 Benedykt Klot sprzedaje Franciszkowi drowski, gm. Antuzów, 19 w. od mta pow., ati Kasyldzie z Niewęgłowskich Zawadzkim, dziś tyn. Możwil. Nadto Trąpczyńscy mają tu 51 dz.,
ich synów. Do dóbr należą fol. Bruże i Bał- Powrysowie 43 dz., Rogowsey 66 dz.
Stelmachowszczyzna, zaśc., pow. lepelski,
tryszki. 4.) $., dwór, pow. poniewieski, gm.
Girsudy, Kierszulisów, 60 dz.
Petryszczów, 18 dz.
Stenderowszczyzna, pow. słonimski, ob,
Stefanów, fol., pow. czerykowski, od r. 1868
Studerowszczyzna. Ślady stacyi krzemiennej,
Timlerów, 251 dz.
|
Stefanów, nazwa dawana niekiedy mstku badanej przez Z. Glogera (Pam. Fizyogr., 1882,
t. II, 492).
Szerzyny w pow. jasielskim.
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Steńkowo, fol., pow. horecki, od r. 1879 żała do włości lubarskiej, w r. 1601 podana jaKozeków i von Nolkenów, 291 dz., młyn.
ko spustoszona przez tatarów.
Step, dwa fol., pow. taraszczański, gm, ZaszSteżyrycze, mylnie Stężarycze (t. XI, 339)
ków (5i 10 w.).
nad rzką Grabówka, wś i fol., pow. włodzimierStepań, mstko, pow. rówieński. Gmina obej- ski, gm, Korytnica, 21 w. od Włodzimierza, Wś

mnje 43 miejscowości, 1302 dm. włośc. (985 in- 105 dm., 786 mk., cerkiew, szkoła, cegielnia,
nych), 11,380 mk. włościan, uwłaszczonych na smolarnia; fol. 5 dm., 82 mk. W r. 1565 wś ta
9881 dz.
w ststwie horodelskiem, miała 27 kmieci na
Stepanki, pow. kobryński. Na. polach trzy 8 dworzyszczach, 15 zagrod., karczmę dającą
kurbany,
zł. 12, młyn gr. 24. Pop kunicy gr. 12!/4.
Stepanowicze 1,) fol., pow. horodecki, Fili- Bartnicy dani miodowej 25 wiader, 2 części wiapowych, 116 dz. 2.) S$, Stefanowicze, dobra dra i eztery zmieny wartości zł. 52 gr. 4. Bór
skarb., pow. wieliski (dawniej suraski), obejmu- przy wsi dobry, miewyniszezony. Dochodu

ją 10 wsii 1 fermę, mają 2995 dz.
Stepanówka 1.) wś, pow. nowogradwołyński,
gm. Emilczyn, par. praw. Siomakówka (5 w.),
52 w. od mta pow., 82 dm.,, 527 dz. 2.) $,,
wś, pow. ostrogski, gm. Unijów (4 w.), par.
praw. Bołożowka (3 w.), 40 w. od Ostroga,
66 dm., 468 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1801.

zł. 98 gr. 3 den. 3. Przy wsi była Wola w niej
5 kmieci. Na folwarku zwieziono do gumna żyta kóp 900, owsa 40, prosa 12, tatarki brog,
grochu brog. Starosta horodelski nieboszczyk
wtedy już, Krzysztof Krupski, urządził na nowo
ten folwark.

Stępocice, r. 1339 Stampoczicze, wś, pow.
3.) S$. wś, pow. owrucki, gm. Łuhiny, par. pińczowski, W r. 1339 Kazimierz król przepraw. Krasnowłóka (4 w.), 60 w. od Owrucza, nosi tę wieś, własność Bonifacyusza i Egidiusza
67 dm., 445 mk. 4.) S$., chutor, tamże, gm. braci, z prawa polskiego na niemieckie (Kod.
Worobie Nowe, 5 dm., 35 mk. 5.) S$, pow. mał., III, 36).
wasylkowski, ob. Stefania, 6.) S$., kol., pow.
Stępuchowo, wś, pow. wągrowiecki. Nadżytomierski, gm. Puliny, 17 dm., 97 mk.
morski: „Cmętarzyska przedhist. w S.* (WszechStepanowo 1.), fol. dóbr Nowina, pow. kli- świat, 1894, t. 13).
mowieki. 2.j S,, zaśc., pow. witebski, StyryStężaryce, ob. Steżyrycze.
kowiczów, 8 dz.
Stepek 1.), chutor przy wsi Ludwinówka,

Stężyca 1.) mstko, pow. garwoliński.

W r.

pow. wasylkowski. 2.) S$, al. Stepka, wś i fol., 1791 ziemia stężycka obejmowała 24 parafii
pow. żytomierski, gm. i par. praw. Januszpol, i ludności 32,365 (16,572 męż., 15,793 żeń.). 2.)

69 w. od Żytomierza, 48 dm., 360 mk.

3.) S$. S,,r. 1565 Stezicza, wś, pow. krasnostawski, W r.

al. Stepka, chutor, tamże, gm. Piatka, par. praw.
Turczynówka (3 w.), 42 w. od Żytomierza,
5 dm., 28 mk.
Stepki 1.), ferma przy wsi Luszniowatej,
pow. bałeki, Aniszewskich, 651 dz. 2.) 5,,
wś, pow. owrucki, gm. Hładkowicze, 10 dm.,

1565 wś ta w ststwie krasnostawskiem miała
24 kmieci na półłankach, 4 puste łany, 2 zagr.,

4 rybitwów.

Dochód zł. 33 gr. 27.

Folwark

tamtejszy miał zbioru w gumnie: żyta ozimego

kóp 454, jarego 40, pszenicy jarej 70, jęczmienia 60, owsa 482, grochu 10, tatarki 20. Czeladź składała się z dwornika, dworki, 2 dziewek
50 mk.
Sterdyń, mstko i dobra, pow. sokołowski. i 2 pastuchów,
Stiena Jurkowa, wś nad jez. lepelskim, pow.
Denhel Aug.: „Obora bydła krajowego w malepelski,
gm. Franopol, 7 w. od Lepla, 48 dm.,
jątku S.* (Spraw. kom. fizyogr., t. XXXVII, od520
mk.,
zarząd gminy.
bitka r. 1903, str. 12.
Stienka Wielka, wś nad jez. Motyryno, pow.
Sterewniewo, os., pow. newelski, gm. Serulepelski, gm. Usacz, 27 dm., 108 mk., cerkiew.
ty, cerkiew.
Stobychówka, wś, pow. kowelski, gm. SoSterlaniszki, dwa zaśc., pow. nowoaleksan-

drowski, gm. Smołwy.
Sterlany, fol.,

pow. nowoaleksandrowski,

szyczno, 31 w. od Kowla, 49 dm., 293'mk.
Stobychwa, mstko, pow. kowelski, gm. Bo-

gm. Smołwy.
rowno, 46 w. od Kowla, 54 dm,, 459 mk., cerSterniany, pow. rzeżycki. Gmina obejmuje kiew, dom modl. żyd.
94 miejscowości, 349 dm. włoścć. (80 innych),
Stockmannshof, gub. ryska, W pobliżu
5331 mk. włościan, uwłaszeczonych na 9203 dz. dworu, pomiędzy Dźwiną i rzką Lukste znajduStetkowce, wś w pobliżu Teterewa, pow. ją się zwaliska dawnego zamku, zajmujące 654
żytomierski, gm. Krasnopol, st. poczt. Lubar saż. kw. Zamek był spustoszony r. 1375 przez
(12 w.), st. dr. żel. Olszanka (25 w.), 82 w. od litwinów, Wr. 1437 areyb. ryski nadał go jaŻytomierza, 328 dm., 2100 mk., cerkiew drewn. ko lenno Janowi Loksten i jego synowi przybrazr. 1720, uposażona r. 1777 przez właścicieli nemu Stockmanowi, w rodzie którego pozostawał
Konst. i Benedykta Żółkiewskich i Antoniego około 150 lat. Obecnie S, należy do hr. Medei Józefa Cieleckich, szkółka od r. 1873, _Nale- mów.
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Stokliszki, pow. trocki. 0 1 w. od mstka,
z jez. Hosta
W r, 1577 daje szosu fl. 5 gr. 20, na pr. brz. rzeczki wypływającej
się

Stoczek, r. 1577 Sebastianowo, mstko, pow.
łukowski.

znajduje
od 12 łan., od rzem. i przek. fi. 1, od 3 bań go- i uchodzącej do rz. Wierzchniej, jezioraH
osta,
W pobliżu
*).
(„pilikalnis
nasyp
kołach.
2
o
młyn
25,
fi.
go
czopowe
rzałez.,
Sienakalzw.
góra
nasyp,
inny
S.
od
w.
4!/,
o
Wiekpow. szawelski, gm.

Stoczki, dwór,

sznie, Lewbergów, 366 dz.

Stodoliszcze, Stadoliszcze (t. XI, 174), myl-

nie Stadoliszczany, dobra, pow. wieliski,

gm.

za
ckiego,
wic
-Horba
Makłoki, spadkob. Konono

634 dz.
Stodoły, niem. Koenigsbrunn, wś, pow. inowrocławski.

Starożytne grodzisko i ementarzy-

sko z urnami. Opisał je dr. Lehmann Nietsche
(Verhandl. des Anthrop. Ges., str. 171.5).
Stogi, fol., pow. wiłkomierski, gm. Szaty,
hr. Tyszkiewiczów, 100 dz. Ob. Stogiale.
Stogniewice, w r. 1356 Stognegowice, wś,
pow. miechowski. „Dirscho haeres de S. dapi-

nis, około 55 saż. wysoki i mający do 3 w. obwodu. Na wierzchołku są zwaliska fundamentów jakiejś budowli.
Stolarnia 1.) kol., pow. włodzimierski, gm.
Kisielin, 30 w. od Włodzimierza, 15 dm., 234
mk. 2.) $., chutor, tamże, gm. Nowodwór.
Stolin, mstko, pow. piński. Na początku
w. XIX własność Kajetana Korzeniowskiego, regenta w. ks. Litew., który umierając w S.
dn. 22 maja r. 1808 zapisał fundusz na trzech

księży przy kościele miejscowym, przez zapisodawcę wymurowanym, domy i place do tego
przeznaczył. Włożył obowiązek na księży, by
tyrem
klaszto
z
spór
1356
uczyli czytać, pisać i rachować ubogą szlachtę
r.
fer eracov*, ma
nieckim o część jeziora we wsi Łączany (pow. okoliczną i dzieci włościan („Kuryer Litew.*,
r. 1808, n. 87).
wadowieki (Kod. dypl. pol., III, 249).
Stolino, chutor, pow. radomyski, gm. KreStojacze, ob. Czyste.

Stojańce, wś, pow. mościski.

„Janusius de siatycze, 79 w. od Radomyśla, 20 dm., 123 mk.

Stoianice al. de Goray* sędzia chełmski, dzieStolnikowa, Stolnikowy (t. XI, 361), ob.
dzie Kraśnika, w dok. z r. 1356 niepewnej auten- Piotrówka.
tyczności (Kod. mał., III, 377).
Stolno, ob. Stulno.
Stojanicze 1.), fol. dóbr Wisznie, pow. kliStołbce, fol., pow. lepelski. Mają tu Domowieki, 2.) S., fol., tamże, Surynów, 230 dz. waszurowie 95 dz., Kłodnicey 25 dz., NowoStojanów, mstko, pów. kamionecki. We- miejscy 52 dz,, Seniukowowie 10 dz.
dług lustracyi z r. 1565 leżało w ststwie sokalStołbiec, Stołpiec (t. XI, 307), wś nad Ikwą,
skiem. Mieszczanie płacili do zamku tylko pow. dubieński, gm. i par. Wierzba, 23 w. od
z ról, których było łanów 763/,, z każdego po Dubna, 111 dm., 773 mk., kaplica, młyu.
gr. 48. Karezma zł. 50. Obszary puste króStołbun, wś nad rzką Stołbunką, pow. roha
lewskie mógł orać każdy i obsiewać za opłatą
cermk.,
979
dm.,
176
Stołbun,
gm.
czewski,
po gr. 2 od tego eo zorał przez dzień i za siód- kiew, szkoła,
młyn, 2 wiatraki.
mą kopę zbioru. Było z tego zł. 4 gr. 16 i niewś, pow. orszański, gm. Moszko,
Stołbuny
an
jest
co owsa skopnego. Powinnością mieszcz
wo
(5
w.).
robić kobylenie koło zamku sokalskiego. Ogółem
Stołby, wś, pow. nowogradwołyński, gm.
było dochodu zł. 180 gr. 19. W r. 1578 z popar. praw. Mokre (2 w.), 25 w. od mta
wodu spustoszenia przez tatarów, miasto było Żołobne,
pow.,
45
dm., 292 mk.
zwolnione od podatków i opłat skarbowych.
pow. miński. Kościół fundowany
Stołpce,
gm.
Stojanówka, wś, pow. krzemieniecki,
i Zofię z Zenowiezów (nie ZienAleks.
przez
był
Radziwiłłów, par. praw. Pereniatyn, 30 w. od kowiezów) Słuszków,
Krzemieńca, 23 dm., 118 mk.

urocz., pow. nowogradwołyński.

Stołpie, r. 1565 Stołpi, wś, pow. chełmski.
W r. 1565 wś ta w ststwie chełmskiem, miała

i chutor,
niów), 9 w. od Ostroga.
chutor 2 dm., 9 mk.

królewskie kopie.

Stojłeczko (t. XI, 356, Stojło Zielone),

16 kmieci dających czynsz pieniężny od 6 do
Stojło 1.) urocz., pow. nowogradwołyński,
i po 2 kapłony.
gm. Baranówka. 2.) S., urocz., tamże, gm. Pi- 12 gr., owies od 2 do 4 korey
do 1 grzywny.
gr.
3
od
płaciło
15
ów
Zagrodnik
szczów. 3.) S., ob. Stojłeczko. 4.) S., wś
miodu za zł. 2
półówierei
dawali
Bartnicy
Ka(nie
pow. ostrogski, gm. Kuniów
Wś23 dm., 175 mk.; gr. 12.

Pop nie nie daje, a ustawieznie lasy

Stoki 1.), pow. wołkowyski. WŚ 287 dz.; nasterskich.
W r. 1564
dobra w części Laskowskich 177 dz., Roszkow-

Tamże jest kilka ludzi mo-

Ogółem dochodu zł. 40 gr. 10.

podano we wsi Stołp łanów 8/4,

22 zagr. z rolą, 11 komor., pop.
skich 343 dz.; okolica ma 408 dz. 2.) S., wś,
Stołpiecka, kol., pow. nowogradwołyński,
od
w.
100
ujża,
Ungierm
gm.
,
pow. dźwiński
Emilczyn, 70 w. od mta. pow., 37 dm,,
gm.
Dźwińska, zarząd gm., szpital wiejski.
179
mk.
183),
XI,
(t.
Stokie, mylnie Stonie, Stanie
Stołpin, wś, pow. rówieński, gm. Międzydwór, pow. rossieński, gm. Kroże, Kibortów,
rzec (1'/ą w.), st. poczt. Samostrzały (2 w.),
145 dz.
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st. dr. żel. Równo (47 w.), 88 dm., 881 mk., cer- 14a w Woli tejże wsi 9. W lasach tej wsi bykiew drewn. z r. 1864, szkółka, wiatrak.
ło około 40 barci zamku chełmskiego.

Stołpinka, wś, pow. owrucki, gm. Olewsk,
par. praw. Radowel (8 w.), 108 w. od Owrucza,
43 dm., 283 mk.

Stołpnia, dobra, pow. rohaczewski, od roku
1876 Serebriakowych, z fol. Boguchwał 3802 dz.
(2434 lasu), wiatrak.
Stołpów, wś, pow. żytomierski, gm. Krasno-

Stracza Burbulewska, fol. nad Straczą, pow.

święeiański, par. Świr. Niegdyś kn. Świrskich,
z których Jan i Krzysztof r. 1612 zastawiają
Jerzemu i Zofii ze Świrskich Zebrowskim, a roku

1616 kn. Andrzej Świrski sprzedaje temuż Żebrowskiemu.

W r. 1767 Andrzej Żebrowski

sprzedaje Kazimierzowi Franciszce z Hłasków
siółka, st. poczt. Cudnów (7 w.), st. dr. żel. Ol- Pakoszom.
Stradań, rzka w pow. połockim, pr. dopł.
szanka (13 w.), 65 w. od Żytomierza, 188 dm.,
1149 mk, cerkiew drewn., uposażona przez ks. Połoty. Bierze początek w pobliżu wsi Panuryce W.i Małe, płynie ku płd.-wsch. na przestrzeJanusza Savguszkę r. 1769.

W r. 1563 w wój- ni 1l2w. Od lew. brzegu przybiera rzkę Czertowstwie terebieszowskim, włości dworu wie- nicę.
Stradez, r. 1515 Stradecz, r. 1565 Strzalcze,
żeckiego ekon. kobryńskiej. We wsi było 31
włók gruntu średniego, z tego 5 wolnych, 1 na wś, pow. gródecki. W r. 1565 wś ta w ststwie
osadzie i 25 na robocie. Dochód czynił 20 kóp lwowskiem, miała 17 kmieci na 8'/, łan. wymiernych, karezmarzów 2 (zł. 14 gr. 12), pop
22 gr.
Stonajcie, okolica, pow. szawelski, gmina gr. 24 i miodu macę za zł. 2 gr. 12, drugi pop
miodu korzec za grzyw. 6, bartniey dwaj miodu
Szawkiany.
kor. 21/,, wartości zł. 24 gr. 24, podsadkow 6.
Stonie, Stanie, ob. Stokie.
Stołpy, pow. prużański.

Stonurowo, wś, pow. orszański, cerkiew. Pobierają tu grobelne od bydła do Gródka pę-

dzonego. Czyni czasem do grzyw. 3. Suma
Stopczatów, r. 1416 Stołpczathe, wś, pow. zł. 49 gr. 10. Młyni piła zł. 46.
kołomyjski. Wraz z górą Dubowa i strumieStradecz, wś i fol. nad rzką Korowianką,

niami do Łuczy spływającymi, nadana r. 1416

pow. brzeski, gub. grodz., gm. Miedna (nie Do-

Waśkowi, przez Wład. Jagiełłę (Kod. dypl. pol.,
maszów i Ołtuszj. Wś 69 dm., 619 mk., cerkiew,
I, 243).
szkoła, 1529 dz. włośc., 75 eerk., fol. należy do
Stopnica, miasto powiatowe. Powiat stop- dóbr
Kołpin. Par. praw. dekanatu (błagoczynia)
nieki pod względem archeologicznym zbadał

i opisał Erazm Majewski.

Początek pracy tej

włodawskiego, 1211 dusz.

Stradom, wś, pow. częstochowski.

Wita-

mieści tom III „Swiatowita* z r. 1901. Dodano
nowski Raw.: „Lud wsi $. pod Częstochową” (Zb.
tu trzy mapki powiatu: geologiczną, orografiez-

wiad. do antr. kr., 1893, t. 17).
ną i hydrograficzną.
Stradopol, wś, pow. dźwiński, należała do
Storonicze, wś, pow. ostrogski, gm. Płużne, Szyłejków.
par. praw. Borysów (5 w.), 15 w. od Ostroga,
Stradów, wś, pow. pińczowski. W. Karśnie47 dm., 331 mk., smolarnia. Własność ks. Jaki: „Okop w S$.* i ks. T. Czerwiński: „Okop
błonowskich.
w 8.* („Światowit*, II).
Storożnia, fol., pow. czerykowski, od roku
Stradowo, fol., pow. rzeżycki, Tekli Korza1880 Iliniczów, 437 dz., młyn i folusz.
nowej, 145 dz.
Storożyszcze, dobra, pow. sieński, JanowStrakłów, wś, pow. dubieński, gm. Dubno
skich i Majewskiej, z fol. Dudary 4277 dz. (4 w.). 25 dm., 290 mk., cerkiew murow., wznie(2028 lasu).
siona r. 1779 przez właścicielkę Annę Puzyninę.
,_ Stowpieczno, chutor, pow. owrucki, gmina Do par. należy wś Wolica (2 w.). Był tu nieHładkowicze.
gdyś monaster męski, założony r. 1665 przez
Stożek, wś nad rzką Kołowinieą, pow. krze- Annę, żonę Michała Puzyny, podsędka ziemsk.
mieniecki, gm. Białokrynica, par. praw. Anto- krzemienieckiego. W pierwszej ćwierci w. XIX

nowee, 16 w. od Krzemieńca, 44 dm., 454 mk., przyłączony
do monasteru
bazyliańskiego
cerkiew fil. z kamienia. Był tu niegpyś mona- w Krzemieńcu. W r. 1545 wś należy do Juch-

ster zgorzały w drugiej połowie XVII w.

Od ny Torokanowskiego, a r. 1569 do Bohdana Pa-

r. 1866 wś należy do Woroninych. W r. 1583 tryki Radohostskiego.
kn. Matwiejowa Czetwertyńska wnosi z 2 dym.,
Stramica, rzeczka w dok. z r. 1262, jest to
6 ogrod., 1 bojarzyna, 1 popa.
dzisiejsza Stradomka, dopł. Raby.

Strabla, dobra, pow. bielski, gub. grodź.,
Straplica, dobra, pow. horodecki (nie neks. Oboleńskich, 1845 dz. (740 lasu).
welski), mają 536 dz.
Stracholin, kol., pow. łucki, gm. Szczuryn,
Strassburg (niem.), ob. Brodnica. W roku
9 dm., 51 mk.

Strachosław, wś, pow. chełmski,

1889 wydał dr. Hans Plehn: „Geschichte des

W roku Kreises Strassburg in Westpreussen*.
Lipsk,
1565 wś ta w ststwie chełmskiem, miała kmieci str. XXVII i 369. Na nim oparł Romuald Ła-

ste
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zęga swe opracowanie: „Powiat brodnieki* (Wi- żyński. R. 14638 czterej synowie Mikołaja
z Łomży, wójta w Łopuchowie, sprzedają
sła, r. 1901, t. XV, zesz. 1).
Straszęcin, wś, pow. ropczycki. W r. 1536 20 łan. zw. Strękowo al. Niebocząc, powyżej
dziedzicem Zbigniew Bangk (Bąk?) Ma on tu Wizny, leżące nad Narwią, trzem braciom
12 kmieci, 2 karczmy, 5 zagr., zamek, folwark,
4 stawy, 2 młyny. Lasy dębowe i bukowe dawały za żołądź od 20 do 80 grzyw., pasieki
gr. 25. Były też 4 jeziora (lacus). Do dóbr
należały: Grabiny, a w części Góra Motyczna
i Górska Wola.
Strasznoje al. Michałowo, dobra, pow. połoeki, Maryi Łakis, 1500 dz.

z Przyborowa za 100 kóp groszy (Kapica, Herbarz, 389)

Jeglas, Giłusz, Kugielis i błotem.

gorzelnia, 4 młyny.

stocki.

Długosza (L. B., III, 426) jest to dzisiejsza

Strękowo, wś, pow. ostrowski. Mylnie odniesiono (t. XI, 401) do tej wsi akt zr. 1468
ściągający się do wsi Strękowa Góra.

Strojnów, dobra, pow. rzeżycki, Benisławskich, z Rykopolem 1397 dz.
Stroki, wś, pow. starokonstantynowski, gm.

Straszów, wś, pow. piotrkowski. W dok. i st. poczt. Teofipol (6 w.), 55 w. od mta pow.,
z r.1406 w Rozprzy spisanym, występuje „Vla- 119 dm., 640 mk., cerkiew drewn. z r. 1773,
do haeres de $.% W r. 1517 „Felix de Stra- szkółka.
Strokajły 1.) fol., pow. klimowieki, od roku
szow in Rosprza haeres* (Kapica, Herbarz, 70,
1879 Puzanowiezów, 269 dz. 2.) S$., dobra,
387).
Stesieka, pow. trocki. Znajduje się tu gó- tamże, Sianożęckich, z fol. Tytówka, Hryniewra sypana, wysoka, otoczona jeziorami: Nepris, szczyzna i Korpacze 2300 dz. (1324 lasn),
We wsi cerkiew.

Strolewo, fol., pow. lucyński, Kukszynych,
Strazdy 1.) wś, pow. wiłkomierski, gm. Onikszty. 2.) 8., zaśe., tamże, gm. Towiany, Straz- 133 dz.
Stromiec. wś, pow. radomski. Nowy kodasów, 68 dz.
Strazdynie, zaśc., pow. kowieński, gm. Zej- ściół murowany zaczęto budować r. 1901.
my, Zawadzkich, 40 dz.
Stromne, pow. horodecki, ob, Kliszowa,
Straż, urocz. przy wsi Skorupy, pow. białoStroniszów, wś w par. Gdów, opisana przez
Strażwald (t. X, 56, Zybiniszki), fol., pow. Stryszowa w pow. wieliekim. Własność klaszto-

rzeżycki. Niegdyś attyn. Rybiniszek, obecnie ru w Mogile, któremu przewóz tutejszy na RaAdeli Gajewskiej i Eleonory Graleczyńskiej bie dawał do 10 grzyw. rocznie.
(366 dz.), oraz Katarzyny Pawłowiezowej i córStronna, wś, pow. drohobycki. W r. 1565
ki jej Świrskiej (203 dz.) i Tryfona Smirnowa wś ta we włości ozimińskiej, ststwa samborskie(276 dz.).
go, miała 50 kmieci na ćwierciach. Zamiast
Strączków, w dok. Strancow, wś, pow. san- robót do dworu i młyna samborskiego, gdzie
domierski. Wcielony r. 1337 do nowo utworzo- o kilka mil musieli chodzić, kazał im starosta

nej parafii w Chobrzanach (Kod, kat. krak., I, zwozić po 104 wozów z ćwierci do żupy droho203).
byckiej. Od tego wykupili się opłatą 5 zł, rocz-

Streczenięta, Streszczenięta, pow. oszmiański, nie z ćwierci.

Podsadkowie z tej wsi w liczbie

ob, Storczenięta. Nadane r. 1631 przez Mikoła- 20 założyli w końcu wsi nową osadę: Wolę
ja Kiszkę, wwdę mścisławskiego, kościołowi Strońską. Dochód ogólny zł. 380 gr. 25.
w Iwiu. WóŚ miała 10 włók osiadłych.
Stróża, ob. Brzezice.
Strejpuny, mylnie Strejkuny (t. XI, 399),
Stróżna, wś, pow. grybowski. W dok, z r.
fol., pow. kowieński, gm. Zejmy, Bielajewych, 1382 Mroczko ze S. (Kod. mał., III, 343).
130 dz.

Strekowszczyzna,

fol., pow. kobryński,

Strugi 1.), urocz. przy wsi Łukowo, pow.

brzeski, gub. grodz. 2.) S,, Struga (t. XI, 415),
gm. Rohoźna, Lasotów, 60 dz.
wś i kol., pow. grodzieński, gm. Hudziewicze.
Strelczuny, wś, pow. dźwiński. gm. Krasław.
Strełki 1.) wś, pow. dryzieński, gm. Kocha- Wś 651 dz.; kol. 121 dz W r. 1558 w wójtownowicze (7 w.), par. Oświej, cerkiew, 2 jarmar- stwie podnieteckiem, włości dworu kraśniekiego
ki.

2.) 8., Strzałki, fol.. pow. rohaczewski, od ekon. grodz.

r. 1878 Kalinowskich, 520 dz.

3.) S$, Wielkie, średniego,

We wsi było 33 włók gruntu

w tem 3 nieprzyjętych.

Poddani

mieli 100 wołów i 47 koni. Dochód czynił
wś i fol., tamże, gm. Horodziee (2 w.), od roku
(oprócz owsa) 39 kóp 36 gr. 3.) 8,, zaśce. dóbr
1879 Małafiejewych, 129 dz., młyn, folusz, depMazurkowszczyzna, pow. wołkowyski.
tak. 4.) S$. Małe, fol., tamże, od r. 1870 Mała-

Struhy, wś, pow. sieński, gm. Moszkany,
Strujany al. Sruyjany, dwór, pow. telszewski,
6.) S,, fol., tamże, od gm. Płungiany.

fiejewych, 1579 dz. (1119 lasu). 5.) $., dwa
fol.,.

tamże,

należą do Małafiejowych, jeden

784 dz., drugi 766 dz.

r. 1876 Timoszenków, 119 dz.

Strukaczów al. Struchaczów, wś nad rzką

Strękowa Góra, r. 1463 Strękowo al, Nie- Hornią, pow. rohaczewski, gm. Rossochy, 95 dm.,
mocząc, r. 1578 Gora Strenkowo, wś, pow. łom- 541 mk., 2 wiatraki.
Słownik Geograficzny,

T. XV. — Zeszyt 184.
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Strukowo, zaśc,, pow. witebski, Bobiatyńskich, 11 dz,
Strumień, okolica, pow. rohaczewski, gm.
Korma (8 w.).
Strumilce, mylnie Struszylce (t. XI, 423),
wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. Poniemuniek,
Strumiłówka, ferma przy Bystrzyku, pow.
berdyczowski.
Strumino, wś, pow. rohaczewski, cerkiew.
Struń 1.) fol, pow. połocki, Filipczenki,
366 dz. 2.) $., pow. połoeki. Gmina obejmu-

zł. 2. Powołowszczyzny co piąty rok po 2 woły z dworzyszcza. Ogółem dochodu było 251
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zł. 12 gr.

Stryhany, wś nad Horyniem, pow. ostrogski, gm. Krzywin, 21 w. od Ostroga, 46 dm.,
276 mk., 2 młyny, tartak.
;

Stryhin, Stryków (XI, 428, mylnie Strychów),
wś, pow. słonimski, 52 dm., 598 dm., 1568 dz.
Stryj, słoboda, pow. rówieński, gm. Sieliszcze, 77 w. od Równego, 22 dm.
Stryj, miasto. A. Kirkor: „Bołdy w Stryjskiem („Zbiór wiad. do antrop. kraj.*, t. III.
je 138 miejscowości, 1152 dm. włośce. (68 in- Kraków, 1879).
nych), 6698 mk. włościan, uwłaszczonych na
Stryje, w dok. Stryjewo, Stryjewicze, pow.
14,023 dz.
kobryński. W r. 1568 w wójtowstwie ostroStruniewszczyzna, pow. nowoaleksandrow- meckim ekon. kobryńskiej., We wsi było 27
ski, gm. Słobódka. Należała do dóbr Drujka. włók gruntu średniego, w tem 2 wolne na osoczStał tu kościołek fundowany r. 1792 przez Kle- niectwo. Dochód czynił 141 kóp 5 gr.

mensa Żabę, opata lubaniekiego. Po drugiej
Stryjewo, wś, pow. ciechanowski. W roku
stronie rzeki był zaśc. t. n. (dziś zwany Kaczer- 1462 czterej dziedzice 8. bracia rodzeni, kupują
gi), należący do Drujki Rudominów.
Strupejki, wś, pow. nowoaleksandrowski,
gm. Rakiszki.
Strupin, wś, pow. chełmski, ob. Koczow.
Strupin, wś i fol., pow. grodzieński. Wś
67 dz.; fo]. w części Puciłowskich 38 dz., Li-

sowskich 51 dz. i Bohatyrewiezów 25 dz.

od Mikołaja i jego syna Pawła, połowę dóbr Zaremby pod Zambrowem za 15 kóp groszy (Kapi-

ea, Herbarz, 401).
Stryjów, r. 1565 Stryow, wś, pow. krasnostawski.

W r. 1565 wś w ststwie krasnostaw-

skiem, miała 27 kmieci na półłankach,

6 na

ćwierciach, dwie ćwierci puste, kareczmarzów 2,
Strupwiaunis, S/rupionis, dwór, pow. ros- wójt na pół łanku, zagrod. 3. Ogółem dochodu
sieński, gm. Szymkajcie.
zł. 34 gr. 25.
Do gumna fol. zwieziono: żyta
Strutyń, pierwotnie Sytyczyn, wś, pow. do- ozimego kóp 491, jarego 54, pszenicy ozimej 80,
liński. W r. 1469 niejako Denylo przedstawił jarej 20, jęczmienia 12, owsa 462, tatarki 20,

nadanie ruskie na tę wieś. Pieczęć była z anio- prosa 13, grochu 10. Krów dojnych było 28,
łem.
jałowie dojnych 138, nieuków 18, gęsi 70, kaStrybież, wś i kol. nad rz. Cną (Owietlicą), płonów £5, kur 70. Czeladź składali: urzędnik,
pow. żytomierski, gm. Puliny (10 w.), st. poczt. dworka, 2 dziewki, pasterz.
Rudnia (4 w.), 39 w. od Żytomierza. Wieś
Stryjowa, wś, pow. nowogradwołyński, gm,
72 dm., 770 mk.; kol, 56 dm., 309 mk. We wsi SŚmołderów, 10 w. od mta pow., 110 dm., 645
cerkiew drewn. z r. 1858. W całej parafii by- mk., szkółka cerk. od r. 1874, młyn.

ło 281 dm., 2238 mk, praw., 318 kat., 1560 koStryków, mstko, pow. brzeziński. Stacya
lonistów niemców i około 200 żydów.
dr. żel. warsz.-kaliskiej, 103 w. od Warszawy.
Strybino, fol. dóbr Szuhalewo, pow. orStrylcze al. Strzylcze, wś, ob. Gwoździec.
szański.

Strymki, wś, pow. dryzieński, par. Druja.
Stryszowa, w dok. Stroyssowa, ob. Kędzierzynka
i Stroniszów.
mina.
Stryżyno, wś włośc., pow. dryzieński, gm.
Strygowo, Strykowo, wś i fol., pow. kobryński. Wś 738 dm., 656 mk., cerkiew, szkoła, Stryżyno, 12w. od Dryssy, 7 dm., 86 mk.
737 dz. włośc., 42 cerk.; fol, Puzynów, 841 dz. Gmina obejmuje 69 miejscowości, 710 dm. włośc.
Stryczowice, r. 1328 Stwtschowitz, wś, pow.
opatowski. Własność bisk, lubuskich. Ob. Mo-

Par. praw. dekanatu (błagoczynia) czerewaczyc- (9 innych), 4480 mk. włościan, uwłaszezonych
kiego, 1078 dusz. Gmina obejmuje 37 miejsco- na 8891 dz.
wości, 329 dm. włośc. (36 innych), 4329 mk.
Strzałkowce, wś, pow. borszczowski. W r.
włościan, uwłaszczonych na 4358 dz. Nadto 1469 w zastawie u braci Wnuczków, wraz ze

Skałą.
Strzegocin, wś, pow. pułtnski. Jan ze 8.
podkom. wyszogrodzki, nabywa r. 1442 sześć
łan. ziemi i dwie morgi nad rzką Suszą (Kapica,
Herbarz, 388).
Strzegom, wś, pow. sandomierski, PrzeZ dworzyszcza całego płacono gr. 84 czynszu
i dawano 24 mace owsa. Było dwu popów na chowała się pieczęć Gniewomira ze S., którą
półdworzyszezu, 4 podsadków, 3 karczmarzy po prof, Piekosiński odnosi do w. XII. Ze znaku
w gm. jest 145 dz. cerk. i 6563 większej posiadłości,
Stryhańce, wś, pow. stryjski. W r. 1565
wś ta w ststwie stryjskiem miała 221/, dworzyszez na których osiadło 80 gospodarzy.

Str
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tej pieczęci wytworzyły się herby: Kościesza szosu fl. 1 gr. 18, Tryleski gr. 24, od 2 rzem.
i Strzegomia.
i 1 zagr. gr. 24, od 1 bani gorzał. i wyszynku
Strzelany, okolica (nie wś), pow. poniewie- wódki gr. 18, od 6 kół po gr. 24, od popa fl. 2,
Czopowe fl. 11 gr. 15.
ski, ob. Strelany.
Strzelbicze, r. 1565 Strzełbicza i Strzelbicz-

Strzeszyn, fol. dóbr Ostermańsk, pow. roha-

ka Wolia, wś, pow. staromiejski. Według lu- czewski.
Strzylcze, r. 1469 Strelicze, Strzelcze, wś,
stracyi z r. 1568 wś ta należała pierwotnie do
zamku samborskiego, a następnie nadana została pow. horodeński. W r. 1469 „oppidum*. Pożupie solskiej (dziś Starasól). Wś miała 56 bierano cło od wozu po groszu, od pustego wozu
kmieci na 36 dworzyszczach, 6 podsadków, po 4 den., od wołu „per quadrantem*, od owcy
11 zagrodników. Dawniejsze powinności zamie- po 2 den. Sędziwoj Chumiecki okazał list naniono kmieciom na odwóz drew (po 2 wozy dający to cło, W r. 1578 Feliks Hodorowski
z dworzyszcza tygodniowo) do żupy solskiej. płaci tu szosu fl. 3, od 6 pługów, popa. CzopoRocznie wynosiło to 3744 wozów od kmieci, 340 we roczne fl. 20 gr. 26.

vd zagrodników. Był pop, karczma, młyn, knia-

ziowie. Ogółem dochodu,
zł. 28 gr. 23 den. 9.

prócz drew,

Strzyżewo, pow. lepelski.

Gmina obejmuje

było 25 miejscowości, 412 dm. włośe. (21 innych),

3570 mk, włościan, uwłaszczonych na 4385 dz.
Strzyżów, wś, pow. hrubieszowski, PowstaStrzelce, wś, pow. kutnowski, Wieś książęca w dok. z r. 1462. W r. 1579 ma 26'/ą łatu w r. 1899 eukrownia. W r. 1531 wś ta
łan. km., 6 zagr., 2 rzem., 3 kom., 1!/, łanu w wojew. bełzkiem. par. łac, Moniatycze, płaci
wójt.
od 6 łan., popa i eerkwi, młyna o 2 kołach.
Strzelce Wielkie, wś, pow. brzeski. Dzie- W r. 1578 Jan SŚwięcieki płaci od 12 łan.,,
dzice wsi tej roszezą pretensye do różnych użyt- 4 zagr. z rolą, 9 zagr. bez roli, 4 rzem., 1 kom.,

ków z lasów, wód i pastwisk, na obszarze wsi 6 ubogich, pop. Leży w pow. horodelskim.
biskupiej Zaborowie. Wyrok sądu ziemskiego
Strzyżowice, wś, pow. nowoaleksandryjski
w r. 1322 oddala ich żądania.
(Puławy). W dok. z r. 1375 występuje „SkarbStrzelce Wielkie, mto na Szlązku. W r. 1895 ko heres de Strzezovicze* (Kod. mał., II, 288).
powiat miał 69,666 mk., w tem około 63,000
Stubło, wś, pow. dubieński, gm. i par. Mipolaków.
zocz, 26 w. od Dubna, 29 dm., 176 mk.
Strzelcze, Strelcze, wś, pow. włodzimierski,
Stuczeń, dobra skarb., pow. rzeżycki.
gm. Podbrzeżie, 42 w. od Włodzimierza, 88 dm.,
Stuczewo, fol., pow. rzeżycki, Krutowych,
593 mk. W r. 1565 wś ta w ststwie horodelskiem

miała

26

kmieci

na

dworzyszczach 207 dz.

i 8 kmieci na różnych działach. Pop, zagrodn.
17, bartnik. Dań miodowa czyniła zł. 13 gr. 24.
Ogółem zł. 90 gr. 2. Do folwarku zwieziono
żyta kóp 1313, jarego 12, pszenicy 191, owsa
659, jęczmienia 186, tatarki 56, prosa 30, gro-

Studenica, pow. żytomierski, gm. Lewków,
st. poezt. Kmitów (2 w.), 19 w. od Zytomierza,
158 dm., 1977 mk., cerkiew drewn. z r. 1790,

W całej parafii byto 203 dm., 1617 mk. praw.,
22 katol., 76 starow. i 22 żydów. W połowie
chu brogów 5. Siana stogów 3, brogów 6. w. XVI (r. 1545) i na początku XVII (r. 1628)
Dwie kopy żyta dawały omłotu korzee i miarkę własność Strybylów.
Studeniec, Studzieniec, fol., pow. rzeżycki,
młynarską, zaś 19 korey miary horodelskiej szło
Korbutów, 55 dz.
na jeden łaszt gdański.
Studeńki, wś nad rzką Hrezą, pow. bychowStrzeliszcze, wś, pow. sieński, gin. Ostrowski,
gm. Horodziec, 85 dm., 537 mk.
no, 17 dm,, 83 mk.
Studiewo, fol, pow. rzeżycki, Krutów,
Strzelno, miasto szlązkie, ob. Husyniec,
Strzelsk, wś nad Słuczą, pow. rówieński, 207 dz.
gm. Lubikowicze (8 w.), st. poczt. Dąbrowica
Studynie, wś, pow. włodzimierski, gm. Ki(24 w.), st. dr. żel. Sarny (10 w.), 128 w. od sielin, 42 w. od Włodzimierza, 41 dm., 282 mk.
Równego, 294 dm., 1971 mk., cerkiew drewn.
Studyniec, chutor nad Unawą, pow. wasylz r. 1829, szkoła od r. 1845. W r.1578 ks. kowski, gm. Ksawerówka, 26 w. od Wasylkowa,
Maryi Jurjewny Kurbskiej, z domu ks, Holszań- 20 dm., 115 mk.
skiej.
Studzianka, wś, pow. dubieński, gm. Sudo-

Strzemieszyce, wś, pow. będziński. Rozpoczęto budowę kościoła murowanego, Skutkiem
wzniesienia kilku fabryk na obszarze wsi wzrosła znacznie ludność,
Strzemiłlcze, wś, pow. brodzki. W r. 1536
„Strzemyncz oppidum* w ziemi bełzkiej, płaci
szosu gr. 36, od młyna gr. 6. W r. 1578 Stan.
Łaszcz płaci szosu fl. 2 gr. 4, Adam Łaszcz

bicze (10 w.), 25 w. od Dubna, 89 dm., 481 mk.,
cerkiew drewn. z r. 1740, uposażona. przez ks.
Janusza Sanguszkę r. 1766. Cerkiew fil. we wsi
Szepietynie. Własność hr. Berga, W r. 1477
Iwaszki Ilinicza, który zamienia się z Niemirą
Wołezkiewiczem na wsi Czernawczyce i Turnę.
W r.1545 ks. Wasila Ostrogskiego.

Studzianki, wś, pow. janowski.

Posiada

Stu

Sty

kaplicę p. w. św. Barbary, w której od lat 30 nie |

Stupno, wś, pow. dubieński, gm. Buderaż,
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odprawia się nabożeństwo. Dawniej bywał tu 18 w. od Dubna, 180 dm., 1203 mk., eerkiew
głośny w okolicy odpust na św. Barbarę, 4 gru- drewn. z r. 1747, szkółka cerk. od r. 1887,
dnia, Ob. Zofia Staniszewska: „Wieś S. zarys młyn. Nadana między innemi r. 1428 przez
w. ks. Witolda, kn. Hance, żonie kn. Wasila
etnograficzny* (Wisła, t. XVI).
Studzieniec (t. XI, 503), Ściudzieniec, fol., Ostrogskiego.

Stupsk, mylnie Słupsk, r. 1578 Stopsko, wś,
od r. 1867 Tereszezenków,
pow. mławski. Okop kolisty przedhistoryczny.
440 dz.
Stuhowszczyzna, wś, pow. owrucki, gm. W r. 1578 wieś ma kościół par., płaci od
Pokalew, par. praw. Chłuplany (1 w.), 24 w. od 11 łan., 11 zagr., 3 pustych, 3 rzem., 2 przepow. czerykowski,

kupni, 3 rzem,, szynkarza wódki, wyszynku piOwrucza, 33 dm,, 261 mk.
wa.
Mają tu działy: Wieczwińsey i NowoStukaczewo, wś, pow. dryzieński, parafia
dworska.
Oświej.

Stukałowo, fol, pow. sieński, Paszkiewiczów, 120 dz.

Stużewo, fol., pow. witebski. Mają tu Chat-

kowscy 88 dz. i Styrykowiczowie, 49 dz.

S(woły, fol., pow. orszański, od r. 1871 AmStuki, dobra, pow. newelski, Weryhów,
brosiejewych i Stefanowych, 145 dz.
2133 dz.
Styczki, wś, pow. dryzieński, par. Zabiały.
Stulno, r. 1664 Stolno, wś, pow. włodawski.
W r. 1564 wś ta w ststwie chełmskiem płaci od
Stydyń 1.) Wielki, wś, pow. rówieński, gm.
13 łan., 2 zagr., 5 kom., 11 rzem., cerkiew. Stydyń, st. poczt. i dr. żel. Stepań (18 w.),
W r. 1565 wś miała 20 dworzyszez na których 60 w. od Równego, 114 dm., 738 mk., cerkiew
siedziało po 2i 3 kmieci. Miodu dannego da- drewn. z r. 1768. W całej parafii było 128
wali ćwierci 16, rączek 2. Ćwierć każda po dm., 1059 mk. praw,, 6 katol. i 15 żydów.
3 grzyw., ogółem wartości zł. 80 gr. 8.
grodników 6, karczmarzów 10 po gr. 24.

Za- Własność dawniej Worclów. Gmina obejmuje
Mo- 44 miejscowości, 932 dm. włośc. (491 innych),
stowe (na Bugu?) i browar arendowano za zł, 9 8210 mk, włościan, uwłaszczonych na 8733 dz.

gr. 18.

Tamże była puszcza w której przeby- 2.) S, Mały, wś, tamże, gm.i par. praw. Sty-

wały sarny i zające, a na Bugu „czasem i bobra dyń (3 w.), 58 w, od Równego, 83 dm., 743 mk.
znajdzie*, Ogółem ze wsi zł. 152 gr. 17. Do
Stydyńska, kol., pow. rówieński, gm. Stygumna folwareznego zwieziono żyta kóp 442, dyń, 61 w, od Równego, 36 dm., 253 mk,
pszenicy 78, jęczmienia 90, owsa 190, tatarki
Stygiewicze, wś, pow. dźwiński, par. Kra40, grochu, 10, prosa 12. W oborze było krów sław,
dojnych 30, jałowych 10, cieląt latosich 30, inStygłów, fol., pow. lucyński, Kosiczów,
nego bydła 10, owiec starych 81, z nich doj- 381 dz.
nych 40, jagniąt 45, kozłów i kóz 38, koźląt 28,
Stykino, wś, pow. witebski, gm. Uzkie.

świń 80, prosiąt 90, gęsi 110, kapłonów 60, Dwa kurhany.
kur 110, klaczy 42, źrebiąt 10.
Stylągi, wś, pow. ostrołęcki. W dok. z roku
Stuły, wś, pow. horodecki.
1483 występuje 11 dziedziców „de Stylangi ex
Stunzino, dwie wsi, pow. dryzieński, w do- armis Roliczy* (Kapica, Herbarz, 295).
Stymony, Stymonie, pow. oszmiański. W r.
brach Sarya.
Stupiczewo-Nadolin, fol.,

pow. brzeski, 1585

należały do Hrehorego Andrzejewieza,

gub. grodź., gm. Kamieniec Lit., Ejsmontów, r. 1597 w posiadaniu Stanisława Ginwida Kubi293 dz. Dobra S. jakoby nadane były, wedle łojcia, poczem Sakowiezów, dziś Czyżów.
Stynawa, r. 1469 Stkenava, r. 1589 Styniaherbarza Okolskiego, przez Kazimierza Jagielwa superior et inferior, wś, pow. stryjski. W r.
lończyka Kościuszkom.

Stupino, dobra, pow. siebieski, własność Me- 1469 synowie Tarła przedstawili listy królewskie na tę wieś im dane. W r. 1589 należy do
Stupiszcze, wś, pow. owrucki, gm. i par. ststwa stryjskiego, płaci od 15!/, łan., 2 popów,

dunieckieh.

Chrystynówka (2 w.), 35 w. od Owrucza, 53
dm., 330 mk., cerkiew drewn. Własność Bernatowieczów. Niegdyś we włości narodyckiej.
W r. 1692 należy do Jana Ant. Potockiego, łowczego bracławskiego.

2 młynów, 10 zagr. z rolą, 4 kom. z bydłem,
9 kom. ubogich, 1 rzem.

Stypin, r. 1258 Stpichino, wś, pow. nieszawski.

Bogusza,

syn

Mścisława,

testamentem

swym z r. 1258 zapisał wieś „Stpiehino sevienti

Stupnica, wś, pow. samborski. W r. 1469 nostre Cuce* (Ulanow. Dok. kujaw.„, 194, 20).
Iwaszko Kornielowski przedstawia potwierdzeStyrty, wś, pow. żytomierski, gm. Bieżów
nie Wład. Jagiełły, nadania tej wsi przez Wła- (4 w.), st. poczt. Czerniachów (7 w.), 25 w. od
dysława ks. opolskiego. W r. 1589 trzy działy Żytomierza, cerkiew drewn. z r. 1790, uposażoStupniekich, 6 łan., młyn o 2 kołach, karczma. na przez dziedziczkę Niemiryczową r. 1794.
Stupnik, pow. wasylkowski, ob. Józefówka. W całej par. było 218 dm, 1730 mk. prawosł,

Suc

Suc

e29

Należała do włości ezerniachow- W r. 1662 podano w par. Wzdół następujące
W r. 1628 Stefan Niemirycz wnosi od kuźnice: Błoto 68 głów, Berezów 78, Andry-

i 23 katol.

skiej.

szów 44, Suchyniów 72, Baltazarek 29, Ogonów

2 dym.

Styryki (t.XI, 518 Styrykowo), fol., pow. 33, Ostojów 17, młyn Grabka 26 i Gorczyna 5.

Mają tu: Marya Wojno 160 dz., Emi. Z połączenia tych osad w jedną całość powstał
lia Bohdanowiez i Balbina Jakimowiez 220 dz. dzisiejszy Suchedniów. Istniejący tu zarząd
górniczych rządowych przeniesiony
Subociszki, wś, pow. nowoaleksandrowski, zakładów
został r. 1903 do Warszawy.
gm. Dryświaty.
Suchedniówek, wś, pow. stopnieki, par.
Subotaniszki, fol., pow. nowoaleksandrow- Cmińsk, W spisie z r. 1827 wieś rządowa ma
Worobiewych,
własność
ski, gm. Smołwy,
5 dm., 40 mk. Wydawca „Kod. dypl. kat, krak.*
z zaść. Berezówka i Kumpocie 116 dz.
22), mylnie domyśla się tu miejscowości
(I,
0SZwitebski.

Subotniki al. Stare Gieranony, pow.

miański,

w której odbywa się wiee książęcy około r. 1224

W r. 1492 należały do Zofii z Mon- „super Sychodnas*.

Nazwa ta niewątpliwie

widów Mikołajowej Radziwiłłowej i pozostawa- oznacza rzekę Schodnią, dopływ Czarnej, płynąły w rodzie ks. Radziwiłłów do r. 1805. Ks, Al- cą około Szydłowa.

brecht Radziwiłł funduje tu (a właściwie odnaSuchenicze, Suchinicze, pow. grodzieński.
wia fundacyą) r. 1573 kościół św. Jerzego, na- Wś 64 dm., 588 mk., młyn, 1395 dz.; fol. władające mu 20 włók ziemi, 3 ogrody, 3 karczmy, sność Proniewskich, 378 dz.
10-tą kopę wszelkiego zboża dworskiego, daninę
Suchmienie, w dok. Suchmieniewicze, pow.
z każdej ornej włóki poddanych i wolne miewo grodzieński. Wr. 1561 w ekon. grodz. Wś
w młynach. Około r. 1774 na nowo wystawił miała 18 włók gruntu średniego. Poddani mieli
kościół z drzewa Jerzy Abramowicz. Ś. były
62 wołów i 25 koni. Płacili z włóki po 1 kopie
w zastawie (od r. 1712) Dominikanów nieświe37 gr.
skich, wykupione r. 1747, oddane zostały w rona, fol., pow. grodzieński, należy
ku 1747 przez Radziwiłła „Rybeńkę*, w zastaw do Suchodoli
dóbr Obremszczyzna.
Jerzemu Abramowiezowi za złp. 68,152. Ks.
Suchodół, wś w dawnej ziemi drohiekiej,
Panie Kochanku podniósł w r. 1762 sumę za- wspom. w dok. z r. 1564 (Kapiea, Herbarz,

stawną do 90,653 złp. W mstku było wówczas 395).
73 dym. W r. 1805 ks. Dominik Radziwiłł
Suchodoły, wś, pow. krasnostawski. Gniazsprzedał S. Jakubowi Umiastowskiemu za 38,000 do Suchodolskich h. Janina. Były wraz z Sie-

czerw. zł. i spłatę zastawnej sumy Abramowi- dliskami jednym z ognisk aryanizmu. Niedawezowi. Naprzeciw mstka na lewym brz. Gawii, no jeszcze istniały tu ruiny murowanego zajest nasyp i w pobliżu niego kurhan, mający
meczka. W pobliżu dworu istniał ementarz
około 40 saż. obwodu.
aryański porosły modrzewiami. Pochowani tu
Sucha, wś, pow. olkuski. Grzegorz z Dale- byli Lubieniecey (Andrzej i Stanisław) i wielu
wie sprzedaje swą wieś S. w pobliżu Jangrotu, innych. Dziś ementarz ten został zaorany
Janowi, bisk. krak, za 800 grzyw. Król Wła- i przeprowadzono przez jego obszar drogę do
dysław r. 1387 potwierdza tę sprzedaż (Kod. Siedlisk.
kat. krak., II, 121).
Suchodoły 1.) wś, pow. krzemieniecki, gm
Sucha, wś, pow. żywiecki. Heumann Stan. Radziwiłłów, 8 dm., 49 mk. 2.) S., wś, pow.
ks.. „Wiadomość o parafii i kościele w S. włodzimierski, gm. Chotiaczów, 9 w. od Włow dyec. krakowskiej... na podstawie aktów, wi- dzimierza, 51 dm., 580 mk,, cerkiew.

zyt kanonicznych i innych źródeł*. Kraków,
Suchodorowo, fol., pow. orszański, Brzo1901, str. 167.
zowskich, 911 dz. (600 lasu), młyn, krupiarnia.
Sucha, chutor, pow. radomyski, gm. HornoSuchopiatowo, fol., pow. połocki, Szpakowstajpol, 7 dm., 28 mk.
skich, 178 dz.
Suchaczewo, fol., pow. orszański, RywocSuchopol, wś, os. i dobra, pow. prużański.
kich, 329 dz.

Wś 314 dz. włośe. i 120 dz. cerk.; os. 49 dz.;

Suchanowo, fol., pow. połocki, attyn. Zam- dobra Spinków, z os, Narewka 1084 dz. (350
szan, 274 dz.
lasu) Gmina obejmuje 51 miejscowości, 1342
Sucharówka, wś, pow. owrucki, gm. i par. dm. włośc. (86 innych), 11,076 mk. włościan,
praw. Bazar (3 w.), 53 w. od Owrucza, 77 dm., uwłaszczonych na 12,697 dz. Nadto w gm.
547 mk.
jest 194 dz. cerk. i 12,056 większej posiaSucharowo, wś, pow. dryzieński, par. Ro- dłości.
sica.
Suchoraba, r. 1364 Szucharaba, wś, pow.
Suchary, dobra, pow. czauski, Listowskich, wielicki. Czterej bracia rodzeni, dziedzice „de
1697 dz. (1342 lasu), młyn.
Szucharaba*, sprzedają r. 1364 dwa działy
Suchcice, pow. piotrkowski, ob. Maszkienice. w Skrzeszowicach Rafałowi podkom. sandom.
Suchedniów, os. górnieza, pow. kielecki, (Kod. dypl. pol., III, 292).

Sur

Sut

Surów, fol. dóbr Zabiełyszyn, pow. klimo-

wieki.

|
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Susłówka, fol. dóbr Raducze, pow. czauski.
Susły, wś, pow. nowogradwołyński, gmina

Surowice, r. 1565 Szurowicza, wś, pow.
Smołderów, par. praw. Kijanka (10 w.), 13 dm.,
W r. 1565 wś ta w ststwie sanockiem,
pod górą Beskidem, nad górnym biegiem Wisło- 95 mk., cerkiew fil. drewn. z r, 1771.
Suszczany, wś, pow. owrucki, gm. Jurowa,
ka położona, miała 20 kmieci na 201/, dworzysanocki.

Wybierano tu myto od kup- drewn, z r. 1845.

sów jadących od Sambora, płoninami na Podgó- Glińskich.

rze. Uczyniło zł. 8. Ogółem dochodu, bez myta, było zł. 50 gr. 18.
|
Surwiliciany, fol., pow. wiłkomierski, Bernatanisów i Kierajtysów, 380 dz.
Surwiliszki 1.), pow. wiłkomierski. Nie-

Na początku w. XVI kn.

W r. 1545 Aleks. Kmity.

Wś mia-

ła 2 służby, czyniła 4 kopy groszy. W r. 1569
należy do ks. Kapustów, poczem w r. 1593 ks.
Bohdany z Kmitów Czarnobylskich Druckiej
Horskiej, od r. 1619 Sapiehów. W r. 1687

Franciszka na Potoku Potockiego, ststy owruegdyś w pow, upiekim, własność Wiktoryna Kon- kiego.
Suszczewicza al. Suszczewiczów, chutor,
stantego Mleczki, ststy żmujdz., od którego okopow.
nowogradwołyński, gmina Romanówka,
ło r. 1678 przeszły do syna Albrychta Wikto16 dm., 220 mk.

ryna. Biskup Jerzy Tyszkiewicz fundowanemu
przez siebie kościołowi nadał 14 włók z podda-

Suszczyn, fol., pow. lepelski, w r. 1618 Kizików,
od których przechodzi do Mieniekich,
nymi. 2.) $,, pow. oszmiański. W r. 1542
należą w jednej części do Kaspra, Jerzego dziś Suszyńskich z Wiktorewa, 261 dz.
Suszki 1.) dobra, pow. brzeski, gub. grodz.,
i Wojciecha Surwiłów, od których wzięly nazwę,
w drugiej zaś do Jana Hajki, kaszt. brzeskiego, gm. Wierzchowicze, Pusłowskich, z chut. HultaWdowa po nim Róża z Życzyłów Hajkowa około je i Koronatowo 1348 dz. 2.) S$, al. Szuszki,
r. 1590 wzniosła w S. nowy kościół p. w. św. wś nad rzką Maksymówką, pow. dryzieński, gm.
Trójey (poprzednio istniał już kościół p. w. ów. Suszki, 20 w. od Drysy, 9 dm., 158 mk. Gmina
Jana). Pomiędzy r. 1589 a 1601 kupuje S. obejmuje 69 miejscowości, mających 347 dm.
Wojeiech Szore. Następnie S$, przechodzą do włościańskich (48 innych), 6475 mk. włościan,
Krzysztofa Wilezka i Anny z Wilezków Wodo- uwłaszczonych na 7877 dz.
Suszki 1.) wś, pow. kowelski, gm. Siedlirackiej, poczem drogą wiana do Naruszewiezów,
w końcu posiadł je Aleks. Hilary Połubiński, szcze, 16 w. od Kowla, 56 dm., 323 mk. 2.) S.,
który r. 1678 zapisuje jezuitom wileńskim. Po wś, pow. starokonstantynowski, gm. Krasiłów,

zajęciu dóbr jezuiekich na fundusz edukacyjny

19 w. od mta pow., 36 dm., 387 mk.

3.) $.,

S. dostały się Józefowi Stypałkowskiemu, roku wś, pow. żytomierski, gm. Barasze, st. poczt.
1802 Adamowi Kołyszce, a r. 1817 Janowi Zie- Chwasowa (33 w.), 75 w. od Żytomierza, 259
leńskiemu. W r. 1840 Apolonia Zieleńska ustę- dm., 1487 mk., cerkiew drewn. z r. 1798, szkółpuje S. (około 180 włók i 86 dusz męż.), Annie ka cerk. od r. 1885, smolarnia. W r. 1581 ks.
ze
Skibińskich
Zygmuntowej Popławskiej. Aleks. Proński, stolnik w. ks. lit.. wnosi od
Obeenie wnuka jej Stanisława. Dobra mają 10 osiadł., zagrod., 6 ogr., w r.1628 Stefan Niemirycz, płaci od 10 dym., 2 ogr.
1297 dz., do włościan odeszło około 90 włók.
Suszowce, wś, pow. ostrogski, gm. SemeSurwiłowszczyzna, fol., pow. miński, attyn. Zalesia, własność dawniej Czarkowskich, nów, st. poczt, Jampol (6 w.). 55 w. od Ostroga,
którzy sprzedają Danielowi Stankiewiezowi.
116 dm., 771 mk,, cerkiew drewn. zbudowana
Surynowa, wś, pow. lucyński, gm. Bałty- r. 1856 przez właścicielkę ks. Annę Sapieżynę,
uposażona przez ks, Teofilę Jabłonowską. Cernów, 47 w. od Lucyna, 6 dm., 120 mk.
kiew fil. we wsi Warywódki.
Suryszki, pow. kowieński, gm. Surwiliszki,
Suszybaba, wś, pow. włodzimierski, gmina
Kudrewiczów, z fol, Syrutyszki 675 dz.
Nowodwór, 42 w. od Włodzimierza, 24 dm,,

Susk, dawniej Susko, wś, pow. ostrołęcki, 153 mk.

par. Rzekuń.

R. 1408 w Ostrołęce Jan starszy,

Sutkiszki, pow. szawelski,

Niegdyś Sołohuks. mazow. nadaje Chabdzie dziedzicowi „de Su- bów, później Anny z Sołohubów
Mateuszowej
sko* pewne przywileje.

R. 1442 „Chabda de Łopacińskiej.

Susko* sprzedał 6 łanów nad rzeką Suszą JanoSutoki 1.) fol., pow. mścisławski, Żyrkiewiwi ze Strzegocina (Kapica, Herbarz, 397). Ob. czów, 440 dz. 2.) $,, fol.,
tamże, od r. 1872

Jamochy,
Susk 1.) wś, pow. łucki, gm. Trościaniec,

Kureków, 229 dz. 3.) $,, fol., tamże, od r. 1848

Łeczyckich, 153 dz. 4.) $,, 0s., pow. siebieski,

25 w. od Łucka, 101 dm., 552 mk., cerkiew. gm. Sutoki, zarząd gm., cerkiew,
szkoła, ambuNależy do kilku właścicieli. 2.) S., wś, pow. latoryum. Gmina obejmuje
54 miejscowości,
rówieński, gm. Klewań, par. praw. Orżew (3 w.), 543 dm. włośc. (21 innych),
5002 mk, włościan,
21 w. od Równego, 42 dm., 289 mk.
uwłaszezonych na 7484 dz.

RO a

szezach, wójta, kilka łazów, 9 zajmujących się 102 w. od Owrueza, 113 dm., 691 mk., cerkiew

pszczołami, pop.

Swa

Swi
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Suwałki, miasto gubernialne. W r. 1897
miały 22,646 mk, (z wojskiem), w tem 13,009
męż. i 9627 kobiet. W ostatnich latach S. zostały połączone linią drogi żel. strategicznej
z Grodnem i Oranami (st. dr. żel. warsz.-petersb.). Gubernia suwalska miała w r. 1894 obszaru 1,122,967 dz, w tem było: ogrodów i pod

Swaryniec, fol., pow. rzeżycki, Mejrukowych 218 dz. i Kozłowych 145 dz.
Swatoszyce, mylnie Światoszyce (t. XI, 636),

wś nad rzką Dubrowienką, pow. horecki, gm.
Swatoszyce, 27 dm., 180 mk., 2 cerkwie drewn.,

szpital wiejski, szkoła.
Swawieze, pierwotnie Bereh, wś nad Niem-

budowlami 31,677, ornej ziemi 528,588, łąk nem, pow. grodzieński, ob. Sławicze. W roku
139,451, pastwisk 90,009, lasów 256,209, nie- 1558 w wójtow. hornickiem, włości dworu kwaużytków 75,923 dz. Do włościan należało sowskiego ekon. grodzieńskiej. We wsi było
620,134, do drobnej szlachty 4118, do miast 14 włók gruntu podłego, wszystko na osadzie.

(mieszezan) 18,022, do mieszezan w osadach Poddani mieli 17 koni i 14 wołów.

Dochód

21,778, do większej własności 252,486, do skar- czynił 17 kóp 2 gr.

bu 204,248 i różnych właść. 2181.

Produkcya

Swerydy, Swzrydy, wś, pow. zasławski, gm.

przemysłowa r. 1897 wynosiła w 172 zakładach Nowe Sioło, par. praw. Puzyrki Wielkie (4 w.),
2,168,700 rubli. Według obliczenia E.Wolte- 26 w. od Zasławia, 120 dm., 710 mk,
Swiate, wś, pow. dubieński, gm. i par, Bura, mieszka w gub. suwalskiej: wielkorosyan
deraż,
34 w. od Dubna, 20 dm., 138 mk.
371,060,
litwinów
6018, białorusinów 22,390,

Swiatece, Święciec (t. XI, 686), wś, pow.
polaków 123,004, mazurów 11,461, żydów
ki, gm. Światec, st. poczt. Jampol
krzemieniec
103,933, niemców 5325. W domu używa języka rosyjskiego: 8526, białoruskiego 20,437, (15 w.), 56 w. od Krzemieńca, 510 dm, 2934
litewskiego 343,893, polskiego 142,051, żydow- mk., 2 cerkwie paraf. drewn. Jedna wzniesiona
skiego żargonu 102,773, niemieckiego 25,676, r. 1712 przez Bazylego Stebelskiego i uposażo-

Umie czytać i pisać po rosyjsku 43,549 osób,
po litewsku 34,227, po polsku 59,914. W dniu
14 stycznia 1908 r. ludność gubernii (z wojskiem i nieobeenymi) wynosiła 760,030 mk.
Według spisu z r. 1897 było 604,945 mk. Do
miasta i obszaru gubernii odnoszą się: Nowalski
St.. „Monografia Suwałk*. Kraków, 1880.

na przez Janusza Wiśniowieckiego, druga niewiadomej erekcyi. Własność hr. Chodkiewiczów. (mina obejmuje 11 miejscowości, mających 772 dm. włościańskich (73 innych),
9111 mk, włościan, uwłaszezonych na 6977 dz.
Swiateckie chutory, pow. krzemieniecki,
gm. Światee, 58 w. od Krzemieńca, 88 dm.,

Budziński: „Poszukiwania archeol. w byłej gu- 484 mk.

Swiatje, wś, pow. rówieński, gm. Kustyń,
bernii augustowskiej* (Bibl. Warszaw., t. I,
r. 1871). E, Wolter: „Spiski nasiel. miest. su- par. praw. Aleksandrya (3 w.), 15 w. od Równego, 20 dm., 87 mk.
wal. gub* (Petersburg, 1901).
Światlica, wś, pow. dryzieński, par, Oświej.
Suwartowo 1.) dwór, pow. szawelski, gm.
Podubis,

2.) $,, Subortowo (t. XI, 522), fol.

i dwór, tamże, gm. Szawkiany.

Mają tu: But-

kiewiczowie 38 dz., Gruździowie 240) dz,

Suwejdis, fol., pow. poniewieski, gm. Girsudy, Suwejdzisów, 90 dz.

Suwin, w dok, z r. 1185 Psonina, wś, pow.

pułtuski,

Wśród włości nadanych kościołowi

płockiemu przez przodków Żyrona, wojew. ma-

zow., a wyliczonych w akcie z r. 1185 (Ulan.
Dok. mazow., 287, 1).

Ob. Chełpowo.

Światopółka, ob. Świętopołki.

Światozierje, fol. dóbr Zahorynka, pow.

ezauski.

Świątniki, wś, pow. sandomierski. Do tej
wsi odnosi się zapewne akt którym r. 1407
w Opatowie, Jan z Pawłowa zastawia za 50
grzyw. wieś swą S. nad Wisłą, kapitule krakowskiej (Kod. kat. krak,, II, 322).
Świder 1.) rzeczka, dopł. Wisły. Ob. Dudrewicz L.: „Wycieczki nad Świder* (Wiad.
Arch., t. IV, r. 1882). .2.) $,, rzka, ob. Bystrzy-

Suwołoka, fol.. pow. sieński, od r. 1870
ca 2).
Tyszkiewiczów 168 dz.
Świdnica, miasto.
Swadkowicze, fol., pow. czerykowski, gm.
Kryczew

(6 w.),

Schulte Wilh. J.; „Die

od r. 1875 Stasiewiczów, Kastelanei Suini* (Z. d. Ver. f. Gesch. u. Al-

terth. Schlesiens, 1894, t. 28).
485 dz., cerkiew cmentarna, młyn, wiatrak.
Świdniki, wś, pow. kowelski, gm. Hołoby,
Swartęzy, niem. Schwarzensee Klein, ob.
31 w, od Kowla, 22 dm., 168 mk.
Tempelburg (t. XII).
Świdno, pow. wilejski, attyn. Duniłowiez.
Swaryń, wś nad kanałem Białozierskim,

pow. kowelski, gm. Lelików, 115 w. od Kowla, W r. 1718 Krzysztofa i Franciszki z Chaleekich
Rudominów, później Janiszewskich, dziś hr. Jó86 dm., 443 mk., cerkiew.

Swaryńce, fol.. pow. rzeżycki, Kapitono- zefa Tyszkiewicza.
Świdowa, ferma, pow. uszycki, gm. Wierzwych, 164 dz.
Swarynie, wś, pow. łucki, gm. Horodziee, bowiee, Sobańskich, 522 dz,
104 w. od Łueka, 81 dm., 520 mk.
Starzyńskich,

Własność

Swidowa, wś, pow. czortkowski,

W roku

1469 posiada ją Michał Buczacki na mocy na-

634

Swi

Świ

dania ruskiego z pieczęcią królewską, w sumie
SŚwierzbienie, wś, pow. białostocki, W r.
2000 grzyw.
1545 występuje w aktach suraskich Piotr, syn
widowo, chutor, pow. kowelski, gm. Leli- Mikołaja „de Swierzbienie*. Wedle aktu z roku

ków, 17 dm., 70 mk.

1566 Tomasz, syn Mikołaja, jest dziedzicem na

Swidrowo, ob. Boczki.

Maksymowiznie, którą wraz z Kudejkowszczyz-

Swiecie, w dok. Swece, Swezcia, wś, pow. brod- ną, Dobiejkowszezyzną i Pietkowszezyzną otrzy-

nieki. Starożytny gród nadany bisk. płockim. mał jako pustowszezyzny na obszarach książęAkt z r.1229 (K.maz., 3) wylicza włości biskupie cych (Kapica, Herbarz, 398).
w tej kasztelanii,a mianowicie: Łęck (Lanseuo),
Swierze, mstko i wś, pow. chełmski. R. 1469
Miesiączkowo, Górzno z jeziorem, Sopino (?) Wołezko przedstawia nadania królewskie
na
z jeziorem, po za Brynicą, lecz do zamku świec- różne włości na Podolu tudzież: „Swirze
in Chelkiego należące: Gołkowo, Grezawy (Gremsevo), mensi, Permywolky in Leopoliensi
*. Prócz teJastrzębie z jeziorem, Jeżewo, Kleptewo (?), go posiadał w chełmskiem wsi: Camyona i DroKowalewo, Mycino, Brzoze (Brese), Czatowo, howsko (Dorohusk), W r. 1569
S. oppidum

Mazowsze z jeziorem, Pogroszewo, Karwowo, z kościołem par. łae. płaci szosu 2
grzyw., od
Szezutowo (Hosutovo), Mokre, Bryńskie jezioro 8 kom. po gr. 4, 6 rzem. po gr. 4, od
2 bań goz lasami.
Jako zamek biskupów płockich, rzał. po gr. 24, od 3 kół młyń. po gr. 24,
od 14

wspominany w dok. z r. 1252 i 1291.

Leżał żydów fl. 14,

przy ujściu Brynicy do Drwęcy (Ulanow. Dok.,

157, 11i 163, 19).
Swiecie, miasto powiatowe.

Froehlich X.:

Świerzno, fol.,. pow. witebski, własność
Eustachego Ulskiego, później Szyszków.

Swiesielice, u Dług. Szwyeschedlycze, wś,

„Zur Schwetzer Kreisgeschichte* (Z. d. wet- pow. iłżecki. WŚ królewska, wchodziła w skład
preuss. Gesch. Ver. Zesz. 34),
ststwa soleckiego, W r. 1569 podana p. n.
*,
Swieciechów, wś, pow. janowski, ma „Swiesielicze

Świetlica, fol, pow. wieliski, gm. Makłoki,
200 dm.
Świeciłowicze al. Swietyłowicze, pow. mo- Wojejkowych, 2443 dz.
hylewski. Rozpoczęto tu budowę kościoła muŚwietyłowicze 1.), pow. mohylewski, ob.
Zieniuki.
rowanego dla parafii Białynicze,
2.) $,, dobra, tamże, Szpyrków,
Świeciłowicze, Świetyłowicze 1.) fol., pow. 820 dz. (500 lasu). Ob. Świeciłowicze.
rohaczewski, Drobyszewskich, 280 dz., wiatrak,
Swięcianki, pow. święciański, Leżą nad
2.) 8., fol. dóbr Uchów, tamże. 3.) S., fol., rzką Zejmianką (nie Grejmianą).
SŚwięciany, miasto. Wzniesiono tu nowy
tamże, Łapiekich, 150 dz. 4.) Ś., fol., tamże,
Szelutów, 269 dz. 5.) $., dwa fol., tamże, od kościół murowany. Ob. Wróblewski W.: „Jer. 1866 należą do Szklarewiczów. Jeden ma ziora Święciańskie, Wiszniewskie, Świrskie i Na528 dz., wiatrak, prom; drugi 677 dz., 2 wia- rocz (Pam. Fizyogr., t. III. Warszawa, 1883).
Święta Górka, fol., pow. lueyński, Zagórtraki, folusz. 6.) $,, wś nad Biesiedzicą, tamże, gm. Stołbuny (5 w.), 65 dm., 377 mk., cer- skich, 140 dz.
więte, Swiatoje, dobra, pow. rohaczewski,
kiew, szpital.

wiecza, wś, pow. lepelski, 50 dm., 424 mk., od r. 1860 Rychertów, z fol. Borhów 4680 dz.
(3362 lasu), dziegeiarnia.
cerkiew, szkoła.

Świecza Piotrowa, fol., pow. homelski, od

r. 1843 Arasimowiczów, 1222 dz, (476 ląsu).
Świecznikowo, chutor, pow. grodzieński:
gm. i dobra Wiercieliszki.
Świentyca Wielka, pow. wołkowyski, ob.
Święcica. Dobra, Kołłupajłów, z fol. Ś. Mała,
Wielka Wieś i Zadworańce i chutor Oborki
1750 dz. (357 lasu, 700 nieużyt.). Cerkiew
(uposażona 108 dz.), szkoła,

E.:
Świętokrzyzkie Góry. Majewsk
i „Spra-

wozdanie z wycieczek archeol. w latach 1898

i 1899* (Światowit, 1899, t. I). Ob. Zysa Góra i Łysogóry.
Świętosław, wś, pow. lipnowski, Powstaje
tu w r. 1902 cukrownia akcyjna,

Święty Stanislaw, wieś pod Haliczem.
Łuszezkiewiez Wł.: „Kościół w św. Stanisławie...
z resztkami romańskiej cerkwi św, Pantalemo-

urząd gminny. na*,

Kraków, 1880.

Par. praw., dekan. (błagoczynia) podoroskiego,
Swiężyca, w dok. z r. 1166 Zvinsici, ob, Zo1486 dusz.
Jowice,
Świerbiaczyno, fol., pow. lepelski, HatowŚwikszczany, wś i fol., pow. nowoaleksanskich 40 dz., Hordyjewskich i Huszczy 25 dz. drowski, gm. Dryświaty,
37 w. od mta pów.
Swierszczów, wś, pow. chełmski. W roku Niegdyś attyn. Dryświat, przysądzony z eksdy1564 należy do par. Olchowiec. Ma 6 działów wizyi dla Kazim. Chodźki i Jana Ostaniewicza,
szlach. Między niemi jest: „Sors Joan Czerski dziś Wład. Ostaniewicza, z fol. Czołowszczyzna
a Rohozice a Nieol. Rey exempta* mający 1!/, 300 dz.
łan., 2 zagr., cerkiew. Przy wsi była Wola
Świle al. Poszuszwie, wś, pow. kowieński,
Świerszczowska, mająca w 4 działach 101/, łan. gm. Jaswojnie. Mają tu: Ludkiewiezowie 40 dz.

Świ

Swi
Świllszki 1.) wś. pow. nowoaleksandrowski,

Świrany, pow. święciański.
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Niegdyś ks.

z których ks. Hieronim w r. 1679
gm. Antuzów. 2.) $., zaśc., tamże, gm. Duk- Sanguszków,
wi Danilewiczowi, chorążemu
Romano
je
sprzeda
szty. 3.) Ś., fol., tamże, gm. Smołwy, Symoorszańskiemu za 25,000 złp.
nowiezów, 60 dz.
5
edworski
lasu
SŚród
ki.
Świrel, dobra, pow. klimowieki, Zieńkowidzisieńs
Świła, pow.
go i na polach włościańskich do 25 kurhanów, czów, 1863 dz. (1046 lasu), młyn.
wiriaki, wś, pow. horecki, gm. Dubrowna.
Za wsią nad jez. Plissa wysoka góra okrągła,
rowem.
i
m
sypany
wałem
a
otoczon
Świrny, pow. wiłkomierski, W r. 1788 Jugrodz.,
gub.
,
Narkiewieza, Antoniego i Ignacego Bobrzeski
pow.
styna
Świna, chutor,
rowskich i Raubów, w dożywociu Romana i Angm, i dobra Ołtusz.
gm.
yski,
ny z Kopańskich, 1-0 v. Raubowej, Załuskich.
Świnarki, chutor, pow. wołkow
Krzemianica.
Świrydówka, wś, pow. owrucki, gm. Wo-

Świniarka, ob. Zubomirka.

robie, 10 dm., 68 mk.

Świrydy, mylnie Swiryce (ob. t. XI), wś,
Ob. Do- pow. bielski, gub. grodz. W r. 1563 w wójtow.
świrydowskim, włości dworu brańskiego. We
branowice i Muszyna.
gm.
ierski,
wsi było 40 włók gruntu średniego. Dochód
winiarzyn, wś, pow. włodzim
dm,,
116
,
czyni 46 kóp 14 gr. Wójtowstwo świrydowskie
mierza
Włodzi
od
Nowodwór, 25 w.
obejmowało wsi: S., Załozie, Zanie i Malesze.
793 mk., cerkiew, szkoła, wiatrak.
Swiślina, wieś nad rzką t. n., pow. iłżecki.
Świniuchy 1.) wś, pow. krzemieniecki, gm.
eńca,
Krzemi
Mściszko kaszt. połaniecki sprzedaje r. 1388
Oleksiniee Stary (2 w.), 32 w. od
1784.
r,
z
drewn.
w
cerkie
wieś S. Janowi, bisk, krak. za 300 grzyw. (Kod.
112 dm., 720 mk.,
Własność hr. Duninów Karwiekich. 2.) Ś., kat. krak., II, 129). Wr 1389 król Włady
ły
używa
jakich
dy
chy,
swobo
Świniu
wsi
sław nadaje tej
mstko, pow. włodzimierski, gm.
40 w. od Włodzimierza, 240 dm., 2041 mk. inne włości biskupie (ib. 132).
Gmina obejmuje 16 miejscowości, 1081 dm.
Świsłocz 1.) Górna i Dolna, dobra i fol.,

Swiniarsko, pow. nowosądecki. Pierwot-

nie własność biskupów krakowskich.

włośc. (32 innych), 8485 mk, włościan, uwła-

pow. grodzieński. Dobra Ś. Górna, własność

szezonych na 11,302 dz.
hr. Krasińskich, z fol. Kwasówka, Ś. Dolna
Świnna, rzeczka, dopł. Moszezenicy (dopł. i Wandalinów 1334 dz. W r. 1558 w wójtow.
Bzury). Przyjmuje dopływy: Czerwonkę i Zim- hrajeńskiem włości dworu kwasowskiego, ekon.
ną Wodę.
grodzieńskiej. We wsi było 34 włók gruntu
Świnna 1.) wś, pow. starokonstantynowski, dobrego, w tem 2 włóki na służbę odźwiernieką,
gm. St. Konstantynów (9 w.), 312 dm., 1595 2 wł. wójtowskich, 2 strzeleckich i 28 na służbę
mk., cerkiew drewn, z r. 1740, szkoła od roku ciągłą. Poddani mieli 116 wołów i 86 koni.
1877. WŚ należała pierwotnie do zamku Kra- Dochód czynił 18 kóp 23 gr. 2.) S., pow.
siłowskiego, darowana przez Zygmunta I ks. wołkowyski. Mstko 901 dz. włośc., 42 pryw.,
Konst. Ostrogskiemu, wchodziła w skład włości 81 cerk. i 34 kośc. Ferma, własność PellziKonstantynowskiej. W r. 1593 spustoszona gów, 302 dz. Gmina obejmuje 78 miejscowoprzez tatarów. Dzieliła losy ordynacyi. W r. 1753 ści, 974 dm. włośe. (264 innych), 5872 mk.
przeszła do ks. Augusta Aleks. Czartoryskiego włościan, uwłaszezonych na 12,233 dz. Nadto

ij ks. Stan. Lubomirskiego, Od r. 1800 ks, Kon- w gm, jest 324 dz. cerk. i kość, i 12,740 więk-

staneyi Lubomirskiej, żony hetm. kor. Seweryna szej posiadłości. I. Wolski: „Wypis z dziennika
Rzewuskiego. 0d Rzewuskich roku 1840 prze- dostrzeżeń meteorol. przy gimnazyum gub.

szła do Czeczotów, a następnie do Abramowi- grodz. w S.* (Pam. magnetyczny. Wilno, 1816,

czów, obecnie Ilińskich i Zmigrodzkieh. 2.) Ś., t. I, 36).

wś, tamże, gm. Bazalia, ob. Elizawetpol. 3.) S.,

Świsłowszczyzna, chutor, pow. grodzień-

wś, pow. zasławski, gm. Chrolin, par. praw. ski, gm. Hoża, należy do dóbr Rusota-BohuŻełudki (4 w.), 38 w. od Zasławia, 51 dm., szowce.

Świstuny 1.) wś. pow. orszański, gm. Moszi,
łyńsk
radwo
nowog
(20 w.). 2.) $., fol., pow. wieliski, gm.
pow.
kowo
Świnobycze, wś,
gm. Smołderów, par. praw. Dubrówka (3 w.), Makłoki.
Świszczów, wś, pow. dubieński, gm. Knia28 w. od mta pow., 144 dm., 810 mk.
hynin, st. poczt. Młynów (9 w.), 30 w. od Dubwinoreje, ob. Sżnordy.
489 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1746.

wińskopole, fol.. pow. bychowski, gm. na, 28 dm., 561 mk., cerkiew drewn. z r. 1885,

ona
Bycz (7 w.), Kornrumpfów, 1800 dz. (809 lasu), na miejsce dawniejszej z r. 1706, uposaż

o r. 1622. CerSwirad al. Szwiradz, pow. nowosądecki, Ob. przez Bohdana Bratkowskieg
Własność Ledóchow-

kiew.fil. we wsi Załawie.
Tropie (t. XII).
W r. 1396 nadana przez w. ks. Witolda
skich.
par.
ński,
wirańszczyzua, wś, pow. dryzie
|
kn. Fiedorowi Ostrogskiemu.
Zabiały.
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Switaż, u Długosza Swytkaz, jezioro, w zleSycze al. S Żyguny, wś, pow. kobryński, gm.
wie Prypeci, w pow. kowelskim. Należało do Imienin, 749 dz.
dóbr Ratno. Według Długosza leżało w dawSyczewka,
wś, pow. krzemieniecki, gmina
nej ziemi chełmskiej przy wsi t. n., miało 5 mil Białokrynica, 3 w. od Krzemieńca, 14 dzm.,
obwodu, a 2 długości. Obfitowało w wyborne 100 mk.
ryby.
Syczman 1.) fol., pow. rohaczewski, od roku
Switaż, Switiaź. wś nad jez. t. n., pow. wło- 1876 Biełaszewych, 423 dz. Ż.) Ś,, fol., tamdzimierski, gm. Pulmo, 92 w. od Włodzimierza, że, Puzynów, 237 dz. 3.) S., fol.,
tamże, od
400 dm.. 2041 mk., cerkiew, szkoła.
r. 1840 Czajkowskich, 232 dz. 4,) $., wś, tamSwiteż, jezioro, pow. nowogródzki. Opisy że, gm. Dowsk (4 w.),
podali: dr. Benedykt Dybowski („Kosmos*,
Syczyn, r. 1564 Syczin, wś, pow. chełmski.
r. 1898, zesz. V, str. 252 — 275, z rysunkami); Wr. 1564 należy do par, Olehowiec, ma 151/,
A. Rehman („Wszechświat*, r. 1891, t. X). łan., 6 zagr., 2 kom., 1 rzem., cerkiew.
Nap. Rouba („Tygódn, Ilustr.*, r. 1898, Nr. 6
Sygneczów, r. 1198 S/digna, wś, pow. wie-

i 7), Bogusł. Kfaszewski

(„Kraj*, r. 1897 lieki.

Wedle objaśnienia wydawcy Kod. Wielk.

i 1898). Pawłoówiez Edw.: „Z nad Wilii i Niem- w tej to wsi r. 1198 Dominus Michora nadał sól

klasztorowi miechowskiemu (K. W., n. 34
na". Lwów, 1901.
Switki, kol., pow. włodzimierski, gm, Wierz- 12020). Ni Długosz, ni reg. pob. z w. XVI nie
ba, 8 dm., 48 mk.
wymieniają wsi tego nazwiska.

Switycze, pow. brzeski, gub. grodz. Na polach dworskich do 25 kurhanów.

Sylarski Młynek, kol. pow. żytomierski,

gm. Horoszki, 35 w. od Żytemierza, 61 dm.,

Śwityń, chutor, pow. żytomierski, gm. Liew- 344 mk.
Sylwestrowa, dobra, pow. siebieski, spadków, 6 w, od Żytomierza, 18 dm., 151 mk.
Śwityńce, wś, pow. berdyczowski, gm. kob, Łotowskich, 681 dz.
Sylwestrowszczyzna al. SylwerstowsczyzSzyrmówka, 55 w. od Berdyczowa, 178 dm.,

- 1000 mk., cerkiew, szkółka cerk,, 2 młyny wod- na, mylnie Syłwestrowo (t. XI, 739), pow. 08Zne.
Części wsi noszą nazwy: Opikałówka miański Pierwotnie zwana Oszmianą Sylwestrowską od jej właściciela w r. 1591 Bartłoi Krzywohubie.
mieja Sylwestrowicza.
Swojczany, ob. Zczyca.
Symoniszki, Simoniszki 1.), pow. kowieński,
Swojczów, w spisie osad Swiczów, wś i koł.,

pow. włodzimierski, gm. Wierzba, 18 w. od Wło- ob. Siemaszkiszki, Girsztowtów, 124 dz. 2.)S.,
dzimierza. Wś 47 dm., 204 mk., cerkiew, ko- pow. nowoaleksandrowski, ob. Siemoniszki, Ro-

ściół kat.; kol. S. Nowy 9 dm., 55 mk.

gulskich, 106 dz.

sandrowski,

3.) S., fel., pow. nowoalek-

gm.

Dryświaty, Hryncewiczów,
Swojczówka, Swiczówka, kol., pow. włodzi- 80 dz.
4.)
S.,
fol.
i zaśc., tamże, gm. Sołoki.
mierski, gm. Wierzba, 20 w. od Włodzimierza,
Symonów, wś, pow. ostrogski, gm. i st.
43 dm., 337 mk.
poczt. Hoszcza (3 w.), 30 w. od Ostroga, 301
Swołna, fol., pow. dryzieński, Sokołowskich,
152 dz.

dm., 1819 mk., cerkiew drewn. z r. 1873, ka-

plica kat., szkółka cerk, od r. 1865.
Sworotowo Gnoińskie, wś, pow. słonimSymonowicze, wś, pow. kobryński, "gm.
ski, gm. Rohotna, 105 dz.
Sworyńce, fol., pow. rzeżycki, Pietucho- Braszewicze, 59 w. od Kobrynia, 82 dm., 992
wych 73 dz, i Płostnikowych 40 dz.

Sworzany, dwa fol., pow. wiłkomierski,
7 w. od Wiłkomierza. Jeden
Misiewiczów
365 dz., drugi Podreżów, 538 dz. W r. 1788
Jakuba Kuleszy.
Swoszowice,
wś, pow. wielieki. Dobywa-

mk., 1618 i 354 dz. ziemi włośc.

Symony, wś nad rzką Stawką, pow. żytomierski, gm. i par. praw. Barasze (6 w.), 85 w.
od Żytomierza, 138 dm., 879 mk.

Synajska al. Czeszejkowa, kol. żyd., pow.

grodzieński, gm. Dereczyn, 38 w. od Słonima,
20 dm., 136 mk,, dom modl. żyd., 266 dz,

"mie siarki z dawna się odbywało, bo w r. 1423
Synhaje, wś, pow. owrucki, gm. Iskorość,
sąd polubowny rozstrzyga spór między górni- par. praw. Biechy (4 w.), 41 w. od Owrucza,
kiem Chrystyanem, kierownikiem góry siarcza- 120 dm., 591 mk. Należała do włości zauskiej
nej (szybu) w S., a klasztorem Bożego Ciała na (zawskiej), ciągnącej pierwotnie do zamku

Kazimierzu, o place na którym Chrystyan dom owruckiego, potem do kijowskiego.

W r. 1528

wystawił i przekopanie sadzawki klasztornej z części wnosi Stefan Niemirycz od 6 ogr.,

(Kod. kat, krak., II, 480).
* S$woz, wś, pow. łucki,

z części zaś Łarion Synhajewski i in. od 1 dym.,
gm. Trościaniee, 2 ogr.
283 w. od Łucka, 54 dm., 319 mk. Dawniej KaSynhury, Syngóry (t. XI, 743), wś, pow. żyzim, Słowieńskiego, dziś skarbowa,
RAE tomierski, gm. Trojanów, st. poczt. Żytomierz
Syców, miasto. W r. 1895 powiat miał (8 w.), 210 dm., 1235 mk., cerkiew drewn.z r.
49,986 mk. w tem około 25,000 polaków.
1746. Należała do włości kodeńskiej,
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Rupejkę. Od r. 1836 przeszła pod zarząd naSynkowicze, pow. słonimski, Pod wsią uczycieli rządowych.
zeKoszc
w urocz. Dubowo, 4 kurhany, w urocz.
Szadur, kol, pow. żytomierski, gm. Horoszjowo (o 1 w.), grupa kurhanów, Z których oca49 dm, 285 mk.

ki, 50 w. ed Żytomierza,
lało dziesięć, inne rozorane.
Szafląry, r. 1338 Sapklar, wś, pow. nowoki,
kowels
pow.
Synowo, wś nad jez. t. n.,
tarski. R. 1338 Zbigniew, kanelerz król. odgm. Datyń, 28 w. od Kowla, 624 dm., 1230 mk.,
daje sołtystwo w Sz. niejakiemu Leupoldowi
cerkiew, szkoła.
29 i 34).
ży, fol., pow. wiłkomierski, (Kod. mał., LII,

Syntowty, S/ntow
Szaforostówka, pow. radomyski, mylnie
gm. Onikszty, 48 w, od Wiłkomierza, Kiełpszów, Szachworonówka.
z Kurklami 385 dz.
Szafranki, pow. białostocki. Na płd.-wchd.
.
Sypianiki, wś, pow. dryzieński, par. Rosica od wsi, w pobliżu rzki Bobru, Z. Glogier odkrył
M. Brensztein:
czną (ob. Zbiór wiadom. do
Syrajcie, pow. telszewski.
S.* (Mate- stacyę przedhistory
wsi
we
iony
znalez
owy
bronz
b
„Skar
t. VI i Bibl. Warsz., 1880,
1882,
kraj.,
antrop.
Kraków,
ryały antrop. archeol. i etnogr.*, t. VI.
t. Ii 1882, t. I).
1903).
Szajkuny, pow. święciański. Znajdują się
Hłusyrochowo, kol., pow. kowelski, gm.
tu kurhany.
sza Wielka, 7 dm., 43 mk.
Szajno, wś, pow. kowelski, gm. Koszary
Syrokwaszyno, fol., pow. newelski, ks.
mk,,

Stare, 15 w. od Kowla, 164 dm., 1064
Witgensteina, 100 dz.
cerkiew, szkoła, 2 wiatraki.
Syrowatka, os., pow. prużański, gm. Noski,
Szakałewo, Szakolewo 1.) wś, pow. dry37 dz,
zieński, par. Rosica. 2.) S$, wś, pow. siebieski,
Syrsk, fol. dóbr Zabołocie, pow. roha- z Zamoszanami należała do Hallerów.
czewski.
Szakarwa, ob. Bojary 44).
Syrtowty, wś, pow. rossieński, gm. Sartyinie.

Szaki, pow. rossieński, ob. Birzbil
Szakinie, wś, pow. telszewski, gm. PłunSyruciszki, pow. wiłkomierski, W r. 1788 giany.
Chlewińskiego, stolnika rzeczyckiego.
Szakinów, pow. szawelski. Dobra należą
Sywir, Stwer, wś, pow. ostrogski, gm. Płuż- do ks. Liwenów. z fol. Degule mają 3591 (2421
ne, par. praw. Miakoty (4 w.), 20 w. od Ostro-

niki.

lasu).
Szakole, Szokole, pow. rossieński, własność
Szabałkany, wś, pow. dryzieński, par. Ro- Budreckich, 600 dz.

ga, 18 dm., 128mk.

Sica.
Szalakowo, pow. dryzieński, należy do dóbr
Szabczyce, Szapczyce, wś i fol., pow. roha- Swolny, nie Szezołny, jak mylnie podano (t.XI,
czewski, fol. należy do dóbr Wiesiołów.
887).
Szabliszcze, kol., pow. owrucki, gm. Bazar.
Szalizicho, fol., pow. horodecki, Safronoński,
adwoły
nowogr
pow.
,
wych, 161 dz.
Szabotów, chutor
gm. Baranówka, 11 dm., 73 mk.

Szałachowa, Szałachowo, wś nad jez. Wo-

Szabubino al. Jurkowszczyzna, fol., pow. sień- łocznem, pow. newelski, gm. Szałachowa, 45 w.
od Newla, 13 dm., 145 mk. Gmina obejmuje
ski, od r. 1871 Szabuniów, 119 dz.
Szabuniszki, dwór, pow. kowieński, gm, Ja- 71 miejscowości, 667 dm. włośc. (34 innych),

5236 mk. włościan, uwłaszczonych na 10,295 dz.

nów, Żyntelów, 27 dz.

Szałobowo, fol., pow. horodeeki, AndrejeSzachowo, fol., pow. newelski, Tichonowych, 128 dz.
wych, 159 dz.
Szałochowo, dobra, pow. newelski, KorsaSzachy, wś, pow. rówieński, gm. Wysock,
par. praw. Ozierany (5 w.), 138 w. od Równe- kowych, 3986 dz,
Szałomeje, wś i fol., pow. rohaczewski, gm.
go, 26 dm., 228 mk.
y,
,
Szacil ob. Deszki
Rossochy (7 w.), Kowzanów, 228 dz.
Szałomowszczyzna al. Jaźwin, urocz. leś-Szack, wś, pow. włodzimierski, gm. Szack,
mk.,
27138
dm.,
428
,
ne, pow. czerykowski, od r. 1872 Krupeniów,
92 w. od Włodzimierza
cerkiew, szkoła,

st. poczt.

Gmina obejmuje 226 dz.

14 miejscowości, 1418 dm. włośc. (45 innych),
Szałoszyno, fol., pow. połocki, Romanowdz.
24,443
h
na
ezonyc
uwłasz
an,
skich, 60 dz.
8679 mk. włości
Szałtakielis, zaśc., pow. wiłkomierski, gm.
Szackie Mielniki, wś nad jez. Piasoczne
i Krymno, pow. włodzimierski, gm. Szack, 96 w.
od Włodzimierza, 20 dm., 85 mk.

Żmujdki, Grygasów, 48 dz.

Szambalin, Szambolin, fol. dóbr Łapienica
w.).
(12
Bóbr
, pow. wołkowyski.
gm.
,
Wielka
sieński
pow.
Sżadki, wś,
elaniszki, dobra skarb., pow. rzeSzamb
zakonu
kasaty
Do
ski.
Szadów, pow. szawel
wały 58 wsi i 2 zaśc., miały
obejmo
życki,
przebywał tu jeden jezuita. Była też szkółka
dz,
1355
Józefa
ka
paraf., uposażona r. 1819 przez kanoni
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Szambieiowce, pow. augustowski, ob. Szem- klasztoru Kamedułów pod Sz. Na jednej ze
skarp podpierających ściany kościoła jest komSzamki, ob. Borowe.
pas z napisem: „Albertus Wasniowski 1593.
Szamotuły, miasto pow. Odnoszą się tu W oddzielnej dzwonnicy główny wielki dzwon
opracowania i pisma: „Projekt do restauracyi z napisem „Ave Maria* jest podobno
starożytzamku Szamotulskiego*. Przyj. ludu (1842/3, nym; dwa inne z datą 1723, pochodzą
z kościoła
str. 245). „Zamek w Sz.*. Album do wspom- kamedulskiego. Naprzeciw plebanii
stoi wielki
nień Wielkop. Edw. hr. Raczyńskiego. „Zamek spichrz zwany: „Murtwaniee*, który
wedle traw Sz.* (Album Napoleona Ordy). Łopiński dr.: dycyi miał być zborem aryańskim.
Obecny pro„Materialien zur Geschichte von Samter. I Thl. boszez ks. Grabowski przecho
wuje na plebanii
1284 bis 1700 (Progr. der Landwirthsch. różne pamiątki po swym stryju Ambroż
ym GraSchule in Samter, 1886), II Thl. Das achtzehnte bowskim.
M. R. Wit,
Jahrhundert, 1887. Tamże: Rec. A. WarschaSzanty, fol. pow. dźwiński, Drelingów
uer, Zeitschr des Hist. Ver. f. d. Prov. Posen, 64 dz. i Kropa 49 dz.
II, 105. „Prospekt der landwirthschaftlichen
Szapczyno 1.) wś i fol., pow. orszańsk
Schule zu Samter. Ausgegeben im Januar Kochanowo (7 w.), od r. 1871 Waśkowsi. gm,
kich,
1881*, Samter, 1881.
„Jahresbericht der 139 dz. 2.) Sz., fol., pow. lepelski, Olendzbelewo,

Landwirthschaftlichen Schule zu Samter 1880, kich, 221 dz.
bis Ostern 1881*. Samter, 1881. „TowarzySzapkajcie, Szankajcie (t. XI, 790), okolica,
stwo zbieraczów starożytności w 8.* (Tyg. lite- pow. szawelski, gm. Gruździe.

racki, 1841, n. 51). „Statuten des landwirthSzapki 1.) dobra, pow. orszański,
schaftlichen Vereins fuer die Kreise Samter und bowskich, z fol. Kateszyno al. Jureewo hr. Gra1262 dz.
Buk*. Posen, 1871. „Enchiridion impedimen- (860 lasu). 2.) Ś,, zaśc., pow.
witebski, Szaptorum quae juxta canonicas constitutiones in ków, 27 dz.

matrimoniis eontingunt. Authore Gregorio de
Shamotuli,

canonum doetore*.

Crae.,

Szaporewo (t. XI, 791, Szaporowa), fol.,

1529. pow. wieliski, gm. Czeple, Lewiekich, 163
dz.

„Zygmunt z Sz. Powieść z dziejów XIV w.,
Szapsk, dawniej Sarbsko, Szarsko, wś, pow.
przez F. W.* Warszawa, 1830. 0. T. A.: płoński, par. Gralewo. Według żywota
błogo„Wineenty z Sz.* Poznań, 1850. Rozumia- sławionego Wernera, bisk. płockieg
o, został on
łowski G: „Władysław Łokietek i wojewoda zabity we wsi biskupiej „Szarsko* przez
BoleSzamotulski*.
stę, kasztelana wizkiego, przy udziale prusaków,
Szamowszczyzna, fol,, pow. mścisławski, dnia 8 lutego 1172r. W r. 1578 wś miała
od r. 1867 Połtorackich, 804 dz. (520 lasu), 1 łan., 6 zagr., 3 rzeźników.
młyn i folusz.
Szarabaje, pow. dzisieński. Na polach włoSzamrajówka, wś, pow. wasylkowski, gm. ściańskich, na lew. brz. rzki Arżanicy okrągłe
Szamrajówka, 65 w. od Wasylkowa, 698 dm., horodyszeze, otoczone rowem.
3923 mk., cerkiew, szkółka cerk., cukrownia.
Szaraki, fol., pow. lucyński, Lachowiekich,
Gmina obejmuje 4 miejscowości (3 sioła, 1 wś), 43 dz.
ma 8773 mk. (557 katol., 12 ewang., 347 żySzarbia, w dok. Szarbe, wś, pow. pińczowdów) i 9812 dz., w tem 3590 większej posiadło- ski. Wymieniona w dok. z r. 1254, śród włości
ści, 6060 włośc., 134 cerk.
SD
sieciechowskiego (Kod, kat. krak.,
Szamszury, fol., pow. dźwiński, Pawłowych, I, 53).
97 dz.
Szarbieki, wś, pow. dryzieński, par. ZaSzandry, wś, pow. dryzieński, par. Oświej. biały.
Szaniawka, os., pow. żytomierski, gm. CudSzarejki, fol, pow. klimowieki, Bartoszewinów, 6 dm., 21 mk,
czów, 210 dz.
Szaniec, r. 1258 Sancia, wś, pow. stopnicki.
Szarki, dwór, pow. szawelski, gm. BłagowieWspom. w dok. z r. 1250 (Kod, kat, krak., 1, szezeńsk, Popławskich, 136 dz.
39). Kościół tutejszy uległ przebudowie w r.
Szarkime, os, pow. rossieński, gm. Kroże.
1662 jak o tem świadczy data konsekracyi ołSzarkiszki 1.), pow. nowoaleksandrowski.
tarzy. Z zabytków przechowanych dotąd waź- W r. 1788 w pow. wiłkomierskim, w par.
Duniejsze są: Krzyż na belce oddzielającej część siaty, własność Platera, ststy subockiego. 2.)
kapłańską, z postaciami Chrystusa, N. P. Maryi S., pow. trocki, gm. Orany. Znajdowano tu toi św. Jana, rzeźba starożytna zapewne z w. XV. porki i strzałki krzemienne.
W wielkim ołtarzu wystawionym r. 1711 stoi
Szarkowszczyzna 1.), pow. dzisieński. Mylkrzyż srebrny z h. Nowina i napisem „Philipus nie podano (t. XI, 797) r. 1880
zam. 1800,
Padniewski D. G. E. Cr.*.

W ołtarzu bocznym Petemtole zam. Petemholz, Kończa zam. Wińcza.

obraz św. Stanisława, pędzla Smuglewicza i pięk- 2.) $., wś, pow. dryzieński, par.
Zabiały,
ny krucyfiks. W kaplicy M. Boskiej umieszezoSzarłajówka, wś, pow. zasławski, gm. Terno ołtarz przeniesiony r. 1849 ze zniesionego nawka, 39 w. od Zasławia, 215 dm.,
1154 mk,
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Szaty, pow. kowieński, ob, Szatyje.
Szawasze, fol., pow. nowoaleksandrowski,
Wś należy do Chołszew- gm. Antolepty, Kwiklisów, 65 dz.

cerkiew drewn., wzniesiona r. 1769 przez ks.

Barbarę Sanguszkową, cerkiew fil. drewn. z r.
1857, szkółka cerk.

nikowych.

W r. 1589 pod nazwą Szyrajówki,

Szawiały, mylnie Szewżoły (t. XI).

Szawiotki, wś, pow. dryzieński, par. Rosica.
we włości zasławskiej ks, Janusza Zasławskiego, spustoszona przez tatarów.
Szawkiany Stare, dwór, pow. szawelski,
Szarmuchy, wś, pow. dryzieński, par. Ro- gm. Szawkiany, Bajkowskich, z fol. Poklebaki,
sica,
243 dz.
Szawkowo, Szowkowo, dwór, pow. wiłkoSzarno 1.) /Vowe, wś nad Uszą, pow. owrucki, gm.i par. praw. Chrystynówka (1 w.), 31 w. mierski, gm. Konstantynów, Kontowtów, z fol.

od Owrucza, 74 dm., 428 mk., gorzelnia. 2.) S. Poleminek 472 dz.
Stare, wś, tamże, par. praw. Narodycze (3 w.),
Szawlany, pow. szawelski. Dobra Lands29 w. od Owrucza, 80 dm., 530 mk.
bergów, maja 1254 dz. (384 lasu).
Szarnopol al. Szarnupie (t. XI, 800), pow.
Szawle, miasto. Między marszałkami opuwiłkomierski, gm. Pupany, Surwiłłów, 36 dz.
szezeni: Burniewicz, Feliks Raczkowski h. Poraj
Szarocha, urocz., pow. dubiehski, gm. Ja- (r. 1880), Ludwik hr. Zyberg Plator (1882).
rosławicze.
Szawłówka, przys., pow. krzemienieeki,
Szaroń, ob. Czeriieży.
gm.
Poczajów.
Szarpajcie, pow. telszewski, W r. 1622
Szawraki, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
bisk. Stan. Kiszka nadał wś tę kościołowi w WorSzczaderce, wś, pow. orszański, gm. Rudniach.
nia
(8 w.).
Szaryjewicze, ob. Szyrajewicze.
Szezara,
rzka, dopł. Niemna. Chłopieki E.:
Szaryno, dobra, pow. newelski, Olimpiady
„Listy z wędrówki letniej. Brzegi Szczary*
Ejbożenkowej, 1000 dz.
(Wiek, n. 142, 180, 218, r. 1885).
Szarypino, wś nad Dźwiną, pow. lepelski,
Szczastnówka, Szczosnówka, wś, pow.
gm. Bieszenkowicze, 6 dm., 38 mk, cerkiew,
krzemienieceki,
gm. Białozórka (8 w.), 60 w. od
Mackiewiczów, 60 dz.
Krzemieńca,
276
dm., 1643 mk., cerkiew drewn.
horeeSzarypy, wś nad rzką Pniewką, pow.
zr. 1735, uposażona przez ks, Michała WiśnioSawa, 32 dm., 200 mk., cerkiew drewn.,
ki, gm.

dom przytułku.
Sząsty, w dok. Szyasty, wś.

wieckiego r. 1733, szkółka cerk. od r. 1888,

Przedmieście Własność hr, Krasińskiej i ks. Sapieżyny.
Szczawnica, wś i zdrojowisko. Do Sz. odRaciąża w pow. sierpeckim (Kod. maz., 263).
Dziś nie istnieje. Jest wieś Szasty w pow. płoc- noszą się następne prace: „Zeiszner L.: „Opis
geolog, Sz. i Szlachtowy* (Rocznik wydz. lekar.
kim.
Szaszenki, fol., pow. newelski, Krasowskich, Kraków, III, cz. 2, str. 3—48). Stummer I. W.
dr.: „Sz. i jej potrzeby*. Kraków, 1881. Ko56 dz.
łączkowski l.: „Sz. zdrojowisko i stacya klimaSzaszewicze, ob. Szeszewicze,
Szaszki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. tyczna*. Kraków, 1891, str. 147.
Szczaworyż, r. 1389 Sczavorzisz, wś, pow.
Dryświaty. Bejnarowie mają 40 dz.
Szaszołowo, fol., pow, lepelski, attyn. Buja, stopnieki, W dok. z r. 1889 występują liczni
dziedzice częściowi tej wsi (Kod. kat. krak,,
776 dz.
II,
142).
Annogm.
ostrogski,
pow.
wś,
,
Szaterniki
Szczecinka 1.) fol., pow. orszański, Wieliczpol, 32 w. od Ostroga, 64 dm., 527 mk.
Szatiłowo, Szaciłowo (t. IX, 755), wś i fol., ków, 118 dz. 2.) Sz. fol., tamże, Romanowipow. połocki, gm. Pietropawłowska al. Obol czów, 130 dz. 3.) Sz,, fol., tamże, od r. 1867
(13 w.). Fol. Szaniawskich, 493 dz. We wsi Sakowiezów, 1599 dz, (609 lasu).
cerkiew.

Szczecno, wś, ob. Łukowa.

Szczeczynowo, w dok. Szczeczynicze, wś
Szatrowo 1.), wś nad Dżwiną, pow. dryzieńnad
Niemnem, pow. grodzieński, gm. Wiercieski, gm. Suszki, 15 dm., 180 mk., cerkiew fil.
Była połączona ze ststwem skakunowskiem. liszki, 239 dz. W r. 1561 w wójtow. wiercie2.) S$., fol., pow. połoeki, Niepokojczyekich, z at- liskim, włości dworu wiercieliskiego, ekon. grodzieńskiej. We wsi było 33 włók gruntu średtyn. Pieszczanka, 108 dz,
Szatryszcze, fol., pow. lepelski, Jerszowych, niego. Z włóki płacili po 45 gr. i robili po
2 dni w tygodniu.
118 dz.
Szczeduty, fol., pow. sieński, Hołubiekich,
Szatryszcze al. Synhaje Małe, wś, pow.
owrucki, gm. Iskorość, par. praw. Paszyny 278 dz.
Szczegłówka, zaśc., pow. nowoaleksan(1 w.), 38w. od Owrucza, 83 dm., 399 mk.
W r.1648 i 1696 własność Aleksandra Skarzyń- drowski, gm. Czadosy.
Szczeka, wś, pow. sandomierski, W r. 1378
skiego, w r. 1689 w części Skarzyńskich,
częściowi dziedziee z Krobielie, sprzedają swe
w części do Błaszanowiczów.
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działy Spytkowi ze Sz. za 60 grzyw. Toż samo; czejewskim ekon, kobryńskiej, We wsi było
czynią dziedzice z Gołębiowa, którzy sprzedają 60 włók gruntu przepodłego, z tego 1 wolna na
swe działy za 20 grzyw. (Kod, mał., ll, 316, wójtowstwo. Dochód czynił 66 kóp 6 gr. Do
317).
wójtowstwa należały wsi: Sz. i Kobtiewo.
Szczehlice, dobra, pow, mohylewski, od roSzczeropołl-Wieżki, mylnie Szczerepeł (tom
ku 1872 Fiedorowiczów, 1142 dz. Niegdyś XI, 851), fol.. pow. prużański, Babińskich,

Korobańków.
skiewiez.

Tu podobno urodził się ks. Pa- 507 dz.

Szczekociny, mstko, pow. włoszczowski.
Piotr ze Sz. w dok. z r. 1307 (Kod, kat. krak.,
I, 150).
Szczekotowo 1.) wś i fol., pow. czauski,
gm. Radoml (3 w.), od r. 1879 Buszyńskich,
184 dz. 2.) 8., fol., pow. newelski, Błażewiczów, 60 dz.

Szczerzec, r. 1515 Setrzecz, miasto, pow.
lwowski, W r. 1515 płaci szosu grzyw. 6
gr.18, od młyna miejskiego, pop gr. 15. Z przedmieść; Dmytrze od łan. 17/4 i 8 pustych,
Ostrow łan. 11i 1 pusty, Piaski łan. 15. Według lustracyi z r. 1565 miasto Sz. w ststwie

lwowskiem osadzone było na 100 łanach, lecz
wtedy liczono że do miasta i trzech przedmieść:

Szczełbowa, fol. pow. horodeeki, gm. Tio- Piaski, Łany i Ostrów należy 801/, łan,

sto, gorzelnia, młyn wodny.

Przed-

mieście Ostrów nadane było Boratyńskiemu.
Szczełkany, fol., pow. czerykowski, Mężyń- Dwór zajmował 1 łan., pleban 1 łan., do monaskich, 324 dz. (200 lasu).
steru ruskiego 1 łan., wójt miał 3 łany dawne
Szczełkowo, dobra, pow. horodeeki, wła- a 1 przykupił, 2 łany służyły za skotnicę (wysność Ulińskich, 2775 dz.
gon), rybitwom dał starosta 1 łan. Wyłączyw-

Szczeniowskiego, chutor, pow. żytomier- szy te łany pozostaje 901/, łan., z których 80!/,
liczy się do opłat, a resztę między sobą podzieSzczeniutyn,; Szczeniuczyn 1.) (t. XI, 889), lili osadnicy i nie pozwalają na nowy pomiar.
wś, pow. włodzimierski, gm. Poryck, 25 w. od Czynszu z domów nie płacili tylko z łanów po
ski, gm. Trojanów, 16 dm., 68 mk.

Włodzimierza, 51 dm., 285 mk.

2.) Sz, Mały, gr. 16 i dwie kłody owsa,

Piekarzów było 7,

tamże, 23 w. od mta pow., 27 dm., Ż11 mk,
szewców 6. Pobierano myto od prasołów wożąSzczepanowice, wś, pow. miechowski, par. cych sól z Drohobyczy do Liwowa i Gródka, szło

Niedźwiedź. W r. 1340 Kazimierz król nadaje na potrzeby folwarku, Dochód z łanów, ogrodziesięciny ze Sz., Słomnik, Nagnojowie i Wi- dów i inne wynosił zł, 35 gr. 14. Z przedmie-

niar kaplicy Wniebowzięcia N. P. Maryi w kate- ścia Łany (57 ludzi na 28!/, łan.) zł. 70 gr. 18,
drze krakowskiej (Kod. kat. krak., I, 216). Ob. z przedm. Piaski (50 ludzi na 25'/, łan.) zł. 35
„Osada przedhistoryczna we wsi Sz.* (Wiadom. gr. 17, W r. 1578 ezopowe zł. 170. Młyn na
Łanach dawał w r. 1565 zł. 80 w arendzie, staw
Szczepanowszczyzna, ob. Zelenpol,
na Szezerku eo trzy lata sprzedawano za

num. archeol., 1899, n, 2 i 3).

Szczepierna, fol., pow. połocki, Świrszczew- zł. 600.
skich, 288 dz.
Szczetyłowicze, Szczytyłowicze, wś nad
Szczerbin,fol. dóbr Tuchiń, pow. orszański. Oressą, pow. bobrujski, gm. Zabłocie, 33 dm.,
Szczerbino, dobra skarb., pow. newelski, 192 mk., eerkiew fil. par. Lubań.
gm. Karolin, z attyn. Gagryno obejmują 28 wsi,
Szczęśliwa, ob. Gluecksthal.
l zaśc. i 2 fermy, razem 4585 dz.
Szczęśliwice, r. 1580 Stanclewicze, wś,
Szczerbińskie, też Szczerbino. (t. XI, 849),
wś nad jez. Wierzchniem i Niżniem, pow. witeb- pow. warszawski. W r. 1580 mają tu Stanelew-

1558 w wójtow. sowoliskiem, włości dworu ko- Chocieszów, 70 w. od Kowla, 101 dm., 349 mk.,
trańskiego ekon. grodzieńskiej. We wsi było cerkiew, szkoła.
16 włók gruntu dobrego, w tem 8 wł. strzelecSzczodryszki, ob. Gotowtyszki.
kich wolnych i 8 wł. czynszowych. Dochód
Szczokotowo, zaść , pow. newelski.
czynił 14 kóp 44 gr.
Szczołkany, ob. Szczełkany.

Szczerbowo, fol., pow. newelski, von der

Nonne, 133 dz.

Szczuka, pierwotnie Osuchowo, r. 1578 Schu=
towo, wś, pow. brodnieki, ob. Osuchowo,

Szczerczewo, w dok. Szczerczejewo, pow.
Szczuki, pow. grodzieński. W roku 1558
prużański. W r, 1563 w wójtowstwie szezer- w wójtow. zabołockiem, włości dworu mostow-

10AO men

Gmina obejmuje

117 miejscowości, 542 dm. włośc. (139 innych),

nak lrodi..>ida aikcka „klin

Szczęsna Wola, ob. Boniawa.
Szczęśniszki, Szczanśniszki, mylnie Szcze4407 mk, włościan, uwłaszczonych na 5276 dz. pieniszki (t. XI, 846), dwór, pow. szawelski,
Szczerbiny, wś nad rz. Kamionką, pow. ży- Waśniewskich, 180 dz.
tomierski, gm. Puliny, par. praw. Wilsk (6 w.),
Szczodrków, r. 1288 Schodercow, wś, pow.
20 w. od Żytomierza, 45 dm., 459 mk.
bydgoski, ob. Szczutki (t. XI).
Szczerbowicze, pow. grodzieński. W r.
Szczodrohoszcze, wś, pow. kowelski, gm.
rząd gm., cerkiew, szkoła,

Aa ak Ć

ski, gm. Szczerbińskie, 6 w. od Witebska, za- scy w 4 działach 3 łany i 4 zagr.
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skiego ekon. grodzieńskiej. We wsi były 4 włó- jski St.. „Najdawniejsze dzieje klasztoru cystorsów w Szczyrzycu (1238—1382). Kraków,
ki gruntu podłego na służbę osocznieką.

Szczunki 1.) wś, pow. dryzieński, par. Za- 1901.
Szczytniki, wś, pow. bocheński. W r. 1261
biały. 2.) Sz., fol., pow. połocki, Weryhów,
z Hołyńszczyzną 160 dz.

3.) Sz,, fol., pow. Bolesław, ks. krak.

zważywszy iż, pomiędzy

działami należącymi do Świątników (sanetuarii)
siebieski, Ułasewiczów, 44 dz.
Szczupłowszczyzna, fol. dóbr Kisiele, pow. katedry, leżą działki, które „homines nostri pesieński.

cheneri videlicet Cesle possederunt* nadaje ta-

Szczurki, wś, pow. dryzieński, par. Rosica. kowe, przez cześć dla św. Stanisława, katedrze
Szczurowce 1.) wś, pow. zasławski, gm. krakowskiej (Kod. kat. krak,, I, 84).
Michnów, 9 w. od Zasławia, 212 dm., 1081 mk.,
Szczytniki, pow. brzeski, gub. grodz. Na
cerkiew drewn. z r. 1765, szkółka cerk. od r. polach kurhany.
1860. 2.) Sz. Małe, tamże, ob. Szczurowczyki,
Szczytniki, kol., pow, włodzimierski, gm.
Szczurowczyki al. Szczurowce Małe, wś, Nowodwór, 29 w. od Włodzimierza, 10 dm,,
pow. zasławski, gm. Michnów, par. praw. Pod- 82 mk,
leśce (1 w.), 11 w. od Zasławia, 114 dm.,
Szczytno, niem. Ortelsburg, miasto na Mazu520 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1788, szkółka rach pruskich. W dok. z r. 1472 „via in
od r. 1887.
Sezythno per Chorzele ducente* (Kod. maz.,
Szczurowice, mstko, pow. brodzki. Wr.
1578 wolne od poborów z powodu zniszczenia
Szczyty Dzięciołowo, wś, pow. bielski,
przez tatarów.
gub. grodz., ob. Szczyty Dziendziełowo (mylnie),
Szczurowo, wś, pow. płoński. W dok. 169 dz. We wsi Sz. Nowodwory (273 dz. włośc.
z r. 1420 Jan ze Sz. cześnik zakroczymski (Ka- i 64 cerk.) cerkiew. O 1 w. na płd-zehd od
pieca, Herbarz, 414). W r. 1576 płaci wś od wsi wyniosłość zw. „Srebrna Górka*. Podług ©

255).

2 zagr.

Szczurowo, fol, pow. newelski, Ponomare-

podania był tu ołtarz ofiarny pogański,

Szczytyń, wś, pow. kowelski, gm. Hłusza
Wielka, 76 w. od Kowla, 64 dm., 519 mk.
Szczuryn, wś, pow. łucki, gm. Szezuryn,
Szebryn, wś nad Muchawcem, pow. brzeski,
40 w. od Łucka, 74 dm., 487 mk, cerkiew,
wych, 300 dz. i Potrykowskich, 448 dz.

szkoła, wiatrak. Gmina obejmuje 98 miejsco- gnb. grodz., 17 dm., 258 mk., cerkiew, szkoła,
wości, 1221 dm. włośc. (997 innych), 12,029 684 dz. włośe., 108 cerk. Dobra, Dmitrewskich,
mk. włościan, uwłaszezonych na 17,346 dz. 485 dz. Par. praw., dekan. (błagoczynia) brzeWłasność bar. Szawenbacha i skarbowa (po skiego, 1141 dusz.
Szedy, dobra, pow. horeeki, Bielewskich,
Olizarze).

Szczutowo, r. 1229 Hosutovo, 1570 Schuto- z fol. Lubiż 2147 dz. (1831 lasu), młyn.
Szejkino, wś, pow. witebski (dawniej pow.
vo, wś, pow. rypiński, gm. Dzierzno, par. Świedziebna. Zapewne zwało się pierwotnie: Koszu- suraski), należała do Łyszezyńskich.
towo. Jest to starożytna osada wchodząca
Szejniaki, fol. dóbr Zielenowicze, pow. wołw skład kasztelanii świeckiej, wedle dok. z roku kowyski,
1229. Należała do bisk. płockich, wchodziła
Szeksztyniki,
w skład klucza górzneńskiego (Kod. maz.). niszkt.

Szaksztyniki, ob.

Szekszte-

W r. 1339 wymierzono tu 561/, łan. W w.XV
Szelachowo, Szelahowo, wś, pow. dryzieńliczono 38 łan. osiadłych, płacono czynszu ski, par. Oświej.
19 grzyw., po 2 kury, mierze pszeniey i żyta
Szeląg, Szelung, fol., pow. włodzimierski,
z łanu. W r. 1570 płacono od 10 łan. km., gm. Korytnica, 5 dm., 131 mk.
t zagr., 1 kowala.
Szelechówka, os., pow. żytomierski, gm.
Szczyborówka, Ściłorówka, wś, pow. staro- Cudnów.
konstantynowski, gm. Krasiłów, par. Kałama-

rynka (2 w.).

Szelęgówka, dobra, pow. białostocki, należą

Wehodziła w skład ordynacji do klucza zakątkowskiego dóbr hr. Pelagii de
ostrogskiej, r. 1753 dostała się Karolowi Szy- Fleury (Potockiej) i mają 7554 dz. (659 lasu,
dłowskiemu, obeenie bar. de Szoduar.

2043 łąk i past., 3331 nieuż.),

Szczybryn, dobra, pow. rohaczewski, od roku 1880 Szpakowskich, 1889 dz. (1222 lasu),
młyn i folusz.
Szczykiczyn (t. XI, 873, mylnie Szczykiczanki), wś, pow. rówieński, gm. Międzyrzecz,

Szelków, r. 1247 Celkovo, wś, pow. makowski, W grodzie płockim r. 1247 B. ks. mazow.

potwierdza nadanie wsi Żeromino i Sz. przez P.

kanon. płockiego, uczynione na rzecz kościoła

płockiego (Ulanow. Dok. maz., 155, 7). Wr.
par. praw. Niewierków (4 w.), 47 w. od Równe- 1582 wś „Selkow* z kościołem par. płaci. od
go, 52 dm., 655 mk., cerkiew fil. drewn. z roku 91/, łan., 2 zagr., 1 rzem.
1655.
.
Szeluszowo, dobra, pow. połocki, własność
Szczyrzyce, wś, pow. limanowski, Zakrzew- Druhowinowych. ;
Słownik Geograficzny. T. XV. — Zeszyt 186,
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Szelwów 1.) wś, pow. włodzimierski, gm. twierdzi (t. IV, 554), że Sz. pierwotnie zwała
Chorów, 35 w. od Włodzimierza, 105 dm, 755 się Skalińcami. W takim razie należała w roku
mk., cerkiew, kaplica, gorzelnia, wiatrak. 2.) 8., 1547 do Wasila Łabuńskiego. W r. 1594 Sz.
"wś, pow. zasławski, gm. Michnów (6 w.), 14 w. należy do Andrzeja Żdziarskiego. Około r. 1650
od Zasławia, 81 dm., 429 mk., cerkiew drewn. miasteczko jest własnością ks. Władysława Dozr. 1888, na miejsce dawniejszej z r. 1744, minika Zasławskiego, od r. 1673 przechodzi do
szkółka cerk. Własność Szemiotów. W r. 1546 ks. Józefa Karola Lubomirskiego, eórka którego
Józefina Marya wnosi je w dom ks. Sanguszków.
ks. Beaty Ostrogskiej.
Szełkowszczyzna, pow. wileński, gm. SzyrSzepiele, okolica (nie fol.), pow. nowoalekwinty, własność hr. Leduchowskich. Trzy kur- sandrowski, gm. Abele. Mają tu: Krzyweowie
hany.
j
30 dz., Miasojedy 50 dz., Rogulscy 70 dz.
Szełkszczyzna, dobra skarb., pow. lepelski,
Szepielęwicze, dobra, pow. mohylewski, od
obejmują 3 wsi i | fermę, 1002 dz.
r. 1867 Hoszczapowych (poprzednio Szaniaw
Szełuchówką 1.) fol., pow. czerykowski, od skich), 1606 dz. (570 lasu), gorzelnia, młyn.
r. 1874 Korolków, 152 dz. 2.)S., wś, pow.
Szepotowicze, fol., pow. rohaczewski, Drorohaczewski gm. Pokot, 123 dm., 655 mk.,
byszewskich, 176 dz,
|
4 wiatraki,
Szeradowo,
ob.
Wszeradowo
(t, XIV).
Szembelewo, zapewne dzisiejsze SzambieSzerczewo,
pow.
prużański,
ob.
Szczerczewo
lowce, wś, pow. augustowski. W r. 1558 w wój-

tow. szembelewskiem, włości dworu berzniekie- (t. XI).

go, ekon. grodzieńskiej.

Ma 50 dm., 5138 mk., 1476 dz. włośc.

We wsi było 28 włók i 23 dz. Januszkiewiczów.

gruntu średniego, w tem 7 wł. nieprzyjętych,

6 osocznickich, 2 wójtowskie, 1 na paśnię urzędniczą, 12 osadnych. Płacili po 32 gr. z włóki,
Szemetyszki, ob. Szemietyszki i Szemiotyszki.
Szemiety, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm.
Rakiszki.
Szemietyca, wś, pow. owrucki, gm.i par.
praw. Łuhiny (2w.), 47 w. od Owrucza, 43 dm.,
244 mk., własność Wiszniewskich.

Szenbino, dobra i okrąg wiejski, pow. dzi-

sieński, ob. Stefanpol (t. X1).
Szeniec, pow. grodzieński, ob. Szczeniec
(t. XI). Ma 51 dm., 433 mk., 1794 dz.
Szenka, wś, pow. sieński, gm. Bóbr (5 w.).
Szeparowce, r. 1469 Schaporowcze, wś,
pow. kołomyjski. W r. 1469 Kola, podkom. halieki przedstawił nadanie królewskie na wsi:
Kornica, Sz. w kołomyjskim, a Dalejów, Tumirz
w halickim powiecie.
Szepel, wś, fol., os. les., pow. łucki, gm.

Szerechów, dobra, pow. rohaczewski, od r.
1876 Mik, Lewkowiec, z fol. Sołtanówka 899 dz.

(610 lasu), deptak.
Szeredowszczyzna, urocz. w dobrach Łukowo, pow. brzeski, gub. grodz.
Szerejkowszczyzna, fol. dóbr Tylwiea,
pow. białostocki,
Szeremety, chutor, pow. żytomierski, gm.
Paliny, 43 w. od Żytomierza, 62 dm., 381 mk.
Szereszów, mstko, pow. prużański, 5357 dz.

włośc. (ze wsią Waśki), 97 cerk. i 33 kośc.
Gmina obejmuje 8 miejscowości, 515 dm. włośc.
(424 innych), 3232 mk. włościan, uwłaszczonych na 6684 dz.

Szereszówka, kol. pow. nowogradwołyński, gm. Romanówka, 8 w. od mta pow., 45 dm,,

277 mk,
Szerkławki, Szarkławki, wś, pow. telszew-

ski, gm. Żorany.

Mają tu Putramentowie

121 dz.

Szerle, pow. bielski, gub. grodz., ob. Szernie.
Torczyn, 16i 12 w. od Łucka, Wś 128 dm,,
Szeromin,
wś, pow. płoński, ob. Źeromin
833 mk., cerkiew, szkoła; fol. 2 dm., 86 mk.;
os. leśna 2 dm., 20 mk. Własność Podhorodeń- (t. XIV) i Sulerzyż (t. XV).

Szerstyń, dobra, pow. rohaczewski, hr. Mellinów, 4355 dz. (1931 lasu), wiatrak, 4 młyny.
Szerszeniowee, r. 1469 Schyrszenyowcze,

wś, pow. borszezowski.

Goworek Aleksander

z Chmielowy przedstawił nadanie króla węgierskiego (Warneńczyka) na wieś Sz. na prawie
feudalnym. Przedstawił też nadania dane Buczackiemu jeszcze przez ks. Witolda i potwiergów.
Szepetówka, mstko, pow. zasławski, gm. dzone przez dawnego króla (Jagiełłę) na cztery

_Szepetówka, 21 w. od Zasławia, 832 dm., 5926 wsi: „lMopowcze, Hermencae, Chmyelowa i Let-

mk., cerkiew drewn. z r. 1792, szkoła od roku hoze*, z których Chmielową sprzedał Gowor1868, szkółka cerk. od r. 1872. Do par. należy kowi.
wś Klementowicze, Gmina obejmuje 15 miejSzersznia, wś, pow. lepelski, należała do
seowości, 935 dm, włośe. (274 innych), 11,515 dóbr Waeławia, ma 10 włók.
mk. włościan, uwłaszczonych na 8095 dz. WySzerszniewo, fol., pow. mócisławski, Kodawca, Arch. ks. Sanguszków
* (Bron, Gorezak) szańskich, 126 dz.

EO

skich.
Szepelska Dąbrowa, kol., pow. łucki, gm.
Torczyn, 8 dm., 61 mk.
Szepetyn, wś nad rzką Ludmirką, pow. dubieński, gm. Sudobieze, par. praw. Studzianka
(5 w.), 30 w. od Dubna 32 dm., 362 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1741. Własność hr. Ber-

Szli
Szerzawy, r. 1396 Schirzavi, wś, ob. Śle-,*
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Sakartanie, chutor, pow. włodzimierski, gm.

i Wierzba, 4 dm., 20 mk.
rzawy.
Szestaki, wś nad rzką Hołabiną, pow. horec- Szkieltowo, wś, pow. dźwiński, gm. Użwałda, 21 dm., 172 mk., eerkiew.
ki, gm. Horodyszcze (5 w.), 33 dm., 226 mk.
Szkiełbany, pow. lucyński. Dawniej DymiSzestaków (t. XI, 907 i t. XII, 22, Szostaków), wś, pow. rówieński, gm. Dziatkowicze, tra Zenowicza, dziś Ulanowskich, mają 14,000 dz,

par. praw. Peresopnica (2 w.), 15 w. od Równe- |
go, 49 dm., 258 mk., kaplica.

Szkinderówka 1.) kol., pow. rówieński,

Dawniej Wolań- gm, Tuczyn, 27 w. od Równego, 9 dm., 25 mk.

2.) Sz., chutor, pow. zasławski, gm. Łabuń.
skich.
Szesterno, jezioro w dobrach Białe, pow. le-- Szkirnowo, fol, pow. połocki, własność
ł Reuttów, 65 dz.
pelski,
Szklinie, Szklin, wś i kol., pow. łucki, gm.
|
Osmoklimowieki,
pow.
Szesterówka, fol.,
łowskich, 156 dz.
| Czaruków, 28 i 82 w. od Łucka. Wóś 182 dm.,
Szesty, fol. dóbr Strojnów, pow. rzeżycki, —, 998 mk., cerkiew, młyn; kol. 38 dm., 205 mk.
Szeteksznie, pow. nowoaleksandrowski, Nie- Własność Tadeusza hr. Tarnowskiego.
Szkłów, dobra, pow. mohylewski, własność
gdyś ks. Radziwiłłów, dalej Mikołaja Kościałkowskiego, dziś Konstantego i Leopolda Kościał- Wojejkowych, z fol. Zabramne, Siemionówka,
Francówka, Horodzianka, Pikowicze i Pryjut
kowskich, 354 dz.
Szetiki, wś nad Dźwiną, przy ujściu rzki | 6590 dz. (4641 lasu), młyn, 2 krupiarnie,
Uspol, pow. połocki.
| Szkrobotówka, Szkrobatówka (t. XI, 924),
| wś, pow. krzemieniecki, gm. Dederkały, par.
Szetlewo, ob. Kuchary Kościelne.
Szewaczewo, Szywaczewo, fol., pow. wieli-| praw. Radoszówka (3 w.), 37 w. od Krzemieńca,
l

ski, gm. Usmyń, Wiesiołowskich, 326 dz.

| 61 dm., 492 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1868.

Własność Lucyana i Ewarysta Chrzanowskich

Szewce, r. 1381 Szewcze, wś, pow. sando- | i Faustyny z Przyłuskich Wierzbowskiej,
mierski. Wspom. w dok. z r. 1381 (Kod. mał,,
Szkroby, wś nad jez. Sosnowskiem, pow.
III, 337). Ob. Gorzyczany,
kowelski, gm. Datyń, 27 w. od Kowla, 625 mk.
Szewelańce (t. XI, 810, Szawelańce), dwa
Szkudy, pow. telszewski, W r. 1614 Jan
dwory i dwie okolice, pow. wiłkomierski, gm. Karol Chodkiewicz nadał grunt dla fundowanej
Kowarsk, 25 w. od Wiłkomierza. Oprócz Sur- przez siebie szkółki. Biskup Jerzy Tyszkiewiez
gowtów (95) mają tu: Borowscy 27 dz., Skorul- ustanowił przy kościele bractwo św. Izydora,

scy 78 dz., Surwiłłowie 50 dz., Wiereińscy W r. 1724 ks Sapieha dał ziemię pod nowy ko-

75 dz., Wilkańcowie 67 dz., Pankiewiczowie | ściół, z powodu że dawny podmywała rzka Bar102 dz.
- tawa. Zdaje się że wówczas pleban szkudzki
Szewele, pow. bielski, gub. grodz., ob. Szy- | otrzymał godność infułata.
wełe.
Szkułany, wś, pow. dźwiński, par, Krasław.
Szewelewo, fol., pow. witebski, attyn. Knia-| Szkurat, wś, pow. kowelski, gm. Powórsk,
żyszcza, 601 dz.
i
24 w. od Kowla, 18 dm., 140 mk.
Szewenka, rzka w pow. witebskim, pr. dopł.
Szlach 1.) Prekrestny, urocz., pow. nowoDźwiny. Wypływa z jez. Szeweno, płynie na gradwołyński, gm. Baranówka. 2.) Sz, Zabarpłd.-zch, na przestrzeni 3 w. uchodzi poniżej ski, kol., tamże, gm. Kurne, 10 dm., 68 mk,
fol. Szeweńkowo,
Szlachowa, wś, pow. ostrogski, gm. KrzySzewetliny Bor, fol., pow. połocki, Zieleh- win, 14 w. od Ostroga, 25 dm., 158 mk.
skich, 236 dz.
Szlachtowa, ob. Szczawnica.
Szewino, fol., pow. połocki, Czajkowskich,
Szlakście, pow. kowieński, ob. Szłekście.
z attyn. Dudarewo 244 dz.
Szlapie, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. TraszSzewino Stare, dobra, pow. połoeki, wła- kuny. Ob. Szłapie i Kapinka.
sność Weryhów, z fol. Zapole 2130 dz.
Szlasy, Ślasy, wś wymieniona w dok. z roku
Szkagale, wś, pow. dźwiński, par. Krasław. 1417 (Kod. maz., 161). W reg. pobor z XVI w.
Szkarów, wś, pow. ostrogski, gm. Buhryn, nie znana. Leżała w pow. ciechanowskim.
par. praw. Horbaków (1 w.), 25 w. od Ostroga,
Szląsk. Część pruska Sz. miała w r. 1900
33 dm., 251 mk.
4,668,857 mk., r. 1895 było 4,415,300. Mylnie
Szkarówka 1.) Wielka, wś, pow. zasławski, podano (t. XI, 946) jakoby śród ludności ogólnej
gm. Hryców, 36 w. od Zasławia, 119 dm., 730 całego Sz. wynoszącej 4,111,698 (r. 1885) było
mk., cerkiew drewn. zbudowana r. 1788 przez 1,200,000 urodzonych po za granicami prowin-

właściciela Fortunata Jakubowskiego, nposażona cyi. Cyfra ta—i drobniejsze z których powstaprzez ks. Janusza Sanguszkę r. 1730. 2.) Sz, ła, oznacza tylko mieszkańców urodzonych po za
Mała, wś, tamże, gm. Łabuń, par. praw, Mo- granicami powiatu w którym mieszkali. Szląsk
skwitianówka (1 w.), 38 w. od Zasławia, górny r. 1895 na 1,653,199 mk., miał 1,152,875

122 dm., 635 mk., kaplica. szkoła.

polaków i około 74,000 morawian w pow, raci-

0 orzera
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borskim i głupczyekim, Ludność polska tak się szawelski, gm. Szawle (9 w.), Dowgiałłów
wodę,
rozmieszezała w oddzielnych powiatach: bytom- 254 dz, (134 nieuż.).
ski 156,000, katowieki 109,000, opolski 104,000,
Szlubiszki, dwór, pow. szawelski, gm. Po
pszczyński 91,774, toszeckogliwieki 84,300, pielany, Dowgiałłów, 95 dz.
rybnicki 78,801, zabrski 73,000, raciborski
Szlubowszczyzna, fol., pow. lepelski, Ku64,000,
wielkostrzelecki 63,000,
kozielski łaków, 84 dz.
64,000, prądnieki 50,000, tarnowieki 46,000,
Szłapie 1.) fol., pow. wiłkomierski, gm. Doolesiński 44,000, lubliniecki 42,000, kluczbor- bejki, 2.) Sz., dwa zaśc., tamże, gm. Onikszty
ski 35,000, sycowski 25,000, namysłowski i Uciana. Por. Szlapie.

14,000, głupczycki 5000, niemodliński 4000.
Szłapiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
Według obliczenia urzędowego z r. 1900 było gm. Antolepty, Skardyńskich, 53 dz.
1,141,473 polaków. Nowsze opracowania odnoSzłapy al. Człapy, wś, pow. łęczycki, ob.
szące się do Sz. pruskiego są: Bełza Stan.: „Na Człopy (t.1). W r. 1576 „Slappy* w par. SłaSzląsku polskim*. Kraków, 1891, 2-gie wyd. boszewo mają 1 łan. km., 5 zagr., 1 koło młyń.
1894.

Szukiewicz

Woje.:

„Górne

Szląsko*

Szłyki, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
(Kraków, r. 1894, str. 55, odbitka z Now. Ref).
Szmaki, fol, pow. bychowski, Zielińskich,
Mycielski J.: „Grobowce Piastów, pomniki na
870
dz. (408 lasu), 2 młyny.
Szląsku pruskim* (Roez. Tow. przyj. nauk
Szmano, wś, pow. połocki. Mają tu: Bołbapozn., r. 1898, XXY, odbitka. Poznań, 1898).
Partsch I.: „Literatur des Landes und Volks- tunowie 221 dz., Gusakowowie 37 dz., Szałajo-

Breslau, 1898, wie 17 dz.
Szmańkowce, wś, pow. czortkowski. W r.
1469
Jan Kierdej przedstawił list łaciński krógraphie Schlesiens bis zur preussischen Besitzergreifung*. Breslau, 1891, str. 119. Schulz lewski na wieś „Schmankowcze* na prawie
kunde der Provinz Schlesien*,

6 zeszytów.

Heyer A.: „Geschichte der Karto-

C.: „Sehlesisches Ortschafts Verzeichniss saem- feudalnem, tudzież list królewski ruski na wieś
mtlicher Staedte, Flecken, Doerfer und sonstiger „Hemkowcze* (Hinkowce).

Szmatówka, fol., pow. mścisławski, SuryOrtschaften*. Breslau, Korn, 1881, str. 312.
nów,
130 dz.
Mycielski Józef: „Pierwotne słowiańskie naSzmieńki,
wś, pow. kowelski, gm. Zabłocie,
zwiska miejscowości na Szląsku pruskim*. Poznań, 1900, str. 97, Słownik polsko-niemiecki 58 w. od Kowla, 36 dm., 188 mk.
Szmigiel, miasto. Materyały do historyi Sz.
i niemiecko-polski obejmujący około 8000 nazw
miejseowości szląskich opracował Grzegorz podają: „Histor. Monatsblaetter f. d. Prov. PoSmólski i przedstawił w rękopisie Akad, Umie- sen*, r. 1901. Moritz H.: „Bin verschwundener
jętności w Krakowie. Koneczny F.: „Dzieje Stadtsname. Zur aelteren Geschichte von SchmieSz.*. Bytom, 1897, str. 506. Sehulte w.: gel* (Hist. Monatsbl. f. d. Prov. Posen, n. 1).
„Die Anfaenge des schlesischen Bergbaus* Odnoszą się tu również: Mellen. Jae. v.: „Histo(Zeitsch. d. Ver. f. Gesch. Schlesiens, t. XXXV). ria urnae sarmaticae*. Jenae, 1679 (Opis poCohn F.: „Kryptogamen Flora von Sehlesien*.
Breslau, r. 1876, 2 tomy, Do Sz. austryackiego odnoszą się: „Wykaz szezegółowy miejseowości w Sz. na podstawie spisu ludności z 31

pielnicy wykopanej w Sz., a przez M. Tobiasza
Kellera, pastora szmigielskiego, posłanej M. Joh.

Gfr.

Oleariuszowi, pastorowi w Halli.

Gabr. Rzączyński,

Zob.

Historia naturalis euriosa

grudnia 1890* (Wiedeń, 1894, str. 94). Zoe|- regni Poloniae). Adelt Mart.: „Historia de AriaIner I. F.: „Briefe ueber Schlesien, Krakau, Wie- nismo olim Smiglam insessante, oder Historische
liczka u. die Grafschaft Glatz im 1., 17914. Nachricht von des ehemaligen Schmieglischen

Berlin, 1792—1794. Limanowski
B.: „Losy Arianismi Anfang und Ende. Nebst einer Kirnarodowości polskiej na Sz.* Lwów, 1874. chen-Historie bis auf gegenwaertige Zeit der

Skobel Fr. K.: „O wodach lekarskich w Szląsku
Rakuskim*. Kraków, 1865. I.B.: „Z Cieszyńskiego*. Szkie z podróży zawierający opis polskiej części Sz. aus.ryackiego (Bibl. Warsz.,
maj, czerwiec, r. 1884), Bełza St.: „Dziesięć

Stadt Schmiegel in Grosspolen*, Danzig, 1741.
Stieff 0. B.: Versuch des Lebens des Andreas
Dudiths... m. Portr. Breslau, 1756 (Apdrzej Dudycz, był panem Szmigla i protektorem gminy

Socyniańskiej tamtejszej). „Statuten der Schue-

lat pracy na kresach (Kartka z dziejów Sz. tzengildie*

(Towarzystwo kurkowe otrzymało
Warszawa, 1883. Antoni Ma- dyplom potwierdzający je od Jana Sobieskiego).
Szmykowo, wś, pow. newelski. Mają tu
coszek ks.: „Szląsk cieszyński, opis topogr. etBurzinkowiczowie
46 dz., Grzybowscy 236 dz.
nograf.* Lwów, r. 1902, 19 rycini 6 mapek.
Szmyrki, wś, pow. starokonstantynowski,
Szlejty, zaśc., pow. wiłkomierski, gm. Togm. i st. poczt, Kupiel (7 w.), 50 w. od mta
wiany.
Sziejtynie, zaśc., pow. wiłkomierski, gm, pow., 173 dm., 1010 mk., cerkiew drewn. z r..
austryackiego).

Ueiana,

1754, szkoła od r. 1873, młyn, 2 wiatraki..

Szlepki, w spisie Szlejki, wś i zaśc., pow. W r. 1593 wś należała do włości bazalijskiej

Szp
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ks. Ostrogskich, spustoszona przez tatarów. O 1/4 w. na płn. od wsi 21 kurhanów obłożoDzieliła losy ordynacyi. W r. 1753 otrzymał nych kamieniami,
Szostakowa, wś nad Tykiczem Gniłym,
ją ks. France. Lubomirski. Następnie Wisłockich, potem Łochowskich, od których w r. 1875 pow. zwinogródzki, gm. Ekaterynopol, 19 w. od

nabył gen. Łochwieki, wdowa po którym sprze- Zwinogródzki, 221 dm., 1158 mk., cerkiew,
szkółka cerk,, 7 wiatraków.
dała gen. Pawłowi Kiez.
Szostakowo, wś, pow. czauski, cerkiew.
Sznarówka, ob. Bohdanówka.
żytomierSzóstka, wś. Wspom. w reg. pob. z r. 1557
pow.
wś,
Sznorki,
też
Szniejorka,
wieś
Sosnka w par. Broniewo, będzie to zapewski, gm. Cudnów, 8 dm., 46 mk.
ne
Szóstka,
w dok. z w. XII „villa Czestkonis*.
Sznitówki 1.) fol., pow. newelski, ZenowiOb.
Szóstka
(t.
XII).
spadkob.
połocki,
pow.
fol.
czów. 2.) Sz.,
Szpaki, wś nad Fejmanką, pow. rzeżycki,
Boszniaka, z attyn. Dretun 485 dz.
gm. Sołujońce, 16 dm., 100 mk, dom modl.
Sznity, mylnie Sznitowo (t. XII, 14), wś, rozkoln.
Wiod
pow. witebski, gm. Chrapowieze, 30 w.
Szpaków 1.) wś, pow. rówieński, gm. Dziatkowicze, 16 w. od Równego, 49 dm., 244 mk.
Sznityki, fol., pow. witebski, spadkob. Byka, 2.) S$. Mały, os., tamże, 17 dm., 158 mk.

tebska, 25 dm., 170 mk.

Kazim. Cybulskiego, Henryety Popiołkowskiej
j Małgorzaty Piotrowskiej, 211 dz.
Sznukowo, wś, pow. dryzieński.
i
do dóbr Sarya.

Szpakowa, pow. czehryński, ob. Chajnówka.
Szpakowszczyzna al. Nacza SzpakowszczyzNależała
na, w$ nad Naczą, pow. lepelski, gm. Nacza,
6 dm., 46 mk,, cerkiew, szkoła.

Sznurowatka, fol., pow. połoćki, BagieńSzpanów 1.) kol., pow. łucki, gm. Rożyskiego i Szostakowskiego, 43 dz.
szcze, 8 dm., 41 mk. 2.) Sz., wś ifol., pow.
Sznury-Zosimowicze, fol.. pow. prużański, rówieński, gm., st. poczt. i dr. żel. Równo (6 w.).
gm. michajłowska, Lichaczewskich, 259 dz.
Wś 70 dm., 889 mk., fol. 5 dm., 120 mk. CerSzołkowinie, wś, pow. mohylewski, gm, kiew murow. z r. 1855, kościół katol., młyn,
Ciecierzyn (8 w.).
garbarnia, browar, cukrownia.
Szołomki, wś, pow. owrucki, gm, Noryńsk,
Szpica, w dok. Stipicza, wś, pow. chełmski.
st. poczt. Owrucz (8 w.), 74 dm,, 437 mk., cer- W dok. z r. 1252 własność klasztoru sieciekiew drewn. fundowana przez właściciela Dymi- chowskiego.
trego Komara. Wś należała do ststwa owrueSzpice, Spice, dwór, pow. szawelski, gm.
kiego, osadzona r. 1609 przez Wacława Witow- Szawkiany, Kowzanów, 80 dz.
skiego. W r. 1622 daje 4 fl. 24 gr. W roku
Szpikołosy, r. 1578 Spikłosy, wś, pow. hru1684 Remigiana Suryna, pisarza ziem. kijow- bieszowski. W r. 1578 wojewoda bełzki (tenże
skiego.
w Dyakonowie) płaci przez wójta wsi, od 151/4
Szołomkowska Słoboda, wś, pow. owrne- łan., 18 zagr. z rolą, 1 szewca, 5 kom. ubogich,
ki, gm. Noryńsk, par. praw. Szołomki (1 w.), popa. Ob. Dyakonów.
7w. od Owrucza, 48 dm., 327 mk.
Szpikołosy 1.) wś, pow. krzemieniecki, gm.
Szołomy, wś, pow. bychowski, gm. Pro- Białokrynica, par. praw. Rudka (4 w.), 7 w. od
pojsk (8 w.).
Krzemieńca, 85 dm., 506 mk., cerkiew fil.
Szoman, ob. Szumanie.

drewn. z r. 1720,

uposażona przez Michała

Szopski Most, mstko, pow. kobryński, gm. Mniszka r. 1787. W r. 1545 należy do zamku
Hosk, własność Rynkiewiczów, 221 dz.
krzemienieckiego, przeszła od Jacka Zabokrzye-

Szopy 1.) słoboda, pow. nowogradwołyński, kiego w zamian za Horodyszcze.

We wsi było

gm. Horodnica, 39 w. od mta pow., 9 dm., 11 ludzi ciągłych wychodzących dla obrobienia
134 mk. 2.) $., słoboda, pow. rówieński, gm. pola zamkowego, oraz 14 sług putnych, czyniących służbę konna i dających dwudziestą oweę
Sieliszeze, 13 dm., 101 mk.

Szorce-Cibarzewo, wś, pow. białostocki.
Szorcowie ze wsi Sławiee w łomżyńskiem, osiedlili się w w. XVI na Podlasiu. Jan Szore otrzymał od Gasztolda, wojew. wileńskiego, dobra
zwane odtąd Szoree Cibarzewo (Kapica, Herbarz, 404—409).

na rok. Wę wsi był niewielki staw. 2.) Sz,,
wś, pow. włodzimierski, gm. Podbrzezie, 58 w.
od Włodzimierza, 89 dm., 531 mk., cerkiew,
4 wiatraki.
:
Szpinki al. Szyliki, dobra, pow. połoeki,
spadkob. Roszkowskiego, Borysewiczów i Bieli-

Szóstaki-Dąbrowa, wś, pow. kolneński, kowiczów.
R.1444 w Wiznie, Władysław ks. mazow. na-

daje Borzymewi i Stefanowi 10 łan. ziemi książęcej nad Biebrzą. Od ich przezwiska Szóstak
poszła nazwa osady, do której dodano później
nazwę herbu Dąbrowy (Kapica, Herbarz, 81).
SSzostaków, pow. brzeski, gub, grodz.

Szpital, wś, pow. lipnowski.

W akcie roz-

graniczenia dyecezyi kujawskiej i płockiej z r.
1321 wymieniono w liczbie wsi pogranicznych:
„hospitale sive ecelesia saneti Gothardi, ordinis

fratrum cysterciensium* (Kod. dypl. pol., II,
232).
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Szpitale, os., pow. bielski, gub. grodz., gm.
Dubiażyn, 38 dz. kośe,
Szpitary, w dok. Spithakar, wś, pow. miechowski. W dok. z r. 1254 śród włości klasztoru zwierzynieckiego,
Szprachy, wś, pow. łueki, gm. Czaruków,

Szubków (t. XII, 93, Szybków), wś nad Horyniem, pow. rówieński, gm. Tuczyn (o 4 w.),
st. poezt, i dr. żel. Równo (23 w.), 96 dm,,

25 w, od Łucka, 27 dm., 173 mk.

Własność

Faszczewskich.

Szrem, Śrem, miasto pow. Odnoszą się do

niego opracowania: „Karte des Kreises Schrimm*
1835. Toż. Posen, 1842. „Karte vom Kreise
Schrimm zusammengetragen aus den OriginalKataster-Karten im Jahre 1873/74, durch den
Koeniglichen Kataster Seeretaer Roemer*. Glo-

1082 mk., cerkiew drewn. z r. 1874, szkoła,

młyn, smolarnia i gorzelnia. W r. 1826 Andrzeja Czaplica, r. 1874 Eugienii Szenszyn.
Szudziewo, mylnie Szudero (t. XII, 66),
pow. grodzieński, należy do dóbr Błagowieszczeńskie.
Szuhajewo, wś, pow. orszański, gm. Wysokie (4 w.).
j
Szuhajłowo, fol , pow. orszański, od r. 1881
Łobowych, 160 dz.
Szuhalewo, dobra, pow. orszański, Łepkowskich, z fol. Ruski Sielee i Strybino 1364 dz.
(870 lasu).
Szukieliszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow-

gau, C. Flemming, „Widok pod Sz.* (w albumie do dr. Edw. hr. Raczyńskiego Wspom.
Wielkop.), Kantecki Maks. dr.: „Schrimm im
Mittelalter bis 1500 (Gymnasialprogramm 1886). ski, gm. Sołoki, 100 dz.
Spribille Franz.: „Flora von Schrimm* (GymnaSzukiszki, mylnie Szukitki (t. XII), pow.
sialprogramm, Inowrocław, 1883). „Summari- szawelski.
sche Nachricht von denenjenigen Begebenheiten,
Szulajki, wś, pow. nowogradwołyński, gn.
welche sich anno 1716, in Grosspolen,., ereignet, Romanówka, 65 w. od mta pow., 72 dm., 828
sowohl welchergestalt sich das Seydlitzische mk., cerkiew drewn. z r. 1853, szkółka cerk. od
Bataillon bei Szrim an ermeldete Confoederirte r. 1856, O 1 w. od wsi chutor Szulajski, 17 dm,,
ergeben*. Dresden, 1718. „Programm der 110 mk.

hoeheren Lehranstalt zu Schrimm*, 1860/61.
Programme

des

staedt.

Progimnasiums

Szulaki, pow. słonimski.

Na płd.-zch. od

zu fol. wyniosłość sypana, wznies. około 5 saż.,
Schrimm, 1862 i nast. Programme des koenigl. zwana Sokola Górka.
Gymnasiums zu Sehrimm, 1866 i nast.
Szułaki 1.) urocz., pow. nowogradwołyński,
Szreniawa, wś, pow. miechowski. W dok. gm. Połonne, 9 dm., 55 mk. 2.) Sz,, chutor,
zr. 1304 występuje przy boku Jana, bisk. krak. pow. owrucki, gm, Łuhiny, 7 dm., 39 mk.
Mikołaj, kapelan „de SŚrenava* (Kod. mał. I,
Szulakowszczyzna, fol., pow. prużański,
163). Marcin, dziedzie ze Sz., część swą sprze- gm, Nikitycze, Stępkowskich, 135 dz.
daje r. 1360 za 114 grzyw. Spytkowi, synowi
Szulawka, wś, pow. kijowski, gm. Biało-

Dzierzka (Kod. kat. krak., I, 274, 295).

Szromy, pow. dryzieński, ob. Niewiarówka.
Sztabin, wś, pow. augustowski. Opis fundacyi Karola Brzostowskiego podał Pietrusiński
w „Przeglądzie
Europejskim* (Warszawa,
r. 1862). Włościanie 26 wsi destali 240 włók,
zaś około 530 przeznaczone było na fundusz fabryczny gminy Sztabin,
Sztryki, urocz., pow. słonimski, gm. i dobra
Byteń.
Sztuń, wś, pow. włodzimierski, gm. Bereźce,
40 w. od Włodzimierza, 166 dm., 1072 mk.,

gródka, I w. od Kijowa, 50 dm., 666 mk., eer-

kiew, szkółka cerk., 2 odlewnie żelaza, 2 składy
nafty.
Szulniszki, mylnie Szułyłiszki (t. XII, 71),
pow. szawęlski, Szulmanów, 83 dz.

Szumąki, pow. brzeski, gub. grodz. Pod
wsią na lew. brz. rz. Lśny, o 1 w. od Bugu,
nasyp ziemny ezworoboczny, otoczony rowem
i wałem, długość których wynosi około !/, w.
Szerokość wału dochodzi 3 saż., rowu zaś 2 saż.

Na nasypie fundament murowany, długi około 20,
szeroki 10 saż. Podług podania stał tu na pocerkiew, szkoła.
czątku XVII w. zamek Jana Szujskiego, podSztykany, wś nad rz. Małtą, pow. rzeżycki, kom. brzeskiego.
gm. Ciskady, 17 dm., 156 mk., dom modl. rozSzumalewo, mylnie Szuszalewo (t. XII),
koln.
pow. sokólski.
Szubicze, pow. prużański, W r. 1563
Szumanicze, fol., pow. mścisławski, Koszańw wójtowstwie czaheckim, włości dworu dobu- skich, 110 dz,
czyńskiego, ekon. kobryńskiej, We wsi było
Szumanie, r. 1408 Szoman, 1578 Soman,
21 włók gruntu podłego. Dochód czynił 12 kóp kilka wsi t. n. w pow. płockim i sierpeckim. Są
7 gr.
to gniazda Boleszczyców, wspom. w dok. z roku
Szubienickie Góry, urocz., pow. sokólski, I 1408 (Kapica, Herbarz, 412). W r. 1578 pogm. Grzebienie, 131 dz.
dano: Soman Kempski i Soman Bacalari, 8. PaSzubina, pow. siebieski, ob. Adamowa.
stwa i 8. Gosliny w par. Jeżewo.
Szuhiszki, pow. święciański. Przeszło 20
Szumbar, wś, pow. krzemieniecki, gm. Borkurhanów.
ki, 20w. od Krzemieńca, 137 dm., 876 mk.,

Szw
cerkiew drewn. z r. 1779, kościół katol.
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Wła- 8515 mk. włościan, uwłaszczonych na 9981 dz.

sność Niemekszy, Godlewskich i Czarnockiego. 2.) Sz., wś, pow. żytomierski, gm. Trojanów

Szumi Wólka, wś, pow. bielski. Leży nad (8 w.), st. poczt. Żytomierz (10 w.), 265 dm.,
rzką Moszczynką, ma
3 dm., 24 mk., cerkiew 1503 mk., cerkiew drewn., szkółka cerk. od roku
1886. Niegdyś Makarowiczów, kupiona od nich
fi. Ob. Szułim Wólka (t. XII).
przez
Woroniczów. W r. 1581 wnoszą: AlekSzumiacze, dobra, pow. klimowieki, od roku
1877 Kryłowych, z fol. Ruskie i Bohdanówka sander Wrona i brat jego Iwan od 2 osiadł,
12,860 dz. (6249 lasu), 6 młynów, dziegeiarnia, 3 zagr. 138 gr. i Aleks. Wrona od 3 osiadł.,
2 zagr. po 5 gr. W r. 1628 płaci Filon WoroSzumiakino, fol., pow. mścisławski, Bielec- nicz
z mstka Sz. (nowoosadz.) od 8 dym., 2 ogr.,

kich, 160 dz.

Szumichy, wś nad rzka Kołpiną , pow. siebieski, gm. Szumichy, 54 w. od Siebieża, 8 dm.,
60 mk. Gmina obejmuje 54 miejscowości,

2 bojarów.

W r. 1701 Hołowińskich.

Szumszczyno, fol., pow. witebski, Szych-

nów, 145 dz.

Szumy, przys. wsi Werbka Wołoska, pow.
673 dm. włośc. (30 innych), 6115 mk. włościan, olhopolski, 336 dz.

uwłaszezonych na 9159 dz.
Szumieliszki, pow. oszmiański. W r. 1590
Macieja Grodzia, po którym w r. 1616 odziedziczają synowie Aleksauder i Michał, Aleksander połowę dziedzictwa sprzedaje Stan. i Konstancyi Rodziewiezom. Od nich nabywają Iwaszkiewiczowie, którzy r. 1761 sprzedają S. za
10,000 złp. Jerzemu Bogusławskiemu, od tego
zaś r. 1772 nabywa Józef Niekraszewicz. Obeenie drogą spadku Jana Sasinowskiego.
Szumki, fol, pow. sieński, od r. 1868 Klimowiczów, 236 dz.
Szumlin, w dok. Sumlino, wś, pow. płocki.
Własność kościoła płockiego w połowie w. XIII,
r. 1576 ma 5 łan.

Szuńki, wś, pow. ostrogski, gm. Unijów,
40 w. od Ostroga,

100 dm., 654 mk., cerkiew

drewn. z r. 1871, uposażona z nadania ks. Teofili w r. 1735, ks. Franciszki Wiktoryi w roku

1785 i ks, Augusta Mikołaja Jabłonowskich
r. 1791. W r. 1726 własność Michała Podgórskiego, komornika ziemskiego krzemienieckiego,
Szupienie, fol., pow. mohylewski, Derożyńskich, 805 dz. (537 lasu).
Szurków, przys., pow. nowogradwołyński,
gm. Połonne, 9 dm., 112 mk.
Szustianka, rzka, w pow. dźwińskim, pr.

dopł. Dubny. Wypływa z jez. Szusty, płynie
6 w. na zchd. i pod wsią Borsuki ma ujście.
Szustianka, fol., pow. dźwiński, Kowalew-

Szumnin, pow. czerykowski, ob. Zorodziec. skich, 634 dz.
Szumowa, chutor przy wsi Bereżce, pow.
Szuszki, ob. Suszki,
radomyski.
Szuszkowce, wś nad Samcem, pow. krzeSzumówka 1.), wś ifol. nad rzką Szumiacz- mieniecki, gm. i par. Białozorka (1 w.), 50 w.
ką, pow. klimowieki, gm. Szumiacze (4 w.). od Krzemieńca, 101 dm., 666 mk., kaplica,
Wś 22 dm., 216 mk., cerkiew; fol. dziedzictwo Własność hr. Krasiekiej i ks. Sapieżyny.
Zaleskich (poprzednio Iwaszkiewiezów), 485 dz.
Szuszkowo, fol., pow. siebieski, poprzednio
(410 lasu). 2.) Sz., fol., tamże, dziedzietwo Hłasków, obeenie Tomiłowych, 287 dz.
Orłów, 116 dz.
Szuszkowskiego, chutor, pow. nowogradSzumowo, os., pow. białostocki, gm. Choro- wołyński, gm. Rohaczów, 5 dm., 45 mk.
szcza, Szumowskich, 64 dz.
Szuszponiszki, w spisie z r. 1891 SzusztaSzumowo Góra, r. 1408 Somowo, wś, pow. ryszki, zaść., pow. nowoaleksandrowski, gm. An-

łomżyński. W r. 1408 siedzą tu: Stanisław tuzów, Skokowskich, 50 dz.
i Paweł h. Bolesta (Kapica, Herbarz, 368).
Szutowo, wś, pow. siebieski, Korzonów,
Szumsk, pow. wileński, Zwany niegdyś 18 dz.
Szwabiszki 1.), pow. poniewieski, gm. LinSłobódką, należał do dóbr Polany, był własnością Sakowiezów, później Wnuczka, podsędka ków, Jodyńskich, ze Stypinami 216 dz. 2.) Sz,,
wileń., który sprzedaje Kazimierzowi Szumskie- pow. wiłkomierski. W r. 1788 własność Platemu, około r. 1718 Michała Rafała Szumskiego, ra, gen.-lejtn,, obecnie von Szachtów, 600 dz.
Szwaby, wś, pow. owrucki, gm. Chwośnia
podwoj. wileń., który nadaje nazwę Szumsk.
Fundowanym przez siebie dominikanom nadaje: Wielka, par. praw. Owrucz (2 w.), 170 dm.,
Kosin Tatarski, Kosin Wielki, Okołowski, Jazów, 1279 mk.
Szwajkówka, wś, pow. żytomierski, gm.
kamienicę w Wilnie na uliey Trockiej, mstko Sz.
Piatka (10 w.). st, poczt. Reja (7 w.), 37 w. od
i wś Szulki,
Szumsk 1.) mstko, pow. krzemieniecki, gm. Zytomierza, 175 dm., 1201 mk., cerkiew drewn.
Szumsk, 30 w. od Krzemieńca, 168 dm., 1278. z r. 1865, szkółka cerk. od r. 1863. Obecnie
mk. Do par. praw. należą wsi: Kruholee, Czy- Tereszczenki.
Szwedzki Most, urocz. dóbr Karolin, pow.
ranka, Waśkowce, Kuty, Hucisko Horodelskie,
Pikulskie i Stanisławowskie, Gmina obejmuje sokólski.
Szwejki, wś, pow. ciechanowski. Jakób
22 miejscowości, 1382 dm. włośc. (282 innych),
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Szweyko, dziedzie Prostyni, w dok. z r. 1432,
W r. 1438 Aleksy i Stefan „de Świeyki* oddają
w zastaw część swej dziedziny nad Narwią, pod
Różanem (Kapica, Herbarz, 402). Były toż
Swejki na Podlasiu, dziś nie istniejące pod tą
nazwą.
Szwejków, r. 1469 Swykow, wś, pow. podhajecki. Przed r. 1469 Michała Buezackiego,

Szyłosowata, Szyłowata, wś, pow. maryampolski. Nowy kościół murowany ma powstać

drogą zamiany królewska.

Ob. Wojniłów.

Szweksznie, pow. rossieński. W r. 1723
ks. Jakub Wojtkiewicz, za zgodą bisk. Horaina,
funduje nową alteryę przy miejseowym kościele.
Szwele, dwór, pow. szawelski, gm, Wieksznie, Grzybowskich, 300 dz.
Szybenna 1.) wś, pow. dubieński, gm. i par.
Boremel, 42 w, od Dubna, 41 dm., 261 mk.

na miejseu kaplicy drewnianej.

Szyłowo 1.) al. Mańki, dobra, pow. orszański, od r. 1880 Maneztelów, 892 dz. (260 lasu).
2.) Sz., wś, pow. dryzieński, należała do dóbr
Sarya.

Szyły, wś, pow. krzemieniecki, gm. Wierzbowiece, par. praw. Mossurowce (2 w.), 38 w. od
Krzemieńca, 74 dm., 483 mk., cerkiew fil. murow. z r. 1873. Własność Hulaniekich. W r.
1703 należy do dóbr ks. Janusza Wiśniowieckiego. Obeenie Piegłowskich.
Szymaki, wś, dwa fol. i okolica, pow. sokólski, gm. Zubryca. Wś 82 dz., jeden z fol.

2.) (110 dz.) należy do Trzeciaków, drugi (170 dz.)
Sz., wś nad jeziorem, pow. starokonstantynow- do Aleksaudrowych; okolica ma 163 dz.
ski, gm. Awratyn, st. poczt. Teofipol (12 w.),
Szymanów, ob. Oryszew.
70 w. od mta pow., 351 dm,, 2486 mk., cerkiew
Szymbark, r. 1359 Scheinberg, 1369 Schodrewn. z r. 1783, uposażona z nadania właści- enberg, miasto, pow. gorlicki. Jan Gładysz dwoeielki Teresy Prejs r. 1772 i Fabiana Kwiat- rzanin królewski, dziedzie i pan miasta (oppidi)
kowskiego z r. 1804, szkoła od r. 1870, szkółka Scheinberg i wsi założonych po obu brzegach

cerk. dla dziewcząt od r. 1885. W r. 1588
własność ks, Piotra Zbaraskiego, od r. 1631 ks.
Wiszniowieckich. Następnie rozdrobiła się na
części, obecnie należy do 5 właścicieli.
Szybuków, urocz., pow. dubieński, gm. Oły-

rz. Ropy i jej dopływów, uposaża kościół par.

w mieście Scheinberg, nadając mu place i 4 grz.
za dziesięcinę folwarczną (Kod, dypl. pol., III,
268). Akt ten jednak posiada cechy podrobienia. Ob. „Zwaliska zamku w Sz.* (Tyg. Illustr.,
ka, 8 dm., 39 mk.
n. 178, r. 1863).
Szydlowicze 1.), pow. słonimski. Wś ma
Szymki, pow. wołkowyski, 1240 dz. Gmina
60 dm., 624 mk., cerkiew, 1878 dz. włośc., obejmuje 30 miejseowości, 572 dm. włośc. (149
96 cerk.; dobra do Pusłowskich. Gmina obej- innych), 3905 mk. włościan, uwłaszczonych na
muje 56 miejscowości, 633 dm. włośe. (81 in- 7751 dz. Nadto w gm. jest 281 dz. cerk.
nychj, 5744 mk, włościan, uwłaszezonych na i 2470 większej posiadłości. Urząd gm. w mstku
9419 dz. Nadto w gm. jest 244 dz. ziemi cerk. Jałówka.
121,797 większej posiadłości. 2.) Sz., pow.
Szymków, chutor, pow. owrucki, gm. Hład-

wołkowyski. Wś 345 dz. włoścć. i 36 kośc., kowicze, 6 dm., 43 mk.
chutor, Kurnatowskich, 24 dz. Gmina obejmuje
Szymkowce 1.) wś, pow. krzemieniecki,
13 miejscowości, 345 dm. włoścć. (15 innych), gm. Zarudzie (4 w.), 32 w. od Krzemieńca,

3580 mk. włościan, uwłaszezonych na 6104 dz.
Nadto w gm. jest 36 dz. kośc. i 71 większej posiadłości.
Szydłowiec, miasto. R. 1401 Jakób i Sławko dziedzice z Sz. uposażają kościół par. p. w.

141 dm., 1064 mk., cerkiew drewn. z r. 1868.

Własność Świejkowskich.

2.) Sz, wś, pow.

ostrogski, gm. Pererosłe (3 w.), 35 w. od Ostroga, 52 dm., 452 mk. praw., 88 katol., 45 żydów, cerkiew drewn. z r. 1881, uposażona przez
N. P. M. i św. Zygmunta czterema łanami ziemi, ks. Mikołaja Jabłonowskiego r. 1796, szkółka
dwoma karezmami i dziesięcinami (Kod. kat. eerk. od r. 1878. Własność Radzimińskich.
krak., II, 248). Kościół ten został przebudowaSzymkowo, fol. pow. mścisławski, Suryny r. 1582. Ob. Dr. Jerzy Kieszkowski: „O za- nów, 300 dz,

bytkach Sz.* (Spraw. Kom. hist. sztuki, VI,
Szymon Anielowo, mylnie Szyszyn Anielo349).
wo (t XII, 131), pow. kowieński, gm. Bobty,
Szydzina, ob. Sidzina (t. X).
Jazdowskich, 60 dz.
Szyjakowa, urocz. dóbr Omelinka, pow. koSzynwałd, r. 1344 Sonwałd sive Mnych,
bryński.
1581 Schinwald, wś, pow. tarnowski. W roku
. Szykiele, ob. Szykiły.
1344 należy do dóbr Spieymira, kaszt. krakow.,
Szylejkowszczyzna, fol., pow. kowieński, otrzymujących wtedy prawo niemieckie (Kod.
gm. Aleksandrowska, Szylejkowskich, 60 dz.
dypl. pol., IJI, 213) R. 1581 książę Ostrogski
Szylele, pow. kowieński, ob. Borek.
płaci tu od 46 os., 46 łan., 3 zagr., 9 chał.,
Szyliki, pow. połocki, ob. Szpinki,
27 kom., 28 ubog., 5 rzem., 4 kijaczy, 1 dudy.
Szylki, wś, pow. lucyński, Benisławskich.
Szypiachy al. Sofiewo, wś i dobra, pow. moSzyłele, trzy zaśc., pow. wiłkomierski, gm. hylewski, gm. Ciecierzyn (7 w.), dobra SzaniawUeiana.
skich, 3214 dz. (1721 lasu).
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Szypki, pow. wilejski.

Na polach 6 kur-

hanów.
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Szyrokoje, urocz., pow. wieliski, Tadeusza
Szyrokiego, 120 dz.

Szystów, wś, pow. włodzimierski, gmina
Szypowicze, pow. kobryński. W r. 1563
w wójtowstwie szypowiekim, włości dworu cze- Wierzba, 4 w. od Włodzimierza, 80 dm., 235 mk.
rewaczyckiego, ekon, kobryńskiej.

Szyszałówka, wś, pow. owrucki, gm. Ba-

WŚ miała

47 włók gruntu podłego, w tem 1 wolna na wój- zar, 34 w. od Owrucza, 69 dm., 382 mk.

towstwo, 3 na osadzie i 43 na robocie. Dochód
Szyszewo, wś nad rzką Parosicą, pow. hoczynił 26 kóp 42 gr. Do wójtowstwa należały recki, gm. Horki, 36 dm., 257 mk., 2 cerkwie
wsi: Sz. i Bohusławicze.
drewn.

Szypulino 1.), pow. sieński, ob. Osowiec.

2.) Sz., fol..
300 dz.

Szyszki, Syski, w dok. Syssky, wś, pow. puł-

pow. horodecki, Zabłockich, tuski.

W dok. z połowy w. XIII, śród włości

kościoła płockiego.

Szypy, fol. dóbr Adamowo. pow. sieński.

Szypyry, wś, pow. witebski. gm. Sieluty,
8 dm., 80 mk., cerkiew filialna.

W r. 1576 płacą od 7 łan.,

2 łan. wójt.

Szyszkowce, rum. Sziszkoutz, wś i dobra,
pow. kocmański. Wś ma 1334 mk., dobra

Szyrki, fol., pow. czerykowski, Stachow- 46 mk.
Szyszkowszczyzna, urocz., pow. prużańSzyrkowicze, chutor, pow. wołkowyski, gm. ski, w dobrach Linowo-Orańczyce.
Zelzin, Brajczewskich, 136 dz.
Szyszyłowo, pow. newelski, spadkob. NarSzyrkówka, fol. dóbr Konstantynowo, pow.
cyzy Zaba, 266 dz. Do dóbr należą fol. Kusieński.
źniecowo i Koczeryzyno.
Szyrkowszczyzna, ob. Sirkowszczyżna.
Szyszyły, wś, pow. bielski, gub. grodz., ob.
skich, 649 dz. (400 lasn), młyn.

Szyrmówka, wś nad rzką Dawidówką, pow. Szeszyły. Pomiędzy wsiami Sz., Czechy i Kra-

berdyczowski, gm. Szyrmówka, 320 dm., 1796
mk., cerkiew, szkółka, ambulatoryum, 2 młyny

sne Sioło, pośród błota obszerne horodyszcze,

wodne, 4 wiatraki. Części wsi: Wyr, Zarzecze, otoczone wałem i rowem.
Szytnia, wś, pow. nowogradwołyński, gm.
Łysa Góra. Gmina obejmuje 13 miejseowości
i par. Korzec (2 w.), 28 w. od mta pow., 61 dm.,
(12 siół, 1 wś), 11,218 mk. (635 katol., 10 roz-

koln. i 327 żydów) i 22,450 dz., w tem 12,741

389 mk., szkółka cerk, od r. 1860.

Szytowicea, urocz., pow. orszański, od roku
Szyrniewicze, wś i fol., pow. sieński, gm. 1881 Onufriewych, 113 dz.
Szytywica, fol., pow. orszański, od r. 1862
Bóbr (14 w.).
Szyrokie 1.) fol., pow. horecki, gm. Bajewo własność Awramowych i Daniłowych, 100 dz.
Szywko, fol.. pow. rzeżycki, Selipowych,
(12 w.), gorzelnia, młyn. 2.) Sż., wś, pow.
368 dz.
rohaczewski, gm. Merkułowicze (5 w).
większej posiadłości, 9169 włośc., 445 eerk.

dk>
| Tabor, dobra pryw., w okręgu zelburgskiem,
Tabaczuka, chutor, pow. dubieński, gm.
| pow. iłukszteński, par. ueberlautzka (KurlanKrupiec, 42 w, od Dubna, 19 dm., 106 mk.
Tabanowa, wś, pow. humański, 43 w. od dya), na pograniczu pow. nowoaleksandrowskieHumania, 70 dm., 322 mk., szkółka.

go.

Niegdyś

Felkierzambów,

r. 1764 Ewy

'Tabeńskiego, chutor przy wsi Sokolec, z Oskierków Felkierzambowej, wwdziny inflanckiej.
pow. berdyczowski, 10 dm., 43 mk., cegielnia.
Tabołki 1.) al. Ciasty (nie Ciosty), pow. dry- Taborów, wś, pow. skwirski, 175 dm.,
zieński.

2.) T., wś, tamże, ma 9 dm., 172 mk., 1080 mk., cerkiew, szkoła.

cerkiew, 2 jarmarki.

Zarząd gm. we wsi Żow-

pinie al, Żołninie (nie Łowminie).

|

Tabory, fol., pow. połocki, własność Bogue-

kich, z fol. Czernica 362 dz.

Tabory, Zabury, wś, pow. nowogradwołyńTaboniszki, ob. Bojary.
Tabor 1.) dwór, pow. nowoaleksandrowski, ski, 40 w, od mta pow., 53 dm., 362 mk,
Taboryszki, zwane niegdyś Merecz, pow.
gm. Dukszty (5 w.), Orzeszkowskich, 316 dz.
2.) T., dobra skarbowe, pow. siebieski, obejmu- wileński. Niewiadomo czy należały do bisk.
wileńskiego Tabora. Z dokumentów widać że
je 6 wsi i 3 zaśc., mają 2356 dz.
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T. powstały z połączenia kilku posiadłości tata- skiego, szkółka cerk. od r. 1886.

Michał Gra-

rów, osiedlonych wzdłuż rz. Mereczanki aż pod bowski, krytyk i powieściopisarz wydał w WilMiedniki. Pojedyncze części T. przechodziły nie r. 1845 cezterotomową powieść p. t. „Tajku-

w ciągu w. XVI przez ręce Chromszów, kn. ry* osnutą na tle stosunków wołyńskich.
Owsianych, Brańskich, aż
'Tajmanów, pow. bychowski. W r. 1647
wreszcie złączone r. 1584 w rękach Jana Ham- Zygm. Aug. Słuszki, ststy homelskiego i propojSzachmaneerów,

szeja, przeszły w krótkotrwałe władanie Kow- skiego,
nackiego Walentego, od którego z r. 1598 naTajnica, wś, pow. taraszczański, st. poczt,

bywa za 2700 kóp gr. Krzysztof Dorohostajski.
Qd Dorohostajskich T. przechodzą r. 1647 drogą wiana za Zofią (córką Władysława) do Tomasza Sapiehy. W r. 1678 od Kazimierza
Wład. Sapiehy nabywa Hieronim Ważyński,
ststa tyrkszlański. Kościół w T. fundował Michał Ważyński na kilkanaście lat przed r. 1770
iw r. 1769 osadził przy nim karmelitów, którym r. 1770 uczynił zapis 22,800 złp., lokująe
ten kapitał na Ościkowszczyźnie. W r. 1810
Antoni Ważyński zniósł tę lokacyę, wypłacając
karmelitom 30,000 złp. W pobliżu mstka kurhan.

Taburyszcze, chutor, pow. radomyski, gm,
Wyszewicze,

Tacenków, chutor przy wsi Złodziejówcee,
pow. kijowski, 9 dm., 47 mk.
Tadeuszów, dobra, pow. rossieński, gm.
Botoki (9 w.), Kibortów, 288 dz.
Tadeuszówka, wś, pow. czehryński, st.
poczt. Funduklejówka (6 w.), 25 dm., 131 mk,
2 wiatraki.
'Tadeuszpol, wś, pow. nowogradwołyński,
gm. Derewieze, 40 dm., 141 mk.
Tadiejewka al. Słobódka, wś, pow. skwir-

Tetyjów (18 w.), 66 w. od Taraszczy, 208 dm.,
1199 mk., cerkiew, szkółka cerk,

Takuny al. Zaroś, fol., pow. witebski, Czerniszewiczewych, 178 dz.

Talecka Rudnia, wś, pow. nowogradwo-

łyński, gm. Rohaczów, 12 w. od mta pow.,
42 dm., 240 mk.

Talianka, wś, pow. humański, st. poczt.
i dr. żel. Talne (16 w.), 508 dm., 2577 mk.,
cerkiew, szkółka cerk., 6 młynów, 4 wiatraki,

ambulatoryum.
|
Talic, fol., pow. newelski, gm. Sokolniki
(3 w.), cerkiew, młyn.
Talimonów, chutor, pow. owrucki,
Hładkowicze, 22 dm., 69 mk,

gm.

Talki, wś, pow. nowogradwołyński, gm.
Rohaczów, par. praw. Nemylnia (4 w.), 15 w.
od mta pow., 80 dm., 347 mk.

Talków, Zalkowo, pow. trocki. W r. 1789
nabyty z fol. Pokolniki przez Kazimierza Dederkę od Galimskich.
Talkowszczyzna, pow. słonimski. Znaleziono tu toporki krzemienne.

Talmuciszki, mylnie Tałmuciszki (t. XII,

150), pow. oszmiański.

Założone r. 1703 jako

ski, 35 w. od Skwiry, 220 dm., 1169 mk., ka- folwark na gruntach Stymon przeż Jakuba Gapliea, szkółka, cegielnia, 4 wiatraki.
bryela Sakowicza, sprzedane Chodźce, ożenione-

Tadorowo, fol., pow. lidzki, gm. Bieniako- mu z Sakowiczówną. W r. 1757 po Józefie
Do 30 kurhanów, do Chodźce, sędz. grodz. oszmiańskim, dziedziczą
2 arsz. wysokich.
Kazimierz i Bogumiła Markiewiezowie. W roku
Tadulino, Zadulin 1.) fol., pow. lepelski, 1788 sprzedaje T. Antoni Markiewicz StanisłaCzechowiezów (120 dz.), Reuttów (103 dz.) wowi Czyżowi, rotmistrzowi oszmiańskiemu,

nie, własność Dorniaków.

i Ślaskieh (140 dz.).

2.) T. al. Świętpoł, fol.,

Talne, mstko, pow. humański, 952 dm.,
tamże, Marcina Tupiny, 126 dz.
11,129
mk., cerkiew, kościół kat., synagoga,
Tahaczyn, wś, pow. kowelski, gm. i st.
4
domy
modl, żyd., 2 kl. szkoła lud., cukrownia,
dr. żel. Lubitów (11 w.), st. poczt. Turyjsk
cegielnia,
szpital, st. dr. żel., poczt.-tel.,
(10 w.), 15 w. od Kowla, 33 dm., 249 mk., cerkiew drewn. z r. 1890, szkoła od r. 1874. Obec-

nie własność Orzeszków.

2 młyny.

Talpyszki, dwór, pow. szawelski, gm. Po-

Tahańcza, mstko, pow. kaniowski, 420 dm., pielany, Żwinglewiezów, 105 dz.

4689 mk., cerkiew, kościół, szkółka cerk., szkoła ludowa, st. poczt., cegielnia, 2 olejarnie,

Taluba, pow. garwoliński, ob. 7arnów,

Taluniszki, zaśc, pow. nowoaleksandrow
-

14 wiatraków, 2 deptaki, st. dr. żel. odl. 6 10 ski, gm. Rymszany, Biesiekirskich, 15 dz.
wiorst od mstka, urządzona na gruntach wsi
Tałuny, wśi dobra, pow. poniewieski, gm.

Janówka

Pompiany, 29 w. od Poniewieża. Dobra br. Pla-

par. terów, z fol. Wielekiszki 1027 dz.
praw. Ówila Wielka (4 w.), 32 w. od mta pow., Tałałaje, wś, pow. berdyczowski, gm. Szyr37 dm., 444 mk. W r. 1628 Hawryły Hojskie- mówka, st. poczt. Samhorodek (15 w.), 60 w, od
Tajki, wś, pow. nowogradwołyński,

go, kaszt. kijow., płaci od 2 dym., 1 ogr.

Berdyczowa, 128 dm., 833 mk., cerkiew, szkół-

Tajkury, pów. ostrogski, gm. Zdołbica, 36 w. ka cerk., młyn.
od Ostroga, 95 dm., 754 mk., cerkiew murow.,

Tałałajówka i.) wś, pow. humański, gm.

wzniesiona w r. 1731 przez właściciela Pepłow- i st. poczt. Oradówka (6 w.), 24 w. od Huma-
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nia, 136 dm., 782 mk., cerkiew, szkółka cerk., gródzki. Wś 432 dm., 3802 mk., eerkiew,
2 wiatraki.
2.) T, wś, pow. lipowieeki, gm. szkółka cerk., 34 wiatraków, targi co środę,
Żadanówka (nie Żadany), st. poczt. Daszów fermy 3 dm., 55 mk. 4.) T., wś, pow. kowelski, gm. Siedliszcze, 5.) T., fol., pow. włodzi(10 w.), 64 dm., 420 mk., młyn.

Tałdyki (t. XII, 150), wś nad Dnieprem, mierski, gm. Hrybowica, 1 dm., 18 mk.
Tarasowa 1.) dwór, pow. kowieński, gm.
pow. czerkaski, 218 dm., 1503 mk., cerkiew,
szkółka cerk., 9 wiatraków, 2 olejarnie.

Tamoszajcie, Tomaszajcie (t. XII, 369) al.

Kazimirowo, dwór i okolica, pow. rossieński, gm.

Taurogi, 80 w. od Rossień. Mają tu Kibortowie
46 dz., Narkiewiczowie 25 dz,, Sawiccy 149 dz.

Taniewicze, w dok. Zaniewissa, pow. lidzki.
W r. 1558 we włości dworu nowodworskiego,
ekon. grodzieńskiej. We wsi było 20 włók gruntu
nader podłego, w tem 6 osoczniekich, 3 osadnych i 11 na służbę ciągłą. Dochód z włók
ciągłych i osadnych czyni 5 kóp 52 gr. W roku
1748 w połowie była wsią łowiecką kwatery
bersztańskiej, w drugiej zaś należała do ststwa
nowodworskiego.
Taniewo, dobra, pow. mścisławski, Aleksan-

drowiezów, 1425 dz. (1118 lasu),

Janów (3 w.), Kaczyńskich, 103 dz.

2.) T.,

fo] , pow. dryzieński, Zielonków, 61 dz. 4.)T.,
fol., pow. witebski, Kolinowiezów (94 dz.) i Lubańskich (84 dz.). 3.) T., wś, pow. wieliski,
gm. Uświat. Pomiędzy wsią a fol, Kułakowo
wał, długi 300 saż., wysoki do 10 saż,
Tarasy al. Władimirowo, fol., pow, sieński,
od r. 1870 Burych, 119 dz.

Tarasy, Taras, wś, pow. radomyski, 93 w.
od Radomyśla, 120 dm,, 723 mk., młyn,

Taraszcza, wś, pow. kaniowski, st. poczt.
Korsuń (12 w.), 62 w. od Kaniowa, 6 w. od rz.
Rosi, 252 dm., 1436 mk,, cerkiew, szkółka
cerk., młyn.

Taraż 1.) Nowy, wś, pow. krzemieniecki,
gm, i par. Poczajów (1 w.), 25 w. od Krzemień-

Tańskie, wś nad Rewuchą, pow. humański, ca, 60 dm., 441 mk, 2.) T. Stary, wś, tamże,
st. poczt. Dubowa (13 w.), 15 w. od Humania, 30 w. od mta pow., 112 dm., 922 mk., cerkiew
316 dm., 1760 mk., cerkiew, 2 młyny, 6 wia-

traków.
Tańszczyzna, pow. oszmiański.

Niegdyś

attyn. ststwa krewskiego, dziś własność skarbu,

drewn. z r. 1778, szkółka cerk. od r. 1861.

Własność hr. Rzyszczewskich. W r. 1463
w dziale kn. Sołtana Zbaraskiego. W r. 1475
do ks. Wasila, r. 1478 kn. Semiona Wasilewi-

dzierżawiona na prawie wieczysto czynszowem cza, a r. 1482 Miehała Wasilewieza Zbaraskich.
3.) 'T., dwie słobody, pow. słucki, gm. Kołki,
przez Szutowieza. Trzymali ją w posesyi od
rządu Świętochowscy, mieszkający tam jeszcze 44 w. od Łueka, 57 dm., 358 mk.

Tarchomin, wś, pow. warszawski. O staroTarachówka, pow. rohaczewski, ob. Młynek. żytności tutejszego kościoła świadczy fakt, iż

r. 1849.

Bóraków leżący po drugiej stronie Wisły, jeTarakanówka, Zorokanówka, wś, pow. sta- szcze r. 1580 wchodził w skład tej parafii, podrokonstantynowski, gm. i par. Teofilpol (1 w.), czas gdy przyległa Wólka Bórakowska należy
60 w. od mta pow., 52 dm., 303 mk.
już do kościoła w Wawrzyszewie, założonego
Taranki, fol, pow. witebski, Łappów r. 1543.
212 dz.
Tarczek, wś, pow. iłżecki. Kościół miał tu
Tarankowicze 1.) Toronkowicze (t. XII, założyć według Długosza Władysław Herman.
158, 410), fol, pow. sieński, dziedzictwo Kon- Na wiecu r. 1224 zasiada „Das proeurator
dratowiezów, 1188 dz. (322 lasu), gorzelnia, de tarsk*, W r. 1225 papież Grzegorz IX po2 młyny, folusz. 2.) T, Małe, fol., tamże, Kosz- twierdza przywilej Leszka Białego na osiedlanie
ków, z Lachowiczami 176 dz.
niemców, na obszarze kasztelanii tarskiej (tarTaranówka, ob. Rudnia- Tronówka,
sensis), Z tej kasztelanii i Iłży dawali biskupi
Tarantów 1.) fol., pow. lepelski, Sieniekich, książętom pe 20 grzyw. daniny, od której ich
108 dz. 2.) T. al. 7arantowo, tamże, Nowie- uwalnia dopiero r. 1294 Wacław król czeski,
kieh, 73 dz.
przeznaczajae takową kapitule krakowskiej.
Tarasienki, pow. wieliski, ob. Bajcewo,
Dochody z karezem w T. szły na uposażenie
Tarasiuki, mylnie Tarajuki (t. XII, 157), kanonii kieleckich. W dok. z r. 1306 występuwś, pow. grodzieński, 77 dz, włośc. i 23 pryw. je kasztelania tarska (tarsensis), jedna z ezteTarasków, wś, pow. łomżyński. W dok, rech kasztelanii biskupów krakowskich. W r.
z r. 1505 występuje Mikołaj „de Tharaskow* 1412 bisk. krak. Piotr oddaje wieś T. na włapodkomorzy wizki (Kod. maz., 335). W r. 1577 sność miastu Bodzentynowi, a kmieci pod władzę urzędu miejskiego (Kod. kat. krak., II, 361):
Adryan Jedwabiński płaci tu od 4'/, łan.
Tarasówka 1.) wś, pow. czehryński, 238 Ob. Złża i Leśna, (Co do zabytków sztuki ob*
dm., 1417 mk., cerkiew, szkółka cerk., 4 młyny, Spraw. hist. sztuki, t. VI.
Tarczyłowo, fol., pow. lucyński, Łonowo8 wiatraków. 2.) T,, słoboda nad stawem, pow.
skwirski, 55 w. od Skwiry, 11 dm., 96 mk., wych, 69 w.
młyn. 3.) T., wś i trzy fermy, pow. zwinoTarczyn, mstko, pow. grójecki. W dok,
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zr. 1486 mowa o sądach ziemskich odbywają- dr. żel. płd.-zehd., pow. lipowiecki, 67 w. od Licych sięw T.

Reg. pob. z r. 1580 wymieniają powca, 98 dm., 601 mk., cerkiew, szkółka cerk.,

„oppidum T.* mające młyn o 2 kołach i podają młyn.
w liczbie wsi składających parafię: Tarczany,
Tarnawatka, wś, pow. tomaszowski. Według lustraceyi z r. 1565 w ststwie bełzkiem,
dziś nie znane.
'Tarczynowicze, w lustracyi r. 1563, dziś miała 24 kmieci na półłankach, 1 na ćwierci,
i/ą łan. pusty, zagr. 16, bartników 11 (rączek
Torczynowicze, wś, pow. samborski.
'Targonie 1.) wś, pow. ciechanowski. Pier- 22 wartości zł. 55), karezmarz, młynarz, kniaź,
wotne gniazdo Targońskich h. Ostoja, którzy komornicy. (Ogółem zł, 106 gr. 19.
Tarnawka 1.) wś, pow. czehryński, st.
r. 1418 zakładają nową wieś t. n. pod Łomżą,
nad rzką Sliną, gdzie im nadał Janusz ks. ma- poczt. Czehryń (23 w.), 40 dm., 219 mk., 3 wia-

zow. 40 łan. chełm. (Kapica, Herbarz, 415). 2.) traki. 2)'F, wś, pow. dubieński, gm. Krupiee,
'T., wś, pow. łomżyński, ob. /argonie 1). Wójt 30 w. od Dubna, 52 dm., 303 mk. 3.) T., dwa
w Nowogrodzie Wit, r. 1445 oddaje swe wójto- chutory, pow. włodzimierski, gm. Chorów i Skostwo Mateuszowi z Zychorzewa, wzamian za bełka.
'Tarnobór, przys, pow. krzemieniecki, gm.
12 łan. nad rzką Sliną jakie tenże nabył od JaBereźce, 10 dm., 39 mk.
kóba z Targoni. Ztąd nazwa: T. Wity.
Tarnobrzeg, ob. Nisko.
Targoszyce, wś, pow. będziński, ob. Siewierz,
Tarnogóra, mstko, pow. krasnostawski.
Targowica, mstko, pow. humański, st. poczt. Według lustracyi z r. 1565, dawnych czasów
Nowoarchangielsk (w gub. chersońskiej, 1 w.), odeszło od starostwa krasnostawskiego i zosta589 dm., 3805 mk., cerkiew, szkółka cerk., wało w dzierżawie Andrzeja Dembowskiego wo2 domy modl. żyd., 3 młyny wodne. Dzieje jew. bełzkiego. Miała w tym roku domów i pla-

związku tu podpisanego w r. 1792 przedstawił ców 20714, ogrodów albo folwarków miejskich
Wł. Smoleński w pracy: „Konfederacya Targo- 161 (czynsz po 1 gr.), łąki za cerkwią rozdzielone na 30 sztuk (po gr. 5), role po obu strowieka". Kraków, 1903, str.468.
Targowisko, r. 1382 Targowiszcze, wś, nach Wieprza łanow 3514, obszarów 11. Szewpow. bocheński. W r. 1382 toczy się w Krako- ców 6, rzeźników 5, gorzałki palenie w arenwie sprawa plebana z Chełmu o meszne zT. dzie zł. 20, myto grobelne i mostowe zł. 20 i soprzeciw 21 kmieciom z tej wsi (Kod. mał,, III, li tołpiatej 50,000 (tysiąc wart 4 gr.). Ogółem
dochodu zł. 101 gr. 25'/,. Staw wielki eo trzy
340
, ob. /Vieszkowa.
Targowiszcze, zaśc., pow. newelski, Mikła- lata spuszczany dawał zł. 900. Młyn o 6 koszewskich, 21 dz.

„Targowiszcze, wś, pow. kowelski, na pograniczu pow. włodzimierskiego (nie starokonstantynowskiego), gm. i st. poczt. Maciejów
(8 w.), 21 w. od Kowla, 111 dm., 553 mk.,
cerkiew drewn. z r. 1866. W okolicy wsi wiele kurhanów. W r. 1502 należy już do ks, San-

łach, którego dochód oceniono na zł. 220. Do
gumna folwareznego zwieziono: żyta ozimego

kóp 580, jarego 30, pszenicy ozimej 80, jarej
24, jęczmienia 20, owsa 541, tatarki 60, kono-

pi 12, 0Ob.: Spraw, hist. sztuki, t. V.
"Tarnopol, dobra (nie wś), pow. wołkowyski,

własność Bielińskich, z fol. Łuka i urocz. Przeguszków, od których przechodzi do hr. Osso- wóz (Perewoz) 1647 dz. (812 lasu). Gmina
lińskich, poczem hr. Moszyńskiego, od niego na- obejmuje 32 miejscowości, 258 dm. włośce. (56
na
bywa Nikodem Orzeszko, obeenie drogą wiana innych), 2249 mk. włościan, uwłaszezonych
4966 dz. Zarząd gm. we wsi Lewkowo.
Rzyszczewskich.

Tarhan, wś, pow. skwirski, st, poczt. Woa-

Tarnopol, miasto powiatowe.

Prof. Leniek

łodarka (5 w.), 185 dm., 853 mk., kaplica, zebrał i ogłosił dokumenty tyczące się T. Bilinskij P. wydał: „T.i jeho okołycie* (Rocznik
młyn, wiatrak.

Tow. Tarnopol. 1894 i 1895). Finkel L.: „Miasto T. w r. 1672* (Roczn. Tow. Tarn., 1893).
Satke W.: „Powiat tarnopolski pod względem
geogr. statyst. (tamże, r. 1895, t. 3). Teisseyre
Maryi, św. Stanisława i św. Mikołaja biskupa, W.: „O budowie geolog. okolicy T. i Zbaraża
Tarłakiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Sołoki (10 w.).
Tarnawa 1.) al. 7arnowa, wś, pow. jędrzejowski. Kościół par. p. w. Nawiedzenia N. P.

otrzymuje r. 1411 od bisk. krakow. Piotra nowe (Sprawozdania

Komisyi

fizyogr.,

t.

XVIII,

uposażenie, a mianowicie dziesięciny dóbr stoło- r. 1884). Gutwiński Rom.: „Staw tarnopolski*
r. 1893). Satke Wł: „Klimat
wych biskupich z Kowalów (Kod. kat, krak., II, (Rocz. T. Tarz.,
358). 2.) T., wś, pow. krasnostawski. W r. T.* (tamże, r. 1892, t.1). Leszczyński Jan:
1564 w par. Turobin. Z działu „tenutae Za- „Rządy rosyjskie na ziemi Tarnopolskiej, 180.9-porski* płacono od 131/, łan , 1 kom., dział Sta- 1815* (Monografie z zakresu dziejów nowożytnisława „comitis a Gorka* od 16!/, łan., 4 zagr., nych, Warszawa, 1902). Tenże: „Cesya wschodnio galicyjska na rzecz Rosyi* (Kwart hist.,
1 kom., cerkiew.
E
Tarnawa, wś nad rz. Sołomanką
i przy linii t. XVI, r. 1902).
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Tarnorudy, kol. pow. łucki, gm. RożySZCZE.
Tarnoskała, dwór i fol, pow. stopnieki.
Kaliciński: „Okolice T.* Warszawa, 1848.
Tarnów 1.), w dok. z r. 1476 Zharnowo,
pow. garwoliński. R. 1476 Jan z braćmi posiada T., Wolę Tarnowska, Uścieniee i Talubę
w pow. czerskim. W reg. pob. z r. 1576 Tarnówo wieś, z kościołem par. Płaeą tu TarnowBey z czterech działków, 3 łany obejmujących,

bieński, gm. Sudobicze, 22 w. od Dubna, 19 dm.,
98 mk. 4.) T., urocz., pow. nowogradwołyński,

gm. i par. praw. Połonne (5 w.), 11 dm., 54 mk.

5.) T., wś, tamże, gm. Rohaczów, par. praw.
Ostrożek (1 w.), 28 w. od mta pow., 110 dm.,
721 mk. 6.) T., chutor, pow. ostrogski, gm.
Kuniów. 7.) T., chutor, pow. owrucki, gm. Tatarnowieze, 28 w. od Owrucza, 30 dm., 200 mk,

8.) T., chutor, pow. rówieński, gm. Stepań,
77 w. od Równego, 24 dm., 286 mk, 9.) T, Ja0s., tamże, gm. Berezne. 10.) T., wś
rynowski,
2.) T.,

a

Jest teź Wola Tarnowsk i Ruda.
żytomierski, gm. Pui Woła Ternowska, wś, pow. nad rzką Kamionką, pow.
r. 1564 Ternow
w.), 13 w. od Żyto(4
Wilsk
praw.
par.
liny,
chełmski. W r. 1564 należą do par. Sawin.
11.) T., os., tamże,
mk.
94
dm.,
15
mierza,
T. płaci od 77/4 łan., 4 zagr., 5 zagr. bez roli,
2 rzem., cerkiew.

Wola od 7 łan., 1 zagr.,

gm. Cudnów, 45 od Żytomierza,
13 dm., 76 mk.

. 'Tarwidy, fol., pow. telszewski, gm. i par.

1 zagr. bez roli, cerkiew.
Tarnów, miasto. Jan Grot, biskup krak.,
uwalnia r. 1327 wsi założone w lasach pod T.
przez Spieymira, wojew. krak., od opłatydziesięcin na lat 20, poczem z łanu dawać będą po

Żorany (7 w.), 23 w. od Telsz, Krzyżewiczów,
z fol. Jakujtyszki, 531 dz,
Tarwidzie, fol., pow. szawelski, gm. Kur-

1327 i 1328 wspominany T. jako włość Spicy-

Tąarzymiechy, wś, pow. krasnostawski. W r.

fertonie (Kod. kat. krak., I, 188).

szany (11 w.), 37 w. od Szawel, Niewiardow-

W dok. z r. skich, 138 dz. i Jawtoków, 46 dz.

Otrzymuje prawo niemiec- 1564 wś ta w par. Płonka, ma 5 działów (Sarkie (Kod. dypl. pol., III, 184, 185). Do T. od- niekich, Tarzymieskich, Zamojskich) w ogóle
noszą się opracowania: Łepkowski J.: „Opis ar- 61/, łan., 12 zagr., 3 zagr. bez roli.
mira, wojew. krak.

cheol T. i obu Sączów* (Wildta Kalendarz

Taszki, wś, pow. zasławski, gm. Sławuta,

powsz., Kraków, 1857).

Tenże: Kośeiół na gó- 18 w. od Zasławia, 63 dm , 408 mk.
rze św. Marcina (Dodatek do Gazety lwow.,
'Taszkuny, kol, pow. wiłkomierski, gm. Konr. 1854, n. 45). Król M.: „Kościołek N. P. Ma- stantynowo (4 w.).
ryi na Burku*, Tarnów, 1854. Herzig Fr.:
Taszlik, wś, pow. czerkaski, st. poczt. Rot-

„Katedra, niegdyś kolegiata w T. i o innych mistrzówka (8 w.), 400 dm., 4398 mk., cerkiew,
kościołach*, Tarnów, 1900. Spraw. hist. sztu- szkółka eerk., cegielnia, młyn, 24 wiatraków.
ki, t. V.
Tatarewo, fol. pow. połocki, Kułakowskich,
Tarnowiec, os., pow. stopnieki. Powołany 176 dz.
przy tej osadzie (t. XII, 206), dok. z r. 1389
Tatarnowicze, wś nad rzką Łoznicą, pow.
odnosi się prędzej do Tarnowca, w pow. tarnow- owrucki, gm. Tatarnowicze, par. praw. Chodaki
skim. Por. Rzochów.
(5 w.), 33 w. od Owrucza, 195 dm., 1130 mk.,
Tarnowola, kol., pow. łucki, gm, Rożyszcze, cerkiew fil, drewn. fund, r. 1805 przez właści26 dm., 156 mk.
ciela Tadeusza Teleżyńskiego, szkoła od r. 1884,
Tarnowskie Góry, na Szlązku. Ob. Wos- Gmina obejmuje 25 miejscowości, 570 dm,
sidlo P.: „Das Tarnowitzer Plateau* (Progr. włośc. (1473 innych), 14,790 mk, włościan,
Real. gimn., Tarnowitz, 1892, str. 32). Wr. uwłaszczonych na 7918 dz. W r. 1629 wś na1895 powiat tarnowieki miał 57,547 mk,, w tem leżała do Mikołaja Suryna. Obecnie Rajew46,000 polaków.
skich.
Tarszewo, fol., pow. słupecki. Do r. 1891
Tatarówka 1.) os., pow. grodzieński, gm.

miało nazwę: Friedrichsfeld.

Ob. Emilienheim. Wołpa, Kołłupajłów, 112 dz.

2.) 'F., pow. no-

Tartaczek, kol., pow. żytomierski, gm. Cud- wogradwołyński, ob. Zatarszczyżna.
nów, 45 w. od Żytomierza, 18 dm., 126 mk.
Tatarsk, fol., pow. orszański, Romanowi-

czów, 130 dz.
Tartak, rzka, pow. dźwiński, ob. Zwan.
Tatarska Ulica, pow. ostrogski, gm. ChoTartak 1.) al. Krausowszczyzna, urocz.., pow.
białostocki, gm. Gródek, należy do dóbr Piłatow- rów, 1 w. od Ostroga, 67 dm., 515 mk.'Tatarszczyzna al. Zatarówka, wś, pow. noszczyzna. 2.) T., Tartaki, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. Sołoki (12 w.), Miasojedów, wogradwołyński, gm. i par. praw. Korzec
60 dz. i Bejnarowiczów, 30 dz. 3.) 'V., attyn. (4 w.), 32 w. od mta pow., 26 dm., 181 mk.
Ludwiampola, pow. dźwiński. 4.) T., fol., pow.
Tatary 1.), pow. białostocki. O 1 w. od wsi,
przy drodze z Knyszyna do Tykocina, na pralucyński, Czeksterów, 52 dz.
Tartak 1.), chutor nad Uszą, pow. radomy- wym brzegu Narwi, 4 nasypy ziemne kształtu
ski, gm. Przyborsk, 6 dm., 32 mk. 2.) 'F., pow. czworokątnego, długie od 24 do 38 saż., szerowasylkowski, ob. Fursy. 3.) V., wś, pow. du- kie 20 do 28 saż. 2.) 'T., wśifol.; pow. ko-
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- bryński. Wś 477 dz.; fol. należy do dóbr Sukacze.
Tatary, wś, pow. samborski, W r. 1565
wś ta we włości ozimińskiej, od ststwa samborskiego odłączonej, miała 29 kmieci na 9'/, łan.,

Tch
Ak. Um.

Kraków, r. 1901, str. 228.

Gris-

singer Karl.: „Studien zur physischen Geaographie der Tatra-Gruppe* (Ber. ue. das 18 Vereins
jahr d. Geographen a. d. Univer. Wien, 1893).
z dawna osiadłych „na służbie potrzebnej*. Sta- Wrześniowski A.: „Tatry i Podhalanie* (Pam.
rostowie następnie zamienili służbę na czynsz Tow. Tatrz t. VII, 1882). Kolbenheyer K.:
stały. Był pop i kareczmarz. Dochód wynosił „Pomiary w T.* (Spraw. Kom. Fizyogr., t. IX,
r. 1875). Tenże: „Pomiary wysokości w T.*
zł. 9 gr. 167/,.
'Tataryn, fol.. pow. homelski, Pereświet- wykonane r. 1881 i 1882 (Tamże, t. 18). Gustawiez B.: „Pomiary Tatrzańskie* (Pam. Tow.
Sołtanów, 455 dz. (300 lasu).
Tataryńce al. Tatarynowce, wś nad Horyn- Tatrz., t. VIII). Karliński 1..: „Wykaz ptaków
ką, pow. krzemieniecki, gm. Borsuki, 30 w. od tatrzańskich* (Spraw. Kom. fiz., t. XVI, 1882).
Krzemieńca, 57 dm., 453 mk., cerkiew murow. Chałubiński T.: „Sześć dni w T.* (Niwa, t. 16,
zr. 1751, uposażona przez właścicieli wsi Le- r. 1879). Witkiewiez St.: „Na Przełęczy”.
dochowskiego r. 1723 i Klityńskiego r. 1751. Warszawa, ze 135 rysunkami.
Tatulino, fol., pow. lepelski, Sipajłów,
Na gruntach wsi 2 kurhany, zw. Tatarskiemi
mogiłami. W r. 1595 Karniewscy sprzedają za 293 dz.
Taubówka, kol. przy wsi Wilna, pow. ra1500 kóp gr. lit. T., Jakimowce i Krasnołukę
kn. Lwowi Zbarazkiemu. Obeenie Kuezalskich. domyski, st, poczt, Brusiłów (24 w.), 28 w, od
Tatarynówka 1.) wś, pow. skwirski, st. Radomyśla, 40 dm., 213 mk.
Tauczany, Zawczuny (t. XII, 266), wś i fol.,
poczt. Skwira (16 w.), 189 dm., 1148 mk.,
cerkiew, „szkółka, młyn, wiatrak. 2.) T., wś, pow. kowieński, gm Kiejdany (8 w.). Fol, właWiszniewskich, dawniej
Medekszów,
pow. żytomierski, gm. Krasnopol, par. praw. sność
Mołoezki (1 w.). 3.) T. Mała, wś nad stawem, 181 dz.
Taukocie, wś i fol., pow. poniewieski, gm.
tamże, gm. Ozadówka, 43 w. od Żytomierza,
225 dm., 1135 mk., cerkiew drewn. z r. 1742. Smilgi (13 w,), 32 w. od Poniewieża. Niegdyś
Obecnie Tereszczenki.

4.) T. Wielka, wś nad Kuniekiego, który sprzedaje Szymonowi Syru-

jeziorem, tamże, gm. Sołotwin, 24 w. od Żyto- ciowi, kaszt. witeb., od niego zaś przechodzi do
mierza, 6 w. od st. poczt. Reja, 20 w. od Ber- siostrzenicy Judyty z Prozorów Łopacińskiej,

dyczowa (st. dr. żel.), 234 dm., 1654 mk., cer- pisarzowej litew.

Syn jej Józef sprzedał w ob-

kiew drewn. z r. 1749, szkoła od r. 1859. Wła- ce ręce. Obecnie należy do dóbr Rokany, Jankiewiczów.
sność Musina Puszkina.
Taurogi, pow. rossieński. Szkołę w T.,
Tataryszki, wś i fol., pow. nowoaleksan-

drowski, gm. Skopiszki (2 w.), 72 w. od mta
pow., Tarnowskich, 268 dz.
"Tatry, pasmo karpackie. Odnoszą się tu następujące nowsze opracowania: Uhlig V.: „Geologie des Tatragebirges. I. Einleitung und stratigraphischer Theil*. II: Tektonik; III. Geologische Geschichte des Tatra Gebirges; IV. Beitraege zur Oberflaechengeologie* (Odbitka
z Denks. K. A. Wiss. Wien, 1897 t. 64i 1899
t. 68). Rehman Antoni: „Tatry pod względem
fizykogeograf.* Lwów, 1896, str. 178. Tenże:
„Zanikłe jeziora w T. i bifurkacya rzeki Młynicy* (Wszechświat, r. 1892, t. 11). Tenże: „Eine

pierwszą na Zmujdzi, założył r. 1587 szlachcie
Bartoszyn Pallatsa.

Tautusze, Zawtusze (t. XII, 207), wś i dwór,
pow. kowieński, gm, Betygoła (25 w.), 81 w. od
Kowna. Dwór należy do Ryzenków, ma 636 dz.

'Tawropol, dwór, pow. kowieński, gm. Krasne, Duchnowskich, 343 dz.
Tawrowo, Zowrowo (t. XII, 439), dobra,

pow. telszewski, gm. Żorany (18 w.), 34 w. od
Telsz, Czerniewskich, 615 dz.
Tawrynie, Zaurynie (t. XII, 266), Zowrynie,
trzy fol., pow. wiłkomierski, gm. Rogów (2 w.),

42 w. od Wiłkomierza. Jeden Walewskich,
Moraenenlandschaft in der Hohen Tatra* (Mit. 70 dz., drugi Widuszrysów, 69 dz., trzeci Pro-

K.K. geogr. G., 1893, t. 36). Partsch: „Die
Gletscher der Vorzeit in den Karpathen*, 1882.
Streszczeniem tego dzieła jest rozprawka A.
Wierzejskiego: „Tatry w okresie lodowym* (Pam.
Tow. Tatrz, t. VIII). Eliasz Radzikowski:
„Pogląd na Tatry*. Kraków, 1891, str. 65

ściewiczów, 15 dz. Juszkiewiczowie mają tu
15 dz., Jabłońscy 26 dz.
Tcharyno, dobra, pow. wieliski, dawniej
Ciechanowieckich,

obecnie baron.

Heykinów,

3555 dz.
Tchorówka, wś nad rz. Samiec, pow. skwiri 1836, str. 68, Tenże: „Tatry bielskie* (Pam. ski, st. poczt. Skwira (7 w.), 64 dm., 764 mk.,
Tow. Tatrz., 1893 t. 14 i 1894 t. 15). W. cerkiew, szkółka.
Tchory, słoboda, pow. rówieński, gm. StyEliasz: „Ilustrow. przewodnik do Tatr, Pienin
i Szezawnie* z planami i mapą. Kraków, 1896, dyń, 12 dm., 93 mk,
Tchórzyn, Zchoryn (t. XII, 269), wś, pow.
str. 401. Birkenmajer L.: „O stosunkach temperatury głębokich jezior tatrzańskich z 16 rye. owrucki, gm. i par. praw. Sławeczna (2 w.),
Odbitka z t. XL Rozpr. Wydz. matem, przyr. 33 w. od Owrucza, 143 dm., 960 mk,

Tem

Też
'FTezew,

miasto.

„Jacobus
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eastellanus de czyskiem. 2.) TV. Siemichocze, 0s., tamże, 20 dz.
3.) T. Stołbce, os., tamże, 102 dz. 4.) T.
Wierzchpol, 0s., tamże, 57 dz. 5.) T., fol.,
tamże, gm. i dobra Wysokie Litewskie,
Telatycze, wś, pow. owrueki, gm. Chwośnia
i
Wielka, 5 dm., 29 mk.

Thresco* w dok, zr. 1334 (Kod. mał., III, 10).
Tczyca, w dok. z r. 1229 Thisicie, wś, pow.
miechowski. Według dok. z r. 1229 daje dziesięciny klasztorowi w Dłubni. Jan z Raszkowa
sprzedaje r. 1420 części wsi T. i Swojczany
Iwonowi z Obichowa za 150 grzyw. (Kod. kat.

Telażyn, chutor dóbr Błudeń, pow. pru-

żański.
krak., II, 465).
Telcze, pow. łucki, gm. Kołki, 71 w. od Łue1868
r.
od
wski,
Techtyn, f0l., pow. mohyle
46 dm., 365 mk.
ka,
młyn,
dz.,
231
zyzną
Uholszc
z
ych,
Antipow

pow. horecki, od r. 1880 Jaku-

Teiegi, fol.,
folusz.
122 dz.
szewych,
Wyżywką,
pow.
włoTekla 1.) wś nad rzką
mstko, pow. czehryński, gm. TeleTelepin,
108
w.
od
Włodzimie,
Krymno
gm.
dzimierski,
2.) Te
Kamionka (15 w.), 558 dm.,
poezt.
st.
pin,
szkoła.
rza, 138 dm., 846 mk., kaplica,
szkółka cerk., gorzelnia,
cerkiew,
mk.,
3654
rz,
Uszomie
gm.
urocz., pow. żytomierski,
Gmina obejmuje 9 miej.
'Teklijówka 1.) wś, pow. łucki, gm. Osowa, młyn, 20 wiatraków
1 wś), 15,831 mk.
siółi
7
mstko,
(1
seowości
słoT.,
120 w. od Łucka, 59 dm., 340 mk. 2.)
i 18,646 dz.,
boda, pow. owrucki, gm. Pokalew, 20 w. od (23 katol., 7 rozkoln. i 413 żydów)

Owrucza, 19 dm., 124 mk.

3.)'T., Teklówka w tem 11,997 większej posiadł., 6378 włośc.,

(t. XII, 280), wś, pow. rówieński, gm. i par. 271 cerk.
praw. Berezne,
248 mk.

70 w. od Równego,

38 dm.,

Teleszówka,

wś,

pow. wasylkowski, st.

poezt, Kahorłyk (20 w.), 70 w. od Wasylkowa,

młyn,
Teklin 1.) chutor w dobrach Bohacz, pow. 498 dm., 1682 mk., cerkiew, szkoła,
w.
kobryński. 2.) T., chutor w dobrach Helenin, 11 wiatrakó
Teleżyńce 1.) wś, pow. taraszczański, gm.
pow. prużański. 3.) T., fol. dóbr Wejno, pow.
,

i st. poczt. Tetyjów (8 w.), 75 w. od Taraszczy
sieński.
cerkiew, szkoła, młyn. 2.)
Teklin, wś, pow. kowelski, gm. Chocieszów, 425 dm., 2557 mk.,
, gm. Michnów, 13 w, od
zasławski
pow.
wś,
T.,
dm.,
51
Kowla,
od
w.
par, praw. Michnówka, 50
Zasławia (st. poezt.), 168 dm., 884 mk., cer372 mk.
kiew drewn. z r. 1755, szkółka cerk. od r. 1885.
nad
wś
a al. Konoplanka al. Słoboda,

Teklin
rzką Miedzianką, pow. czerkaski, st. poczt. Ho-

Teisze, miasto. Bernsztein M. E.: „Telsze,
histor. dziejów miasta i starostwa* (Przew.
szkie
rodyszcze, 45 w. od Czerkas, 206 dm., 1026

nauk, i liter., r. 1902, listopad),

mk., 7 wiatraków,

Teklino, fol., pow. rzeżycki, Dmochowskich,
84 dz.
Teklinówka, wś, pow. lipowiecki, 14 dm,,
138 mk.
Teklinowo 1.) Zeklunowo (t. XII, 280), fol.,
pow. kowieński, gm. Wilkija (13 w.), Tucewiczów, 42 dz. 2.) T., fol., pow. orszański,
Moszczyńskich, 289 dz.
Teklinwil, dobra, pow. połocki,

„Luźne karty z przeszłości

Wołyniak:

Telsz*

(Przegl.

|Powsz., 1893, t. 37 i osobno r. 1895).
Telszewska dyecezya, ob. Źmudź.
Tełuszki, Ziełuszkź (t. XII, 387), wś, pow.
:

bielski, gub. grodź., 606 dz.

Temiakowo, dobra, pow. newelski, Szysz-

ków, z fol. Hołabowo, 1613 dz.

Tenine, Ciemne, fol., pow. mohylewski, dzie-

Reuttów, dzietwo Borków, 1200 dz. (650 lasu).

z fol, Mikołajewo 3120 dz.

Temne 1.) słoboda, pow. łueki, gm. Kołki,

T., os. leśna, pow. radomyTekucza, wś i ferma, pow. humański, st. 6 dm., 24 mk. 2.)
3.) T., słoboda, pow.
ajpol.
poczt. Dubowa (10 w.). Wś 238 dm., 2394 mk, ski, gm. Hornost

4.) T,,

cerkiew, szkółka cerk.. ferma 9 dm., 28 mk.
Telacze, ob. Podhajce,

rówieński, gm. Stepań, 7 dm., 47 mk.

cerkiew.

wś, pow. krzemieniecki, gm. Borki, 19 w. od

urocz., tamże, gm. Wysock, 6 dm., 62 mk.

Temnica 1.) urocz., pow. kobryński, gm.
ie, z uroez. Szopek-Młynek 222 dz. 2.)
Podoles
Henzelów, 178 dz.
pow. prużański.
Telatniki, wś i dobra, pow. witebski, Dobra T., urocz. w dobrach Macie,
(t. XII, 337),
ajce
,
Ziemnoh
hajce
Temno
wsi
we
Gerngrosów, z fol. Wołosowo 1102 dz.,

Telatków, fol., pow. czerykowski, od r. 1866

Tełatycze 1.) wś, fol. i dobra, pow. brzeski, Krzemieńca, 151 dm., 957 mk., cerkiew drewna.
gub, grodz. WŚ, zwana też Siemichocze, 460 dz.; z r. 1865, szkółka cerk. od r. 1885, browar
)
fol. Sawiekich, 337 dz.; dobra należą do Pucz- piwny. W r. 1637 własność Ireny (Raśny
nKonsta
po
y
wdowy
tynówn
d
Bohowi
Koziera
z
niewskich; z fol. Wygoda i Owczarnia; uroez.
Klateezka 1441 dz. (587 lasu). Jest tu cerkiew tym na Jarmolińcach Jarmolińskim. W r. 1726
ika
par., dekanatu (błagoczynia) Wysokie Litewskie, należy do Michała Pruszyńskiego, mieczn
Plencha
Wojcie
u
ie
,
zastaw
w
rskiego
żytomie
wsi
od
uposażona 120 dz. 04w. na wschód
niewielki pagórek, zarosły lasem, zwany z4m- szy. Obecnie Ottomara Krauginga.
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Tem

Ter

'Temra, chutor i urocz. leśne, pow. kobryński. Chutor należy do dóbr Sukacze; urocz.
własność Timofiejewych, 369 dz.
Temra Łuka, dobra, pow. kobryński, gm.
Iłosk, Szyrajewych, 1016 dz. (618 lasu, 381
nieuż.).
Tenishof, pow. dźwiński. Dobra skarbowe

'Terabiejna, mylnie Zerebejna (t. XII, 301),
pow. oszmiański. Fol. T. stanowił uposażenie
kościoła w Nalibokach.
Terasy, wś nad jez. Użań i rzką Horożanką
(dopł. Użanki), pow. wieliski, gm. Uświat. (trodzisko zajmujące do 600 saż. kw., przypierające do jeziora, rzeki i błota, od zachodu otoczone

wałem i rowem. Znajdowano tu narzędzia z epoTeniukowszczyzna, pow. oszmiański. Da- ki kamiennej, wyroby metalowe i t. p.
Terebejki, wś, pow. włodzimierski, gm. Berowana r. 1598 przez Pawła Sapiehę, ststę
oszm., Fiedorowi Siekierze, należała następnie reżce, 53 w. od Włodzimierza, 56 dm., 380 mk.
do Felicyanny KiełŁszyny, w pierwszej połowie
Terebin, wś, pow. hrubieszowski. Według

obejmują 10 wsi i dwie fermy, 3044 dz.

w. XVIII do Krzysztofowej Szymkowiczowej,
potem Zabłockich, od których r. 1746 nabył
Szymon Dmochowski, rotmistrz oszmiański.
W ostatnich czasach Bolesława Dmochowskiego,

lustracyi z r. 1565, za czasów gdy Jan Tęczyński był starostą horodelskim, wystawiono z drze-

wa wyciętego w lasach horodelskich zamki w T,
i Kryłowie. W r. 1564 wś ta płaci od 67/, łan,,
obecnie tatara Achmatowieza,
6 zagr, 2 rybaków, 3 rzem., pop i cerkiew.
Tensajcie, wś i dwór, pow. rossieński, gm.
Terebowsza, dobra, pow. homelski, gm.
Kroże (10 w.), Przewłockich, 154 dz.
Wylew (16 w.), własność Gerardów, z fol. RoTeodorówka, dobra, pow. witebski, Dan- manowo i Popsujewka 3814 dz. (1552 lasu).
nensternów, 587 dz.
'Terechów, wś, pow. berdyczowski, st. poczt.
Teodorowka al. Czudelka, wś, pow. rówieński, gm. Wyry, par. praw. Czudel (10 w.),

Berdyczów (8 w.), 126 dm., 872 mk., eerkiew,

szkółka cerk., 2 młyny.
'Terechówka 1.), wś nad Ucią, pow. homelTeodorowo 1.), fol. i kol., pow. białostocki,
ski.
Jest tu cerkiew, szkoła, 4 młyny. 2.) T.,
należą do dóbr Górki Solniki. 2.) 'F., pow. poniewieski, ob. Pujgiszki, 3.) T., pow. lidzki, dobra, pow. siebieski, z fol. Bezujenieze i Ludwowo należą do Porębskiego, siostry jego Jesob. Tadorowo, 4.) T.,fol., pow. newelski, Lemanowej, Wołka Łaniewskiego i Porebskiej.
120 w. od Równego, 23 dm., 204 mk.

dochowieczów, 155 dz.

Terechowo, fol., pow. lepelski, sukcesorów
Teofiliszki, dwór, pow. wiłkomierski, dawniej Kiełpszów, dziś Noskowych, z zaśc. Bara- Józefy Karpińskiej, 71 dz.
'Terechowszczyzna, fol.. pow. połoeki,
niszki 82 dz.
Teofilówka, kol., pow. żytomierski, gm, Czerkasów, 50 dz. i Jarynowskiego 17 dz.
Terechy 1.), wś i fol., pow. radomyski.
Horoszki, 15 dm., 85 mk.
Teofilpol, mstko, pow. starokonstantynow- Wś 85 dm., 702 mk., fol. 3 dm., 16 mk. 2.) T.,
ski, gm. Teofilpol, 60 w. od mta pow., 536 dm., wś, paw. włodzimierski, gm. Bereżce, 49 w. od
4438 mk., cerkiew murow. z r. 1893, na miejsce Włodzimierza, 20 dm., 125 mk.
dawniejszej z r. 1764, szkoła ludowa, szkółka
Teremce 1.) wś, pow. radomyski, 166 dm,,
cerk.

(mina obejmuje 16 miejscowości, 1215 1006 mk., szkółka, 2 młyny, 4 wiatraki.

Teremne, wś nad Kotuńką, pow. ostrogski,
dm. włośe. (350 innych), 9804 mk. włościan,
uwłaszczonych na 10,793 dz. Miejscowość ta, gm. Kuniów, par. praw. Zinki, 30 w. od Ostropod nazwą Kamień, nadaną została r. 1420 ga, 87 dm., 476 mk., cerkiew fil. drewn. z roku
przez w. ks, Witolda słudze Pawłowi. Od Ja- 1879.
Teremno, Zeremne 1.) wś, pow. łucki, gm.
błonowskich mstko przeszło do Sapiehów, po
r.1831 skonfiskowane Leonowi Sapiesze, r. 1864 Poddubce, 5 w. od Łucka, 35 dm., 435 mk. 2.)
dane na wykup gen. Liprandi, od którego roku T., os.,
797 mk.
1885 nabywa urzędnik Stachowski.

tamże,

14 w. od Łucka,

141 dm.,

'Teremce, w spisie Terence, wś, pow. Żytomierski, gm. i par. praw. Horoszki (4 w.), 43 w.
Teolin, wś, pow. lipowiecki, 90 w. od Lipow- od Żytomierza, 57 dm., 329 mk. 3.)'T., urocz.,
ca, 61 dm., 681 mk,, szkółka, 3 wiatraki, ferma. tamże, gm. Chwasowa, 6 dm., 45 mk,
'Terenicze, fol., pow. homelski, Własiewych,
Teolinowo, fol. dóbr Leontowo, pow. sieński,
'Teolin, Zeolinie, wś, pow. horodecki, należa-

ła do Józefy Żebrowskiej.

Teopol 1.), fol. dóbr Giałowo, pow. kowień- 1345 dz, (626 lasu), wiatrak.

Terenie 1,), fol, pow. czerykowski, Mężyński. 2.) T., fol., pow. bychowski, od r. 1880
skich, 573 dz. 2.) 'FV., pow. sieński, ob. RukaKaptelewych, 149 dz.
Tepienica, wś, pow. owrucki, gm.Olewsk, lewo.
Terentepol 1.) fol., pow. newelski, Szysz104 w. od Owrucza, 86 dm., 468 mk.
Teptyjówka, wś, pow. kaniowski, st. poczt. ków, 471 dz. 2.) T., fol., tamże, ZaliwkinoBohusław (6 w.), 60 w. od Kaniowa, 156 dm., wych, 904 dz.
Terentyów, wś, pow. ostrogski, gm. Ho1050 mk,

Tęc

Ter
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szcza, par. praw. Sieniów (pow. rówieński), sność ks. Sanguszki. Gmina obejmuje 11 miejscowości, ma 1064 dm. włośe. (59 innych),
34 w. od Ostroga, 72 dm., 440 mk.
Terepol, kol., pow. rówieński, gm. Równo 9238 mk. włościan, uwłaszezonych na 11,381 dz.
W r. 1518 Zygmunt I potwierdza Jeskowi Se(8 w.), 24 dm., 210 mk.
Teresica, ferma, pow. radomyski, gm. Czar- niutyczowi, horodn. włodzim., prawo na władanie T., nadaną mu w końcu w. XV przez króla
nobyl.

Teresin 1.), mylnie Zerosin (t. XI, 315), Aleksandra. Od Sieniutycza T. przechodzi do
wś, pow. brzeski, gub. grodz., 174 dz. włośc. kn. Wasila Czetwertyńskiego, od którego nabyi 11 dwor. pryw. 2.) T., mylnie Terasino wa kn. Iwan Zasławski. W r. 1589 spustoszo-

(t. XII, 301), fol. dóbr Strubnieca, pow. wołko- na przez tatarów.
Terniany, pow.
wyski.

trocki. Na polach włościań-

Teresjanów, fol., pow. oszmiański, gm. Hol- skich grupa kurhanów w części rozoranych.
szany, pod Michałowszczyzną. Dawniej WituńTernki, Zerniki, mylnie Terkż (t. XII, 311),
skich, obecnie Tabeńskich.

wś, pow. łueki, gm. Czaruków, 18 w. od kue-

Terespol 1.) dobra, pow. bychowski, gm. ka, 40 dm., 283 mk. Należała do Grocholskich.
Bychów Nowy (7 w.), Siemkowskich. 1383 dz.
'Ternówka 1.) wś, pow. czerkaski, st. poczt.
(689 lasu), kaplica, młyn. 2.) T., fol., pow. Rotmistrzówka (9 w.), 136 dm., 1390 mk,, cermohylewski, Janczewskich, 185 dz. 3.) V., 7e- kiew, szkółka eerk., 12 wiatraków. 2.) T.,
respole, fol., pow. rohaczewski, Monkiewiczów, pow. zasławski, ob. Ternawka.

571 dz.

4.) 'T., fol., pow. połocki, Śledziew-

'fesłuhów, wś, pow. dubieński, 145 dm.,

skich, 230 dz. 5.) FT. al. Siergiejcewo, fol., 954 mk., cerkiew drewn. z r. 1873, szkoła od
pow. siebieski, gm. Soino, gorzelnia, młyn, r. 1879. Gmina obejmuje 23 miejscowości, ma
deptak.
1364 dm. włośc. (95 innych), 9845 mk, wło'Tereszczeniata, ob. Czereszczenięta,
ścian, uwłaszezonych na 10,380 dz.
Tereszki 1.) wś, pow. skwirski, 131 dm.,
Tesnówka 1.) słoboda, pow. nowogradwo817 mk., cerkiew, szkółka cerk., młyn. 2.) T.,
łyński, gm. Romanówka, 111 dm., 734 mk. 2.)
wś, pow. zwinogródzki, 28 w. od Zwinogródki,
'T., słoboda, pow. owrucki, gm, Łubiny, 50 w.
209 dm., 2065 mk., cerkiew, szkółka cerk.,
od OÓwrucza, 12 dm., 86 mk. 5.) T, wś nad
15 wiatraków. 3.)'V., wś, pow. starokonstantynowski, gm. Kołki, st. poezt. Antoniny (8 w.), Świnołużką, pow. radomyski, gm. i st. poczt.

36 w. od mta pow., 150 dm., 885 mk,, cerkiew Korystyszów (19 w.), 22 w. od Radomyśla,

murow. z r. 1853, szkoła od r. 1871. W roku 59 dm., 342 mk., kaplica. 4.) T., chutor przy
wsi Sołowijówka, tamże, 5 dm., 17 mk,
1593 wś należała do włości bazalijskiej ks.

Tessów, wś, pow. ostrogski, gm. Sijańce
Ostrogskich, spustoszona przez tatarów.
Tereszkowce, TZereszkowiec (t. XLI, 309), (3 w.), 22 w. od Ostroga, 80 dm, 664 mk.,

wś nad rzką Białą Krynicą, pow. włodzimierski, (cerkiew drewn. z r. 1876, szkółka cerk. od rogm. Skobełka, 53 w. od Włodzimierza, 50) dm., ku 1884.
Teterka, wś, pow. nowogradwołyński, gm.
348 mk., cerkiew.
i
par.
praw. Kurne (9 w.), 24 w. od mta pow.,
Tereszkowicze, fol., pow. homelski, Klimo-

wiezów, 100 dz.

Tereszów, wś, pow. dubieński, gm, Malin,

26 w. od Dubna, 29 dm., 206 mk.
Tereszpol, wś, pow. zamojski, ma 352 dm.

94 dm., 564 mk.
Teterki, fol., pow. witebski, Arenhejmów,
185 dz. i Mikoszów, 225 dz.

Teterówka al. Zarzecze, wś, pow. tara-

Teriuchy, mylnie Teriucha, wś nad rzką szczański, 44 w. od Taraszczy, 225 dm., 1147
t. n., pow. homelski, gm. Dziatłowicze. Jest tu mk., cerkiew, szkółka cerk., 3 wiatraki.
Tetyjów, mstko, pow. taraszczański, 67 w.
cerkiew, młyn, wiatrak.
od
Taraszeczy, bez przedmieści ma 240 dm.,
Terlica, mstko, pow. lipowiecki, 65 w. od

Lipowca, 325 dm., 942 mk., cerkiew, synagoga, 2912 mk., cerkiew, kościół, 3 domy modl. żyd.,
st. poczt.-tel., szpital.
dom modl. żyd., szkołka cerk,, 2 młyny.
Tetylikowee, wś, pow. krzemieniecki, gm.
Termachówka 1.) Mała, wś, pow. radomyski, 83 w. od Radomyśla, 34 dm., 212 mk., Borki, st. poczt. Krzemieniec (11 w.), 93 dm.,

4 wiatraki, 2.) VT. Wielka, wś, tamże, 80 w. 823 mk., cerkiew drewn. z r. 1775, WŚ naleod Radomyśla, 208 dm., 1178 mk., szkółka cerk., żała do Drzewieekich, obeenie Masłowych.
Tewele, Zewle (t. XII, 325), wś, fol. i dobra,
wiatrak.
'Ternawka, Ternówka (t. XII, 314, mylnie pow. prużański. Wś ma 306 dz. włośc., 250

podana w pow. krzemienieckim), wś nad rzką
t. n. (dopł. Chomoru), pow. zasławski, gm. Ternawka, 25 w. od Zasławia (st. poczt.), 296 dm.,
1747 mk., cerkiew murow. fund. r. 1848 przez
ks. Sanguszkę, kaplica, szkoła od r. 1870. WłaSłownik Geograficzny,

dz. pryw. i 95 cerk.; fol. Dziekońskich, 590 dz.;
dobra Wysoekich, z chut. Szlag 325 dz.
Tęczyn, ruina zamku, w pow. chrzanowskim,

Studya nad budową zamku w T. przedstawił Komisyi hist. sztuki w Krakowie Zygm. Handel.
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'Finkowo, Zinków, fol., pow. czerykowski,
- Męgoborze, r. 1490 Zangoborza, wś, pow.
nowosądecki. R. 1400 Chebda dziedzie „de Tołpyhów, 582 dz.
'Tiosto, dobra, pow. horodecki. gm. Tiosto,
Rostin* z żoną Czochną, nadają bratu Stanisławowi reguły św. Augustyna zakonu „de Peni- Chaniewskich, 1371 dz. Gmina obejmuje 60
tencia* obszar góry w T. dla zbudowania klasz- miejscowości, 291 dm. włośc. (26 innych),
toru. Na uposażenie przeznaczają łan ziemi, 2159 mk. włościan, uwłaszczonych na 3460 dz.
staw pod górą i 4 grzyw. czynszu rocznie. Fun- Zarząd gm, we wsi Słoboda.
dacya ta widocznie jednak wkrótce upadła (Kod.
Tiotcze, Ziotczo, wśi dobra, pow. lepelski,
kat. krak., li, 246).

gm. Czerstwiaty.

Wś 4 dm., 30 mk., cerkiew;
Paderewsey

Thalheim, 7a/geim, Sadoliszki, dwór, pow. dobra Koszczejowych, 1967 dz.
poniewieski, gm. Podbirże (12 w.), Ditmarów, mają 56 dz.

110 dz,
'Tiszkowo 1.) fol., pow. newelski, Pawło'Tiahun, wś, pow. lipowiecki, 15 w. od Li- wych
i Semenowych. 2.) T., zaśc., pow, połocpowca, 342 dm., 1681 mk., cerkiew, szkółka ki, Wisłouchów, 22 dz.
cerk., młyn.
'Tithof, fol., pow. bychowski, Komorskich,

Tiakowo, dobra, pow. witebski, z fol. Łu- z fol. Drahuńsk i Adelin 448 dz.

szczycha i Awsinkowo należały do Jaekiewi'Titowo, wś, pow. wieliski, gm. Baranowo.
ezów.
Grodzisko zw. „Okop*.
Tiałosze, dobra, pow. orszański, Poczobu'Tiulpino, zaśc., pow. witebski, Ohryzków,
tów, 1423 dz. (706 lasu).
18 dz.

'Viapina, Ciapin, wś i fol., pow. lepelski, gm.
"iuńki, wś, pow. czehryński, gm. Racewo,
Tiapina, 25 w. od Lepla, 47 dm., 286 mk. Na st. poczt. Czehryn (8 w.), 263 dm., 1711 mk.,
fol. był kościół katol. (zamknięty). Gmina obej- cerkiew, szkółka cerk., 18 wiatraków.
muje 24 miejscowości, 340 dm. włośc. (9 in'Tiutkiewicze, Ziutkowicze, wś, pow. rówieńnych), 2576 mk. włościan, uwłaszczonych ski, gm. i par. praw. Równo (4w.), z os. Juryszna 3784 dz. Ob. Ciapin (t. XV).
ka, 44 dm., 396 mk.
'Viasty, wś nad Dryssą, pow. dryzieński, gm.
Tkaczew, wś, pow. łęczycki. Dudrewicz L.:
Justynianowo, 9 w. od Dryssy, zarząd gm.
„Mogiły kamienne w T.* (Pam, Fizyogr., t. LV,
'Tichajewo, dobra, pow. siebieski, należały r. 1884).
do Tomiłowych.
'Tkolice, wś, pow. czadczański, W r. 1864
Tichinicze, dobra, pow. rohaczewski, od miało tu być 1930 polaków.
r. 1868 Reinhardtów (poprzednio Jana Oskierki),
Tłubice, r. 1408 Zlubica, wś, pow. płocki.
85387 dz. (4797 lasu), 2 młyny, folusz, deptak,
Stare gniazdo Boleszczyców, wspom. w dok.z r.
smolarnia.

'Tichotyn,

Zychotyn, wś, pow. łueki, gm.

Szezuryn, 30 w. od Łucka, 53 dm., 357 mk.

'"ichówka, fol., pow. witebski, Zaranków,

1408 (Kapica, Herbarz, 426).

W r. 1578 są:

T. Kozik (łan 1, zagr. 3) i T. Ubyszowe (3 łany,
9 zagr., 3 rzem., młyn i wiatrak).

Tłumacz, miasto. W r. 1469 Mikołaj Ko606 dz.
rytko
przedstawił nadanie ks, Opolskiego z pie'Vichowola, Cichowola, wś nad Narwią, pow.
prużański, gm. Masiewo, 42 dm., 349 mk., częcią na wieś Rudę, którą miał w posiadaniu
i na Tłumacz w halickiem którego nie posiadał.
767 dz. włośc, i 48 cerk., cerkiew, szkoła.
'Tiechanicze, fo)., pow. klimowieki, Malinow- Tegoż roku Piotr Buczacki przedstawił listy
królewskie na różne sumy a mianowicie: 200
skich, 417 dz. (220 lasu).
grzyw. na mieście „Thlumacz*, 650 na wsi
Tielatniki, wś, pow. witebski.
Tieszanka, fol.. pow. czauski, od r. 1875 Gruszka i innych, 500 flor. na tychże wsiach, 200
grzyw. i drugi 100 grzyw. na Gruszee. W roku
Wierzejskich, 343 dz.
1578 miasto daje szosu fl. 8, od 6 kom., 17 płuKilgenau, ob. Zylgenau,
Timanowa, Zimonowo (t. XII, 339), 08., gów, 4 rzem., 2 popów. Czopowe roczne fl, 6
gr. 16. W r. 1515 ezopowe wynosiło 4 grzyw.
pow. newelski, gm. Szałachowa (7 w.).
Tiimochówka 1.) fol., pow. czauski, od roku Do okolie T. odnosi się: Toetterle: „Geognost.
1859 Downarowiczów, 131 dz. 2.) T., fol, Verhaeltnisse der Herrschaft T. in Ostgalizien*
pow. horecki, od r. 1869 Zahorowskich, 245 dz. (Jahrb. d. geol, Reichs-Anstalt, Wien, II,
Jahrg).
'Timochowo, mylnie Zimonowo (1. XII).
'Tmakowo, zaśc., pow. połocki, Wisłouchów,
'Timochy, Cimochy, mylnie Zymochy (t. XII,
40 dz.
708), wś, pow. bielski, gub. grodz., 07 dz.
"obiaszuny, fol., pow. poniewieski,
'Timofejewskie, Zimofejewo 4t. XLI, 339).
Stumbryszki
(9 w), 35 w. od mta pow.
dobra, pow. newelski, Ejbnenków, 100V dz.

Timonowo, Zymonów (t. Xli, 339 i 708),

gm.

'Toboła, Zoboły, w dok, Zobołka, wś, pow.

wś nad rzką Perewołoczną, pow. klimowicki, grodzieński, gm. Wiercieliszki, 469 dz. Wr.
1561 sioło strzeleckie do dworu wiercieliskiego,
4 w. od mta pow.
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We wsi było 20 włók kowieze, par. praw, Owruez (2 w.), 35 dm.,
gruntu średniego, w tem 10 włók na służbę 203 mk. 2.) T,, kol., pow. rówieński, gm. Mię-

ekon, grodzieńskiej.

strzelecką, wolnych od czynszu i powinności, dzyrzecz, 8 dm., 50 mk.

z 10 włók na czynszu płacili po 97 gr.
Toczna, wś, dwa fol, i obręb leśny nad rzką

Tołkaczówka, ob. Aleksandrówka 27).
'Tołmacz, wś, pow. zwinogródzki, gm. i st.
Tocznianka, pow. mścisławski, gm. Monastyrzy- poczt. Kalihorka Mokra (10 w.), 420 dm,,
szcze. Wś 30 dm., 173 mk., cerkiew; jeden 2000 mk., cerkiew, szkółka cerk., 2 młyny,
z fol.. dziedzietwo Czernuszewiczów, 993 dz. 14 wiatraków,
(575 lasu); drugi Okuliczów i Sudników 788 dz.
Tołoczkany, wś i fol., pow. poniewieski, gm.

(500 lasu); obręb leśny 150 dz. należy do ks, Pompiany, 30 i 34 w. od mta pow. Fol. ks. PuOboleńskiej.
zynów, z fol. Giegużyno 1272 dz.
Toczyłowo, później Zaś Toczyłowo, wś, pow.
'Tołoczki 1.) os., fol. i okolica, pow. grołomżyński. R. 1428 w Łomźy Jan, ks, mazow. dzieński. Os. 14 dz.; fol. Koniewskieh, 184 dz.;
nadaje Janowi i Mateuszowi z T. w tejże wsi okolica 380 dz. 2.) T., fol. ios, pow. sokól30 łan. chełm, i przenosi wieś na prawo niemiee- ski, gm. Kruhlany. Fol. Gąsowskich i z urocz.
kie (Kapica, Herbarz, 245). Siedzą tu Łascy. Bereziua ma 340 dz.;
osada ma 68 dz. 3.) T.,
'Toczyszcze, chutor, pow. kowelski, gm. os. przy wsi Szymaki i fol., tamże, gm. ZubrzyChocieszów, 6 dm., 28 mk.

ca, Kundów, z attyn., 313 dz.

Todorkowce, wś i fol., pow. sokólski. Wś
Tołoczmany, fol. dóbr Werdomicze, pow.
26 dz.; fol. w części Poczobutów 160 dz., Stee- wołkowyski. (mina obejmuje 37 miejscowości,
kiewiczów 107 dz.
251 dm. włośe, (43 innych), 3300 mk. włościan,
Todorówka 1.) wś, pow. lipowiecki, 50 w. uwłaszczonych na 4966 dz. Zarząd gm. we
od Lipowca, 74 dm., 844 mk., cerkiew, szkółka wsi Swięcica.

cerk. 2.) T., ferma, tamże, 5 dm., 30 mk., go'Tołoczyn 1.) Stary, dobra, pow. orszański.
rzelnia.
Sławińskich, 3485 dz. (2800 lasu), młyn, kroch-

Togajły, fol., pow, wiłkomierski, gm. Wie- malnia.

2.) T, Zarzeczny, dobra, pow. sieński,

prze (5 w.), Strabelków, 45 dz.
Sławińskich, z fol. Rajce, Surnówka
i TomaszTojepole 1.) fol., pow. witebski, Gordzień- pole 5200 dz. (2149 lasu), gorzelnia, huta
skich, 57 dz. 2.) T, al. Julianowo, fol., tamże, szklanna, krupiarnia, 2 młyny.
Zienkiewiczów, 107 dz.
Tołoczyno, zaśc., pow. witebski, ZawadzTokarewo, dobra, pow, połoeki, Giedrojciów kich, 10 dz.

Jurahów, 802 dz.
Tołojowce, wś, pow. dryzieński, parafia
Tokarówka, wś, pow. skwirski, 103 dm., Druja.
553 mk., cerkiew, szkółka, młyn.
Tołokuń, wś, pow. radomyski, 125 w. od
'Tekary 1.) wś, pięć fol. i os., pow. brzeski, Radomyśla, 103 dm., 813 mk., szkółka.
gub. grodz, Wś 773 dz, włośc. i 73 eerk. Fol.
Tołotuchowo, zaśc., pow. newelski, Żeglińnależą do: Zalewskich (274 dz.), Grujewiekich skich, 17 dz.
(47 dz.), Jankowskich (Jankowszczyzna 80 dz,),
'Tołpieczyce, fol., pow. mohylewski, Korol-

Mańkowskich (100 dz.), Lenkiewiezów (225 dz.) ków, 677 dz., młyn.
i Wołkowiekich (64 dz.).

Os. 394 dz.

2.) T.

We wsi cerkiew, szkoła.

'Tołpyżyn, wś i ferma, pow. dubieński, 38 w.
Teofiliszki, fol., tamże, Tokarzewskich, 87 dz. od Dubna. Wś 80 dm., 495 mk., ferma 12 dm.,

3.) T, Wołkowszczyzna, fol. tamże, Wołkowie- 74 dm.

kich, 64 dz.
Tołsta 1.) (t. XII, 368), kol. niem. przy wsi
Tokaryszki, dwór, pow. rossieński, gm. Bo- Niehrebówka, pow. radomyski, 28 dm., 143 mk.
toki (11 w.), Balczewskich, 45 dz.
2.) T., wś, pow. zwinogrodzki, st. poczt. ZwinoToki, wś, pow. zbaraski, Piotr W. Dowos- gródka (25 w.), 5338 dm,, 3045 mk., cerkiew,
ser: „Zamek w Tokach* (Teka konserwator., szkółka cerk., 27 wiatraków.
t. II, r. 1900).
'Tołstokowszczyzna, okolica, pow. lepelski.
Toleja, Zoleje, dwór, pow. szawelski, gm. Mają: Ostrowscy 62 dz., Paszkiewiczowie 19 dz.,
Janiszki (12 w.), Jana Sture, 278 dz,
Stołyhwowie 60 dz.
Tolica, mylnie Zołszcza (t. XII, 368), fol.,
'Tołstouchowe, wś, pow. newelski. Mają:
pow. brzeski, gub. grodz., należy do dóbr Wy- Ejsmontowie 134 dz, Grzybowscy 6 dz., Kopysokie Litewskie,
towscey 6 dz., Maszewscy 7 dz., Mikłaszewscy
'Toilensee, ob. Dolenica i Treptow.
21 dz., Stańscy 14 dz.
Tołcze, okolica i os., pow. sokólski, gm. ZuTotwin, mylnie Zelwin (t. XII, 290), okoliea,
brzyca. Okulica 90 dz.; os, 8 dz.
pow. bielski, gub. grodz., przy gościńcu z SieTołkacze, dwa fol., pow. czauski, Kozacz- miatycz do Bociek, 246 dz. Gniazdo Tołwińków, 624 dz.
skich.
Tołkacze 1.) wś, pow, owrucki, gm. HładTołyskowo, wś, pow. newelski. Mają: Za=
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Tomyśl Vowy, miasto. Stroedieke: „Kurzgórscy i Zieńkiewiczowie 68 dz., Bursinkowiczowie 48 dz., Korzeniewsey 16 dz., Spirydowiezo- gefaste Chronik der Stadt Neutomischel*, 1888.
Warschauer dr.: „Das 100 jaehrige Jubilaeum
wie 10 dz.
des Bestehens der Stadt Neutomischel* (Zeitsch.
'Tomaszajcie, ob. Zamoszajcie,
'Tomaszew, kol., pow. rówieński, gm. De- d. Hist. Ver f. d Prov. Posen, II, 3, 139). Flatau Jos. Jak.: Geschichte der Hopfenbaues und
rażne, 39 w. od Równego, 31 dm., 225 mk.
Tomaszgród, mstko nad Słuczą, pow. ró- Hopfenhandels zu Neutomischel, Kreises Buk,
wieński, gm. Wyry (nie Dąbrowica), 140 w. od bis zum Jahr 1859*, 2 wyd. Berlin, O, Lorentz,
Równego, z fol. 111 dm., 674 mk. Obeenie 1883.
fonie, r. 1224 Zune, wś, pow. krakowski.
Chiczewskich.
Tomaszów, w dok. Domaschow, wś, pow. O nadaniu jej kapitule przez Mykułę archidyamiechowski. W dok. z r. 1254 śród włości kona, podaje Rocznik Kapit. krakow. (Mon. Pol,
klasztoru zwierzynieckiego. Według Długosza hist,, 1. 802). R. 1389 król Władysław przewś „Domaschow
* własność klasztoru, miała ła- nosi włość katedralną T. na prawo niemieckie
ny kmiece, folwark, młyn, karczmy (L. B., (Kod. kat, krak., II, 139).

'Topcza, wś i kol.. pow. rówieński, gm. MięTopaz Bern- dzyrzecz, par. praw. Klecka Wielka (2 w.),
sztajnowa „Tomaszow Rawski* (Ateneum, rok 60 w. od Równego. WŚ 19 dm., 355 mk., kol.
1898, odbitka, Warszawa, r. 1899). Horpfen- 26 dm., 362 mk.
'Topczewo, r. 1466 7Topiczewo, wś. pow.
stand I.: „T. Rawski* (Dzien. Łódzki, n. 106,
bielski, gub. grodz. Wspom. w aktach sąd.
r. 1885).
'Tomaszowce, wś, pow. kałuski. Wieś kro- brańskich z r. 1466 (Kapica, Herbarz, 428).
'Topilec, Zopielec (t. XII, 891), wś i przys.,
lewska, drogą zamiany, przed r. 1469 Buczae-

II, 64).
'Tomaszów Rawski, miasto.

kieh.

pow. białostocki.

Ob. Wojniłów.

Tomaszówka, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Antolepty (3 w.), Kozłowskich,
48 dz.

_Wś 455 dz. ziemi włośce.

i 48 cerk.; przys. 187 dz,

'Topiliszcze, Topoliszcze (t. XII, 395), wś
nad rz. Rudą, pow. włodzimierski, gm. Poryck,

'Tomaszówka 1.) wś, pow. humański, 218 38 w. od Włodzimierza, 85 dm., 496 mk., cerdm., 1257 mk., cerkiew, szkółka cerk., młyn, kiew,
'Topilna, wś, pow. zwinogródzki, 638 dm.,
7 wiatraków. 2.) 'T., ferma, pow. lipowiecki,
gm. i st. poczt. Monastyryszeze (5 w.).

3.) 'T., 3668 mk., cerkiew, szkółka cerk., cegielnia,

wś, pow. skwirski, st. poczt. i dr. żel. Chwa- 20 wiatraków, stadnina.
Topiłówka, wś, pow. czehryński, st. poczt.
stów (12 w.), 65 w. od Skwiry, 85 dm., 808 mk.,
szkółka, młyn.

4.) T., kol., pow. łucki, gm. Medwedówka (15 w.), 265 dm., 1509 mk., eer-

Poddubce, 15 dm., 52 mk.

5.) 'T., kol., pow.

kiew,

szkółka cerk.,

olejarnia,

dwa folusze,

żytomierski, gm. Chwasowa, 31 w. od Żytomie- 21 wiatraków,

'Topol, dwór, pow. nowoaleksandrowski, gm.
'Tomaszpole, fol. dóbr Tołoczyn Zarzeczny, Skopiszki (4 w.), 74 w. od mta pow., Turów,

rza, 36 dm., 229 mk.

256 dz.

pow. sieński.

'Topolańska, os., pow. łucki, gm. Rożyszcze,
Tomczyn, podany dwa razy (t. XII, 381),
wś i fol., pow. połoeki. Fol. należy do Bohda- 26 w. od Łucka, 12 dm,, 70 mk.
Topolany, wś, os. i dwór, pow. białostocki.
nowiczów, ma 220 dz., Szmejlingowie mają
WŚ 715 dz, włośc. i 32 cerk.; os. 167 dz.; do40 dz.
Tomelany, Zemelany, mylnie Temeniany bra Chrzanowskich, z urocz. Wierch-Topolany
(t. XII, 290), dwór, pow. poniewieski, gm. Kra- i Magazynowo 1183 dz.
Topole, pow. białostocki, 1744 dz. (655 lakinów (9 w.), Rajeewiczów, 260 dz.
Tomiłów, Zumiłowo (t. XLI, 382 i 628), su, 483 nienż,).
Topolin, Zapolin (t. XLI, 157), dwór, pow.
pow. dzisieński. Należy wś Giriaty (nie Gorossieński, Sipowiczów 118 dz.
riaty
).
'Topoliszcze, ob. Topiliszcze. |
Tomiłówka, wś, pow. wasylkowski, st.
'Topolka, fol., pow. nowoaleksandrowski, gm.
poczt. Biała Cerkiew (12 w.), 50 w. od Wasylkowa, 179 dm., 990 mk., kaplica, szkółka cerk. Opsa (7 w.), par. Pelikany. Niegdyś attyn. Ko'Tomisławice, ob. Proboszczowice.

walewa, założony przez Judytę z Łopacińskich

'Tomsino, wś nad rzką Wiecią, pow. siebie- Koziełłową, potem jej córki Wandy Bortkiewiski, gm. Tomsino, 22 w. od Siebieża, cerkiew, czowej, z Gonczarzyszkami 123 dz.
'Topolka, wś, pow. kowelski, gm. i par.
szkoła, szpital wiejski, zarząd gminy. Dobra
należą obecnie do Bazylego Czernowka. Gmina praw. Maciejów (3 w.), 28 w. od Kowla, 18 dm.,
obejmuje

81

miejscowości,

508 dm. włośce. 102 mk.

(53 innych), 4179 mk. włościan, uwłaszczonych
na 5015 dz,

'Topólno, Zopólna, wś i kol., pow. łucki, gm.
Rożyszcze, 23 w. od Łucka, Wś 119 dm.
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563 mk, kaplica, młyn wodny; kol. 4 dm., mk. 3.) T., koł., pow. żytomierski, gm. Horosz21 mk. Dawniej Strojnowskich, następnie ks. ki, 32 w. od Żytomierza, 44 dm., 229 mk.

Bagrationa Imeretyńskiego,

'Toepolno, wś, pow. gostyński.

Torhanowice, r. 1469 Zharkanowicze, wś,

Jan Słubica pow. samborski. W r. 1469 Tarhanowski przed-

były wójt w T. występuje w akcie z r. 1457
(Kod. maz., 226). Wieś książęca w dok. z roku
1462. W r. 1579 ma 19'/, łan., 3 zagr.
'Toporczyki, wś, pow. zasławski, gm. Michnów, par. praw, Topory (1 w.), 10 w. od Zasła-

stawił nadanie z pieczęcią królewską na wsi: T.
i Tolnothoseh na prawie feudalnem, z obowiązkiem służby wojennej i drugie nadanie na sołty-

stwo we wsi Strzałkowice i pozwolenie na skup
takowego. W r. 1508 płaci Stanisław Taranowski z Taranowie i trzech innych wsi grzyw. 3
wia, 68 dm., 364 mk.
'Toporec, chutor przy wsi Mikulicze, pow. gr.6. W r. 1589 płacą tu od 7 łan., */, popa,
młyn o 2 kołach, karczma, 3 zagr. bez roli,
kijowski.
Toporowce, wś, pow. horodeński. Wedle 20 ubogich, 1 rzem.
j
lustracyi z r. 1565 „od dziesięciu lat przez nieTorhońszczyzna, fol., pow. mohylewski,
boszczyka pana z Tęczyna, na gruncie wsi kró- Goniprowskich, 240 dz.
Torhówka al. Pokrowsk, dobra, pow. czaulewskiej Podwysokiego jest zasadzona*. Miała
15 kmieci, watamana, 4 owczarzów. Należała ski, Ejlerów, 1591 dz. (1160 lasu), młyn,
do ststwa śniatyńskiego. Dochód wynosił zł. 73
'Torki, wś, pow. przemyski. Należała do
gr. 12.
klucza medyckiego dóbr ststwa przemyskiego.
k Toporewice, wś, pow. będziński. Własność Ludność miała dozorować stadniny królewskiej
bisk. krakow., ob. Stewierz.
w Medyee, leez koło r. 1560 nakazano płacić
Topory, pow. newelski. Gmina obejmuje czynsze i zwykłe daniny. W r. 1565 było

115 miejscowości, 692 dm. włośc. (17 innych), 37 kmieci na 11!/, łan., 7 zagr., 3 karczmarzów
5705 mk. włościan, uwłaszezonych na 9293 dz. (każdy po 3 grzyw. i kamień łoju). Suma doTopory 1.) wś, pow. skwirski, 30 w. od chodu zł. 46 gr. 11.
Skwiry, 307 dm., 2140 mk., cerkiew, kościół
'Torokanówka, ob. Tarakanówka.
katol., szkołka cerk,, cukrownia, cegielnia, młyn,
Toroki, dwie okolice i dwór, pow. wiłkomierwiatrak. 2.) T., wś, pow. zasławski, gm. Mich- ski, gin. Siesiki (3 i 6 w.). Mają tu: Iszorowie
nów (14 w.), st. poczt. Zasław (9 w.), 86 dm,, 106 dz., Szymkowscy 80 dz.
411 mk., cerkiew drewn. z r. 1788, szkółka
Toruń, miasto. Odnoszą się tu nowsze
eerk. Do par. należy wś Toporczyki (1 w.). opracowania: Maercker H.: „Geschichte der laenWłasność ks. Sanguszki. W r. 1589 we włości dlichen Ortschaften und der kleineren Staedte

zasławskiej, spustoszona przez tatarów.

des Kreises Thorn.*

Danzig, 1900 („Schriften

Toporyno, dobra, pow. witebski, Korzeniow- des Westpreus. Gesch. Vereins*).

Oesterreich:

„Die Handelsbeziehungen, der Stadt Thorn mit
skiego, 417 dz. i Kulżyńskiego, 403 dz.
Polen
(1454—1577) (Zeitsch. d. westpr. Gesch.
Toporyszcze 1.) kol., pow. łucki, gm. Szczurzyn, 6 dm., 44 mk. 2.) T., wśi kol., pow. Ver., r. 1894, n. 23). Steinbrecht: „'Thorn in
żytomierski.

Wś 169 dm., 1097 mk.;

kol. Mittelalter" (pod względem architektury),

Torżek, fol., pow. newelski, Żarskich, 55 dz.
71 dm., 1072 mk.
Toporzec, potok w hrab. spiskiem, lewy
Toszek, miasto na Śzląsku. W r. 1895
dopł. Popradu, bierze początek ze stoków góry miał powiat 112,428 mk., w tem 84,300 polaJawor, uchodzi do Popradu pod Podolińcem, ków.
wznies. przy ujściu 572 mt,
Totowicze, wś, pow. łucki, gm. Horodziec,
Topyle, Zopule, wś, pow. dubieński, gm. Ja- 119 w. od Łueka, 92 dm., 752 mk., cerkiew,

rosławicze, 338 w. od Dubna, 22 dm., 169 mk.
młyn. Należała do Romanowskiego i ŻółtowTorbinka 1.) fol., pow. sieński, Mikulskich, skiego,
Touste, r. 1469 Tłuste, miasto, pow. skałac102 dz. 2.) T., tamże, ob. Widoki.
Torczyca, wś, pow. taraszczański, st. poczt. ki. W r. 1469 pan wojewoda ruski przedstawia
Wołodarka (12 w.), 39 w. od Taraszczy, lustratorom przywilej na erekcyę miasta Tłuste,

293 dm., 1696 mk., cerkiew, szkółka: cerk,, na obszarze wsi t. n., prawo niemieckie dla miasta i targi tygodniowe.
młyn, wiatrak.

Towcie, dwa dwory, pow. telszewski, gm.
Torczyłowo 1.) zaśc., pow. lucyński, starow. Minów, 51 dz. 2.) 'T,, fol., pow. newelski, Gadonów (2 w.), 12 w. od Telsz. Jeden należy
Sotnikowych, 73 dz. 3.) T., fol., pow. siebie- do Bielkiewiczów, ma 121 dz., drugi do Gadonów, 150 dz., Kiełpszowie mają 54 dz
ski, Zawilejskich, 66 dz.
Toweciłowicze (ob. t. XII, 439), mylnie poTorczyn 1.) wś, pow. radomyski, 18 w, od
Radomyśla, 172 dm., 1137 mk., cerkiew, szkół- dane zam. 7omiłowicze (ob. t. XII, 383).
ka cerk., wiatrak. 2.) T., mstko, pow. łucki,
Towdowiany, dobra, pow. rzeżyeki, Wogm. Torezyn, 25 w. od Łueka, 506 dm., 4223

,

dyńskieh, 843 dz.
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'Towgianiszki, Towgieniszki (t. XII, 439), daje intraty 20,770 złp. 191/; gr., z czego podwór, pow. kowieński, gm. Kroki (6 w.), Racz- łowa idzie do skarbu, W r. 1794 intrata wynosiła 19,769 złp. 10?/, gr. Mieszczaństwo stakowskich, 25 dz.
Towginajcie, okolica (mylnie wś i fol., nowili: 31 chrześcian, 17 żydów, budynek ret. XII, 439), pow. poniewieski, gm. Krakinów. zydeneyonalny potrzebował reparacji.
Traczuny, wś, pow. dźwiński, par. Krasław.
Mają tu Wojnowscy i in, 160 dz.
'Trajdziuny, dwór, pow. wiłkomierski, gw.
'Towiany, okolica, pow. wiłkomierski, gm.
Szaty. Mają tu działy: Gougidowie i Proście- Uszpol (9 w.).
Trankinie, ob. 7ronkinie.
wiczowie. Nadto Postawkowie 60 dz., RukujTraulin, wś, pow. zasławski, gm. Sudyłków,
żowie 37 dz.
Towin, kol., pow. nowogradwołyński, gm. st. dr. żel. Chrolin (4 w.), st. poczt. Szepetówka
Emilczyn, 58 w. od mta pow., 61 dm., 277 mk. (9 w.), 25 w. od Zasławia, 149 dm., 858 mk.,
'Townagi, dobra, pow. rzeżycki, Ulanow- cerkiew drewn. z r. 1742, szkółka cerk, od
r. 1886. W r. 1517 Zygmunt I potwierdza kn.
skich, 1708 dz.
'Towszcza, wś, pow. nowogradwołyński, gm. Konst. Ostrogskiemu prawa na włość krasiłowRomanówka, 50 w. od mta pow., 28 dm,, ską, nadaną mu przez króla Aleksandra i nadaje
mu włość kuźmińską, w skład której wchodzi
214 mk.
Towzgieniaty, Zowzginiany (t. XII, 440), wś Tryjawinee. W r. 1589 we włości połońskiej
ks. Janusza Ostrogskiego, spustoszona przez
pow. lidzki. Na polach wsi 7 kurhanów.
'Trabsze, wś, pow. nowoaleksandrowski, gm. tatarów. W r. 1650 własność ks, Jerzego Lubomirskiego, ma 10 dym.
Opsa (5 w.).
Trawinki, fol., pow. lepelski, dawniej attyn.
Traby, mstko, pow. oszmiański. Nowy kościół murowany wznosi się od r. 1900. Do ststwa Hubina, obeenie Chomiaków, 31 dz,
Trawy, wś, pow. kowelski, gm. Lelików,
trabskiego należały r. 1772 wsi: Zapolce, Kowale, Nozdraki, Milki, Kiłojcie, Dunicze, Bohdań- par. praw. Powiecie (1 w.), 97 w. od Kowla,
ce, Hołubikowszezyzna, Kuliki, Sierhieje, Poźnia- 80 dm., 464 mk.
Trąbki, pow. wielicki, ob. Darczyce.
ki, Morgiewicze, Sudonie, Siewrymy, Chmielniki,
Trątnowice, w dok. Zratnovit. Ob. NiedzLubszany, Narejki, Iwanki, Magieńce, Czerkiesy, Lepieszki, Niechwiedki, Żylicze.

Ststami wiedź.

trabskiemi byli: Stanisław Pace, podstoli lit.,
wwda witebski (od r. 1558 al. 9), Jan Hajko
(1568—75), Wołodimir Zabołocki (1580), Mikołaj Zenowicz (1617), kn, Filon Drueki Sokoliński (1625), kn. Jan Antoni Drueki Sokoliński
(1650), Krzysztof Sapieha (1662), Jerzy Wawrzyniee Szymkowicz (1692 i 1701), Stefan
Radzimiński Frąckiewicz (1717), Antoni Radzimiński Frąckiewicz (1755), od którego dzierżawił Łukasz Gan, Andrzej i Helena z Rdułtowskich Zienkiewiezowie (1772), Dominik Narbut
(1775), Andrzej Zienkowiez (1789). W r. 1794
trzymał ststwo w emfiteutycznej posesyi Józef
Narbut, wojski lidzki, który ustąpił w r. 1801
ststwo Rafałowi Popławskiemu. Płaciło ono do
skarbu kwarty 3421 złp., liczono 709 dusz męz.
poddanych, Popławski założył w T. pierwszą
w guber. litewskich wielką fabrykę wyrobów

Trechtymirów,

155 dm.,

994 mk.,

mstko,

pow. kaniowski,

cerkiew,

szkółka cerk.,

2 młyny, 10 wiatraków.
'Tredanpol, pow. trocki. Dobra należą do
Rybiekich, mają 562 dz.
Tredowicze, chutor, pow. kowelski, gm. Lelików, 10 dm., 45 mk.
'Trejtenberg, f0l., pow. dzwiński, attyn.
Kreutzburga.

Trejtnie, fol., pow. witebski, Szezepanow-

skich, 100 dz.
Trembowla, miasto.

W r. 1469 Jan Hriez-

kowiecz ststa trembowelski przedstawia listy
królewskie na sumy w jakich trzymał to staro-

stwo. Jeden na 600 grz., drugi 1000 fl. inny
na 900 fl., wreszcie jeden na 300 grzyw. Jednocześnie Dominikanie lwowscy okazali lustra-

torom nadanie z aniołem na pieczęci, na karcz-

sukiennych, zatrudniającą przeszło 200 ludzi, mę nad rz. Lipa Mała i karczmę z cłem w TremSyn Rafała Zygmunt Popławski objął po ojcu bowli. Za co obowiązani byli odprawiać trzy
ststwo w r. 1827 i władał niem na prawie emfi- msze tygodniowo za duszę króla i królowej Jaleutycznem do r. 1844, a zaś na prawie dzier- dwigi. Ob. Baygerl. A.: „Powiat trembowel-

żawnem do r. 1847, poczem ststwo' trabskie ski szkic geogr. histor. i etnograficznej*. Lwów,
przeszło w administracyę skarbu. W r. 1772 1899, str. VIII, 319 i mapa. Demetrykiewicz
ststwo płaciło annuaty do kościoła w Gierano- WŁ.: „Poszukiwania archeol, w pow. trembowelnach 20 złp., hyberny na wojsko 981 zł. 20 gr., skim* (Mater. antrop.-arch, i etnogr., 1899
;
czopowego i szelążnego 125 złp., płacono pen- t. IV, str. 92 do 125).
Trepałów, pow. oszmiański. Zwany niegsyi ekonomowi 250 złp., ciwunowi 40 złp., dochód bruto wynosił 11,897 złp. 13 gr., dochód gdyś Dołhy Łoh, nadany jako uroczysko przez
netto 10,234 złp. 23 gr. Do skarbu opłacono króla Zygmunta r. 1547 Olechnie Ostrouchowi.
kwartę 2558 złp. 207/, gr. W r. 1789 ststwo Rozprzedany następnie Wołkowyskim, Narkie-
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Trościanica al. Syćzówka (t. XI, 737), wś,
wiezom i in, pod koniee w. XIV złączył się na
nowo w ręku Samuela Hieronima Kociełła, mar- pow. radomyski, 33 w. od Radomyśla, 19 dm.,
szałka oszmiańskiego. O '/, w. na płd.-wschd 119 mk., młyn,
Trościaniec 1.) wś, pow. kaniowski, 102
od fol. horodyszcze w formie ściętego stożka,

podstawa którego zajmuje przeszło 1 dz., wyso- dm., 1090 mk., cerkiew, szkółka cerk., 13 wiakość do 40 saż. O 11/ w. od fol. czworobocz- traków. 2.) T., wś, pow. łueki, gm. Trościa-

niee, 29 w. od Łucka, 74 dm., 436 mk,, cerkiew,
ny kurhan.
'Trepcza, r. 1565 7Zrzepcza, wś, pow. sanoc- szkoła, młyn. Należy w części do skarbu (po
ki. W r. 1565 wś ta w ststwie sanockiem mia- Adamie Hulewiczu), w części do Tadeusza Podła 29 kmieci na 18 łanach, 3 służków, pop czaskiego, Rudniekiej i Majewskiego. 3.) T,
i cerkiew. Dochód zł. 28 gr. 22. Por. 7rzep- Trosteniec (t. XII, 511) wś, pow. nowogradwołyński, par. praw. Poddubce (1 w.), 39 w. od
cza (t. XII) i Sanok (t. XV).

Trepiczewo, wś, pow. lepelski, należała do mta pow., 42 dm., 292 mk. 4.) T., kol, pow.
rówieński, gm. Kustyń, 26 w. od mta pow.,
Dobrowolskich.

Trębki, wś, pow. gostyński. W reg. pobor. 29 dm., 176 mk.
'Trościanka 1.), pow. sokólski. Pomiędzy
zr. 1579 „oppidum Trambki* daje szosu 1 fl.
wsiami
T. i Kładziewo okopisko, formy kulistej,
(Paw.
20
fl.
czopowego
6,
fl.
rzem.
20 gr., od
mające 15 saż. średnicy otoczone wałem. 2.) T:,
Maz., 210).
|
Trockie, wś nad rzką Struhą (Nastaszką), Trostianka (t. XII, 509 1511) wś, pow. sieński,
Trościanka 1.) wś, pow. łucki, gm. Rożypow. wasylkowski, 63 w. od Wasylkowa,
165 dm., 924 mk., cerkiew, szkółka cerk., młyn. szcze, 20 w. od Łucka, 33 dm., 159 mk. 2.) T.,

Trodziewicze, wś, pow. połocki, gm. Niko- Trostianka, chutor, pow. ostrogski, gm. Lachow3) T., wś nad Łuhem, pow.
włodzimierski, gm. Korytnica, 9 w. od Włodzieerkiew,
Troja, urocz., pow. kobryński, gm. Błoty, mierza, 64 dm., 459 mk.
Trościany, pow. sokólski, ob. Zrościano
przy okolicy Sławki,
Trojanowice, wś, pow. krakowski. W dok. (t. XII).
z r. 1271 nosi nazwę: „Kalina que vocatur TroTrosno, dobra, pow. wieliski, von Rubuschów, 2718 dz.
janowich*, Ob. Goszcza,
Trostianica, Trościanica (t. XII, 504) wś,
'Trojanówka 1.) mstko, pow. łucki, gm.
Gródek, 72 w. od Łucka, 237 dm., 1470 mk., pow. bielski, gub. grodz., 1876 dz. włośc. (205
łajewska, 60 w. od Połocka, 16 dm., 110 mk,, ce, 6 dm., 43 mk.

cerkiew, dom modl. żyd., szkoła.

2.) T., Wś, lasu) i 80 cerk.

pow. starokonstantynowski, gm. Teofilpol, 56 w.
'Trostynka, wś, pow. wasylkowski, st. poczt.
od mta pow., 119 dm., 602 mk., cerkiew drewn. Wasylków (12 w.), 310 dm., 2568 mk., cerkiew,
z r. 1879, szkółka cerk. od r. 1886.

W r. 1598 szkółka cerk., młyn, 17 wiatraków.

we włości bazalijskiej ks. Ostrogskich, spustoszona przez tatarów. Obecnie należy do Zawiruchów i Kamińskich.
|
Trojanowszczyzna, fol., pow. białostocki,
gm. Dojlidy, Rutkowskich, 90 dz.
:
Trójca, fol. pow. newelski, Zacharewiczów,
495 dz.

'Troszcza 1.) wś, pow. lipowiecki, 167 dm,,
950 mk., cerkiew, szkółka cerk., 2 młyny. 2.)'T.,
pow. żytomierski, gm. Krasnopol, 67 w. od Zy-

dzy marszałkami pow. trockiego opuszczeni:

Troszczyn, wś, pow. kaniowski, 182 dm.,

tomierza, 357 dm., 2091 mk.

'froszczanica, fol., pow. siebieski, Baniewiczów, 125 dz.

'Troszcze, jezioro w pow. lepelskim, należy

Troki, mto pow. gub. wileńskiej, Pomię- w części do dóbr Biało.

Stanisław Puzyna i Władysław Umiastowski 1079 mk., cerkiew, szkółka cerk., cukrownia,
(r 1879). Ob. Zahorski Wt.: „T. i zamek troe- 13 wiatraków.

ki*,, Wilno, 1902. Por. Zida.
Trokławki, ob. ZTrakławki.

Troszyn, wś, pow. ostrołęcki. R. 1440 Jan
z T. zamienił 20 łan. zwanych Kurp (dziś Kur'Tropany, wś nad rzką Błożką, pow. wieliski, pie), położonych przy Dąbku pod Łomżą, na
gm. Serteja. Nad rzką kurhan.
część Zmijewa (w pow. ciechanowskim), z doTropiszow, w dok. 7/ropassow, wś, pow. płatą 501/, kóp groszy (Kapica, Herbarz, 427).
miechowski.
Dawał dziesięcinę klasztorowi ję'Trabeczka, ferma przy wsi Nosowee, pow.
drzejowskiemu do r. 1247, w którym nastąpiła hajsyński, 632 dz., własność Prutyńskich.
zamiana z kapitułą krakowską na wieś NawaTrubijówka, wś, pow. skwirski, st. poczt.
rzyce (Kod. kat. krak., I, 33, 37).
"Tropy, fol, pow. witebski, Januszkowskich, Rużyn (15 w.), 130 dm., 970 mk., cerkiew,
szkó!tka cerk., 3 młyny.
118 dz, i Strzemeskich, 30 dz.
Trubki, wś, pow. włodzimierski, gm. Poryek,
Trościanica, pow. brzeski, gub. grodz.
W pobliżu cmentarza na przestrzeni 400 saż. 35 w. od Włodzimierza, 52 dm,, 310 mk,
Truble, Zrubła (t. XII, 515), wś, pow. kokw. 75 kurhanów.
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welski, gm. Maciejów, par. praw. Paryduhby 4747 większej posiadłości, 6481 włośc., 126
(1%, w.), 22 w. od Kowla, 10 dm., 63 mk.

cerk.

Truszkowskie Budyszcze, os., pow. żytoTruchonowicze 1.) al. Mielniki, wś, pow.
prużański, ob. ruchnowicze, Ma 676 dz. 2.)'T., mierski, gm. Cudnów, 16 dm., 62 mk,
pow. sieński. W r. 1645 Józef Chełchowski
'Truszowce, wś, pow. czehryński, st, poczt.
przeznaczył fundum, t. j. T, (nie fundusz) dla Medwedówka (7 w.), 530 dm., 3920 mk., 2 cersyna Jerzego.

Trudolubowo al. Stepkowo, fol., pow. witebski, Merzewskich, 130 dz.

Trudy, fol., pow. witebski, Chmielnikowych,
133 dz.
Trukowszczyzną, pow. nowoaleksandrow-

kwie, szkółka cerk., 2 olejarnie, 33 wiatraki.

Trybały, wś, pow. dryzieński, gm. Przydrujsk, cerkiew.

Trybesów, ob. Horodyszcze 26).
Trybisy, wś, pow. dryzieński, par. Rosica.
'Tryhorie, Zryhurya (t. XII, 529), pow. żyski, ob. Grybówka,
Trupy 1.) wś, pow. dźwiński, par, Krasław. tomierski, 18 w. od Żytomierza, 15 dm., 56 mk.,
2.) T. al. Małtys Trupy, wś nad Małta, pow. 3 cerkwie, jarmark.
'Tryhubica 1.) kol., pow. rówieński, gm. Korzeżycki, gm. Golany, 23 dm., 260 mk.

Trusiłówka, wś nad stawem, pow. zasław- stopol, 438 w. od Równego, 18 dm., 151 mk,
2.) T., urocz , tamże.
'Trykoszczyno, fol., pow. lepelski, Józefy
(2w.), 386 w. od Zasławia, 88 dm., 509 mk.,
Jacko
(41 dz.) i Szymona Kozłowa (55 dz.).
cerkiew fil. murow., przebudowana r. 1842 z kaTryladne, urocz., pow. radomyski, gm. Poplicy, wzniesionej r. 1837 przez ks, Eustach,
Sanguszkę. W r. 1589 we włości zasławskiej, tyjówka, 3 dm., 17 mk.
Trylesicy, ob. Borownia.
spustoszona przez tatarów.
ski, gm. Ternawka, par. praw. Kuczmanówka

'Trylesy, wś, pow. dryzieński, należała do
dóbr Sarya.
drohobycki. W r. 1469 Jan Korytko przedstaTrylewszczyzna 1.) chutor i osada, pow.
wił listy królewskie na sumy różne ubezpieczawołkowyski, gm. Izabelin, chutor Kawelmachene na wsiach T. i Koniuszki (pow. lwowski).
rów, 38 dz.; osada 76 dz. 2.) 'T., urocz., tam-

Truskawiec, wś i zakład kąpielowy, pow.

W r. 1515 mają tu działy: Lubieniecki (4 łany),

Wasko (4 łany), działy Jurgi i Michajła puste,
pop gr. 15. W r. 1565 wś w ststwie drohobye-

że, przy os. Hulajpol.
Trylisica, wś, pow. łucki, gm. Szczurzyn,

kiem, miała 57 kmieci na ćwierciach (płacą po 28 w. od Łucka, 18 dm, 151 mk.
gr. 31) i 4 na pół łankach (po gr. 62), zagr. 6.
Karczma z „Kossową solyą* arenduje się za

Własność

Borkowskich,

Trylisy 1.) wś, pow. czehryński, st. poczt.

zł. 32. Ogółem zł. 106 gr. 3. W r. 1589 wś T. Funduklejówka (11 w.), 223 dm., 1065 mk,,
w ststwie drohobyckiem placi od 14 łan., !/, ła- cerkiew, szkółka cerk., 6 wiatraków. 2.) T*,

na popa, karczma, 10 zagr. z rolą, 7 kom. ubo- wś, pow. wasylkowski, st. poczt.i dr. żel. Chwa-

stów (12 w.), 414 dm., 4372 mk., cerkiew,
gich, 1 rzem. Ob. R. Zuber: „Kilka słów o rzeszkółka
eerk., młyn, olejarnia.
komych śladach lodowea dyluwialnego pod T.*

Tryłogi, pow. makowski, ob, Siedlec.
Trynkowszczyzna, mylnie 7reszkowszczyzna (t. XII, 473), fol., pow. kobryński, Niepokojstr. 111.
ezyekich, 103 dz.
Truskowszczyzna al. Z/gie, zaść., pow. noTrypla al. Tryple, pow. oszmiański. Nadana
woaleksandrowski, gm, Antuzów, Trzaskowskich,
(Kosmos, r. 1901, zeszyt VI). Dr. Zygm. Pelezar: „T. jako zakład leezniczy*. Jasło, 1902,

104 dz.

przez Zygmunta III r. 1590 Szymonowi Jankow-

łową XV w. (L. B,, II, 38).

z Iwia, Aleksandrowieza.

Truszczyny, wś dziś nie istniejąca. Weszła skiemu pozostawała w ręku Jankowskich do
w skład Prandocina (pow. miechowski) przed po- r. 1880, w którym przeszła w posiadanie tatara
'Trypol, mstko, pow. kijowski, st. poczt, HerTruszki 1.) wś, pow. łomżyński. W r. 1421 manówka (25 w.), 858 dm., 5542 mk., 3 cerw aktach sąd. łomż. „Paulus de Truszki* (Ka- kwie, 2 domy modl. żyd,, szkoła, ambulatoryum,

pieca, Herbarz, 430). Siedzieli tu Truszkowscy przystań statków, 6 młynów, 23 wiatraków.
h. Bończa. 2.) 'F., wś, pow. szezuczyński.
Tryputnie, Zryputnia (t. XII, 536) wś, pow.
R. 1420 Stanisław zw. „Trusk de Zablonie* łucki, gm. Osowa, 123 w. od Łucka, 68 dm.,
otrzymuje od Jana ks. mazow. przywilej na 408 mk. Własność Chameów.
30 łan. w ziemi wizkiej (Kapica, Herbarz, 431).
Trypatyn, Zrypucin, mylnie Zrypużyn (t. XII,

Truszki, wś, pow. wasylkowski, st. poczt. 536), wś nad Bielieą, pow. mścisławski, gm.
Biała Cerkiew (15 w.), 595 dm., 3311 mk., Piriany, 20 dm., 105 mk., cerkiew.
cerkiew, szkółka cerk., 3 młyny. Gmina obejTryski, wś, pow. zasławski, gm. Antoniny,
muje 6 miejscowości (5 siół, 1 wś), ma 8401mk, | 40 w. od Zasławia, 102 dm., 761 mk.
(55 tztol.. 156 żydów) i 11,492 dz., w tem
Tryskinie, wś nad Horyniem, pow. łueki,
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gm. Osowa, 122 w. od Łucka, 132 dm., 739 mk, Fol. należy do Jancewiezów (317 dz.), Mrozowmłyn,
skich (420 dz.), i Zaniewskich (82 dz.); wś ma
Trystek, Zrystok, kol., pow. włodzimierski, 268 dz. 2.)'T., dobra, pow. kobryński, Osugm. Kisielin, 11 dm., 44 mk.

Trysteń, wś, pow. łucki, gm. Szezurzyn,
37 w. od Łucka, 78 dm., 574 mk.

Tryszki, pow.

szawelski.

Kościół w T.

fundował r. 1611 Hieronim Wołłowicz, uposażył

go Zygmunt III.

chowskich, 532 dz. (200 lasu, 293 łąk i pastw).
Trzeciaki, urocz., pow. zasławski, gm. Chrolin, 15 dm., 73 mk.

'Trzemeśna, r. 1364 Crzemessna, wś. pow.
myślenicki. Wierzbięta z Małoszowa kupuje

Stan. August nadał miastu r. 1364 połowę T.i Banowie z górami: Bueleta

prawo magdeburskie i herb, przedstawiający góra (Burletka) i „Borzantha* za 100 grzyw.
kołczan ze strzałami w polu
szafirowem. (Kod. mał., III, 180).
W styezniu r. 1802 ogłasza Chomiński „Tajny
Trzemeszno, miasto. Odnosza się tu opraSowietnik* — iż od Starostwa Tryskiego wiecz- cowania i wydawnietwa: „Spominki Trzeme-

nością sobie nadanego—odłączone wsi: Zwirble, szeńskie* (zamieszezone
wMon. hist. Pol., t. III)
Możele, Gajłajcie, Kieczy, Kiezgale, Wiście, Ra- Callier, Szkice geogr. histor. Poznań, 1886,
stejki i Mikołajcie, ogółem 40 osad, bez żadnego „Wykopaliska*, Bibl. Warsz., 1852, II. Łepdworu, sobie przyległe, sprzedał Karolowi Grafo- kowski J.: „O zabytkach Kruszwicy... oraz
wi Medemowi, a to na zaspokojenie długu należ- Trzemeszna*. Kraków, 1866. Łukowski: „Arnego JO. księżnieczkom Kurlandzkim („Kuryer chiwum Trzemeszeńskie* (Rocz. Tow. Przyj.

Litewski*, r. 1802, n. 6, 7, 8).

M. Wu.

Nauk Pozn., t. XI, 1881), „Kościół w T.*, w Al-

Trywieża, mylnie Zrzywieża (t. XII, 582), bumie do Edw. hr. Raczyńskiego Wspomn.
wś, pow. bielski, gub. grodz., 472 dz.
Wielkop. Toż samo: „w Albumie* Napol. Ordy.
Trzaskowicze, fol., pow. dryzieński, Kor- „Kościół i szkolny gmach w T.* (Przyj. ludu,
saków, 657 dz.
1840/41, str. 211, 235, tamże, 1842/83). „KoTrzciana, wś, pow. bocheński. W r. 1295 ściół i klasztor w T.* przez A. Łukowskiego
Bonifaey VIII przyjmujące pod opiekę braci regu- (Tyg. ilustr., XI, 1865, 139). Ney Karol dr.:
ły św. Augustyna, wymienia w akcie kościół św. „Kielich św. Wojciecha i kielich Dąbrówki*
Małgorzaty „in Lybychowa* (Kod. mał., I, 147). (Przyj. ludu, 1849). Jasiński W.: „PodziękoWieś ta weszła obeenie w skład Trzejany. Co wanie, imieniem szkół i fundacyi Collegium nosię tyczy istniejącego tu klasztoru, ob. Zibi- bilium Trzemeszeńskich, województw Wielkochowa.
polskich obywatelom*, Kalisz, 1789. Meissner
Trzcianka 1.) wś, pow. kielecki, gm. Ko- Direktor: „Nachrichten ueber die Entstehung

rzecko, 10 w. od Kiele.

2.) T., wś, pow. kie- und Entwiekelung der Schule zu Trzemeszno,

lecki, gm. i par. Słupia Nowa,

32 w. od Kiele. 1840,
(Programm).
Programmy
gimnaTrzcianka, niem. Schoenlianke, miasto, pow. zyalne 1839—62. Programmy progimnazyalne
czarnkowski. Ob. Spude Eduard: „Geschichte 1866—82). Pampuch Alb.: „Flora Tremesnender Stadt Schoenlanke und Umgegend*. De- sis*. Trzemeszno, G. Olawski, 1840.
utsch-Krone, 1885, str. 104.
'Trzepowo, wś, pow. płocki. W r. 1570 na-

Trzcianne, mylnie Zrzcianny, mstko, pow. leży do dóbr stołowych kapituły płockiej, posia-

białostocki. Al. Rumlówna: „Z mili kwadrato- da kościół par., płaci od 16 łan. km,, 3 zagr.,
wej nad rzeczką Kosówką... garść notat krajo- wyszynku piwa,

znawczych* (Wisła, t. XVI, 56).

Podano tu

Trześń, w dok. z r. 1302 Zerescz, wś, pow.

szczegóły odnoszące się do wsi: Masie, Mejły, tarnobrzeski. W dok. z r. 1302 występuje jaDzierzki, położonych w par. Trzcianne.
ko świadek Wit kapelan „de teresez* obok dwu

Trzciniec 1.) wś i fol., pow. lubartowski, plebanów okolicznych z Charzowie i Wielowsi
2.) T., w dok. Cerino, wś, (Kod. dypl. pol., III, 169). Ob. Rzochów.
pow. pułtuski. Wspom. w dok. z połowy w. XIII,
Trzeszczany, wś, pow. hrubieszowski. W r.
w liczbie włości kościoła płockiego, ob. Zambski, 1578 płaci z 4 działów różnych właścicieli, od
Trzebnica, miasto. Paweł, bisk. krakow. 4!/, łan, od 14 zagr., 6 kom. Pleban Kaczkownadaje r. 1270 tym którzy kościół trzebnicki ski z plebanii, od 1 łanu, 2 rzem., 2 kom. Istnianawiedzą w dnie przeniesienia i narodzin św. ła więc tu już parafia.
Jadwigi 40 dni odpustu (Kod. mał., II, XLIN).
Trzy Karczmy 1.) os. karcz., pow. berdyOb. Pompetzki 1.: „Trebnitz und seine Umge- ezowski, gm. Dziunków. 2.) T. K., 0s., karcz.,
bung*. Breslau, 1884.
tamże, gm. Puzyrki. 3.) T, K., os., pow. kiTrzebol, przys., pow. wadowicki. Bolesław jowski, gm. Makarów. 4.) 'F.K., os. karcz,
Wstydliwy r. 1278 wyłącza z osad i wsi odda- pod wsią Zarubińce, pow. skwirski. 5.) T. K,,
nych Władysławowi ks. oświecimskiemu, siedzi- uroez., pow. zasławski, gm. Łabuń.
bę Radwanitów zw. „Trebol*, którą weiela do
Trzy Kopce, chutor, pow. owrueki, gm. Baziemi krakowskiej (Kod. dypl. pol., I, 106).
zar, 12 dm., 58 mk.
ob. Ciotcza (t. I).

Trzeciaki 1.) wś i fol., pow. grodzieński.

Trzyciąż, w dok. Trzecziesch, wś, pow. olku-
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W r. 1228 Iwo, bisk. krak. nadaje dziesię- ta r. 1810 z powodn starości. Pod koniec
ciny z nowin na obszarze T. klasztorowi w. XV wś stanowiła własność królewską. Połowa jej była w dzierżawie Fedki Tuliczowskiew Dłubni.
Trzycierz, r. 1463 Zrzecziesz, wś, pow. no- go, druga zaś w dzierżawie Tyryka. Pierwszą

ski.

wosądecki. Paprocki (Herby, 301) podaje akt połowę król Aleksander nadał za zasługi kn.
dzieła majątkowego braci Trzecieskich z roku Piotrowi Hołowni Ostrożeckiemu, z prawem wy1463. T. otrzymał Stanisław najmłodszy kupu drugiej połowy od Tyryka. W r. 1535

kn. Ostrożecki sprzedaje T. kn. Wasilowi Sanz trzech braci.
Trzyduba, fol, pow. połocki, Paderewskiej guszce Kowelskiemu, co zatwierdza Zygmunt I
r. 1536. W r. 1543 kn. Wasili Sanguszko zai Ignatowiczowej, 57 dz.

Trzypol, Zrypol (t. XII, 533), wśi dobra, mienia z królową Boną majętność kowelską

pow. połocki.

Dobra dawniej Ulanowskich, od

w skład której wchodził T.

Następnie T. był

których przeszły do Zofii hr. Zabiełłowej, dziś w posiadaniu Tarły, kaszt. radomskiego, z kolei

Mikołaja Łysakowskiego, od r. 1590 spadkobierjej syna Henryka, 4595 dz.
Tschunkawe, wś, pow. mielicki, ob. Dziad- ców jego Borzobohatych Krasieńskich. Dalsze
losy nieznane. 2.) T., wś, pow. włodzimierski,
kowo.
'Tubolce, wś, pow. czerkaski, st. poczt. gm. Świniuchy, 46 w. od Włodzimierza, 30 dm.,
Moszny (7 w.), 354 dm., 1566 mk., cerkiew, 162 mk.
"Talińce, wś, pow. kaniowski, 179 dm.,
szkółka eerk., 12 wiatraków.
"Tuchów. mstko, pow. tarnowski. „Saul de 1898 mk, cerkiew, szkółka cerk., 20 wiatraków.
Tulka, pow. borysowski, ob. Błoń.
Tuchow* pleban w dok. z r. 1321 (Kod, kat,
Tuława, r. 1565 Zhułowa, wś, pow. śniakrak., II, 3).
Tuchowicz, u Długosza Tuchowyecz,

pów. łukowski.

wś, tyński.

otrzymała prawo miejskie.

Docho-

Już za Długosza du dała zł. 32 gr. 13 den. 9.

jest miastem (oppidum) posiadającem kościół
par. drewniany p. w. św. Maryi Magdaleny.
Dziedzicem był Gromek h. Zgraja. Dziesięcinę
wartości
do 10 grzyw. pobierał pleban (Dług. L.
B., II, 558).
Tucza, wś, pow. berdyczowski, 28 w. od
Berdyczowa, 56 dm., 498 mk., kaplica.
Tucze, pow. szawelski. Jeden z fol. należy
do Rogowskich (nie Rozowskich).
"Tudorów, wś, pow. opatowski, ob. Zeszczków.
Tudorów, wś, pow. husiatyński. Mużyło,
wojewoda podolski posiada T., tudzież Biały potok, Buczkowcee (Byczkowce), Hołhocze i Łopuszno w Trembowelskiem r. 1469.
Tukałowo 1.) fol., pow. newelski, Michalcewych, 54 dz.
skich, 64 dz.

W r. 1565 należy do ststwa śniatyń-

Starożytna ta osada wcześnie skiego, ma 13 kmieci, popa, watamana.

Tułkowice, r. 1338 Tulkovicz, wś, pow. ja-

sielski.

Sad ziemski sandomierski rozstrzyga

r. 1338 spór między opatem koprzywniekim
a dziedzicami T., o las pod wsią Dobrzechów

(Kod, mał., III, 27 i 45).
Tułojowicze, pow. dryzieński. Należały do
Jana Dziewiłowicza.

Tałuków, wś, pow. śniatyński. W r. 1469
przedstawia Przecławski potwierdzenie królew-

skie listu ruskiego Władysława ks. opolskiego
na wieś „Thuluków*. Okazał także list królew-

ski nadający wieczyście wieś Ilińce (llygynycze), tudzież nadanie Wład. Jagiełły pustyń Bełełuja (Wirzchbyelelya) i Okno, tudzież list na
100 grzyw. na wsiach Oleszkow (Oleszkowee)

i Zadubrowce.

"Tumar, kol., pow. żytomierski, gm. Barasze,
2.) 'F., fol., tamże, Szaszkow16 dm., 33 mk.
3.) T., zaśe , pow. połoeki. i

Tumieniszki, fol., pow. dźwiński, SzezakowTuakonowo, zaśc., pow. połocki, Żyglińskieh,
108 dz.
skich,
10 dz.
Tumin. wś. pow. włodzimierski, gm. Kisielin,
Tulczyńskiego, fol. pod Żaszkowem, pow.
taraszczański, 47 w.

96 mk,, cukrownia.

od Taraszczy,

17 dm,, 22 w. od Włodzimierza, 60 dm., 420 mk., cer-

kiew. Własność skarbowa po bazylianach miej-

Tulen, pow. rzeżyczki. Nadana Szadurskim, scowych.
'Tumirz, ob. Szeparowce.
obeenie Tatarynowych.
Tumlin, wś, pow. kielecki. Floryan, bisk.
Talicze, pow. kobryński. Obecnie Dziekońnadaje pewnemu Węgrzynowi sołtykrakow.
zaskich, 468 dz. W r. 1563 w wójtowstwie
biskupiej 'f., dla osadzenia 16 łan,
wsi
we
stwo
ekon.
czerewaczyckiego,
dworu
włości
leskiem,

We wsi było 20 włók gruntu po- na prawie średzkiem (Kod.kat, krak., II, 74).
"Tuniki, wś, pow. kaniowski, 52 w. od Kadłego i 18 włók lasu zamkowego. Dochód czy-

kobryńskiej.

niowa, 116 dm., 523 mk.
nił 32 kóp 44 gr.
Tupały, wś, pow. kowelski, gm. Koszary
Tuliczów 1.) wś i kol., pow. kowelski, gm.
(7 w.), st. poczt, Maciejów (7 w.), 17 w.
Stare
w.
25
w.),
(3
Werbieczno
praw.
par.
Turzysk,
z r.
od Kowla. Wś 92 dm., 639 mk.; kol. 11 dm., od Kowla, 39 dm., 365 mk. cerkiew drewn.
iego
Jabłonowsk
Jana
ks.
przez
uposażona
1889,
zamkniędrewn.
cerkiew
68 mk. We wsi stała

Tur

Tur
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r. 1811, szkółka cerk. od r. 1884. W r. 1502 pow. białostocki. Fol. Sobocińskich, 291 dz.
należała do ks. Sanguszków. W r. 1565 ks. 2.) T. Kościelna, wś i fol., tamże. Wś 340 dz.
Aleks. Sanguszko nadaje T. Perewiesie i Zalisee włośc., 39 kośc.; fol. hr. Jabłonowskich, 1197 dz.
słudze swemu Iwanowi Perewieskiemu.
Bra- (663 lasu, 111 łąk, 253 nieuż.). 3.) T. Podutanką jego była Pelagia Czołharowa. W XVIII chowna, wś. tamże, 69 dz. R. 1515 „Geórgius
i na początku XIX w. wś należała do ks. Jabło- Raczko de Puczyce* z żoną Jadwigą i dwoma

nowskich, następnie ks

Czetwertyńskich, od synami fundują kościół w swej posiadłości zw.

których przeszła do Andrzejkowiezów, obecnych a w ks. bielskiem (Kapica, Herbarz,
właścicieli.

'Turospol, fol., pow. lepelski (nie połocki),
Tur 1.) wś, pow. kowelski, gm. i st. dr. żel.
Zabłocie (5 w.), st. poczt. Ratno (18 w.), 69 w. Surwiłów-Misiewiczów, 178 dz.
Turowa. wś, pow. nowogradwołyński. gm.
od Kowla, 273 dm., 1393 mk., cerkiew drewn.
z r. 1773, szkółka cerk. od r. 1888. 2.) 'T., Rohaczów, 40 w. od mta pow., 35 dm., 267 mk.
Turowce, Turowiec (t. XII, 652) wś, pow.
chutor, pow. łueki. gm. Rafałówka, 4 dm.,
żytomierski, gm. Kotelnia, par. praw. Iwanków
58 mk.
Turbia, wś, pow. tarnobrzeski, Władysław (5 w.), 26 w. od Żytomierza, 65 dm, 389 mk.,
Jagiełło bawi tu 29 września 1386 r. w otocze- własność Mierzejewskich.
'Turowicze, Zurowica (t. XII, 652) wś, pow.
niu senatorów (Kod, kat. krak., II, 114).
Turbów, wś, pow. berdyczowski, 68 w. od kowelski, gm. Koszary Stare, par. praw. MilaBerdyczowa,

425

dm.,

2384 mk.,

cerkiew, nowicze (4w.), 14w. od Kowla, 53 dm., 363 mk,

szkółka cerk., st. poczt., cukrownia, szpital fa- W r. 1540 kn. Wasila Sanguszki, który r. 1543
ustępuje je z Milanowiczami królowej Bonie.
bryczny, cegielnia, 2 młyny.
Turowo, wś, pow. płocki. Na obszarze wsi
Tarbówka, wś, pow. skwirski, st. poczt.
i dr. żel. Chwastów (23 w.), 55 w. od Skwiry, znajduje się wyniosłość zw. Gmosina, na której
92 dm., 1018 mk., cerkiew, szkółka cerk., rozkopano cmentarzysko przedhistoryczne (ob.
„Wisła*, t. XV, str. 372).
2 młyny, 3 wiatraki.
Tursk, wś, pow. pleszewski. „Dzieje cudow'Turczanka, Turczynka (t. XII, 632), pow.
żytomierski, 52 w. od Zytomierza, 92 dm., nego obrazu N. Maryi Panny i kościoła w T.,
z dodatkiem modlitw i pieśni*, opracował ks.
624 mk.
Tomasz Basiński, pleban miejscowy i dziekan
Turczanówka, ob. Turczynówka.
Turczyłowo, fol., pow. newelski, Bohdano- dek. Pleszewskiego. Gniezno, drukiem J. B.
wiczów, 35 dz.

Turczynówka, fol., pow. lueyński, Bejnarów 30 dz. i Landsbergów 47 dz.
Turec, dobra, pow, witebski, Szembełów,
505_dz.
Turejsk, wś, pow. lidzki. Ob. W. Wittig:
„Wykopalisko monet litewskich we wsi Turajsku* (Roczn. Tow. przyj. nauk w Poznaniu, tom
XXV, r. 1900).
Turka, ob. Delatyn.

Langiego.
'Turya, wś, pow. czehryński, st. poczt. i dr.
żel. Szpoła (20 w.), 95 w. od Czehrynia, ze wsia
Nikołajówka, 606 dm., 3118 mk., 2 cerkwie,
szkółka cerk., ambulatoryum, młyn, 24 wiatraków.

'Turya, chutor, pow. włodzimierski, gm.
Werba, 14 w. od Włodzimierza, 18 dm,,
119 mk.
Turyczany (t. XII, 659, mylnie rozdzielona

Turkińce, wś nad jez. More, pow. kaniow- na dwie wsi). wś, pow. włodzimierski, gm.
Olesk, 23 w. od Włodzimierza, 106 dm., 625
Turkowicze, wś i os., pow. dubieński, gm. mk., cerkiew, szkoła, młyn, smolarnia.
'Turyczyn, pow. newelski. Jest tu eerkiew
Werba, 12 w. od Dubna. Wś 50 dm., 264 mk.;
i szkoła ludowa.
os. 17 dm,, 93 mk.

ski, 127 dm., 665 mk., szkółka.

Turłowo, pow. wileński, ob, Zurły.
urna, wś, pow. węgrowski. W dok. zr.
1476 występują: Niemierza i Jan z Turny jako
właściciele T. i działu w Połaziach (Kod. maz.,
274).
Turopin, Turupin (t. XII, 657) wś i kol.,
pow. włodzimierski, gm. Werba, 21 w. od Włodzimierza.

'Turynka, r. 1565 Zurzynka, wś, pow. żół-

kiewski. Według lustracyi z r. 1565 wś ta
w ststwie lwowskiem, daną była za starosty

Odnowskiego w dzierżawę Stanisławowi Zółkiewskiemu.
Siedzieli tu przedtem ludzie na prawie
wołoskiem, na 10 dworzyszczach.

Żółkiewski

urządził folwark, osadził 52 kmieci na półłan-

Wś 124 dm., 482 mk., cerkiew; kach, na czynszu i robocie. Był też pop dający

zł. 2, karczmarzów 3 po zł. 4, ogrodn. 26 po
Dwudzieścizny od wieprzów sztuk 20
lecz, 29 dz. 2.) T,, urocz., tamże, gm. Linowo, po gr. 98, myto grobelne w arendzie zł. 3 i soli
36 dz. 3.) T,, Turosa, urocz., tamże, gm, uru- 20,000 tołp (tysiąc wart gr. 6), stawy dwa dają
kol. 23 dm., 136 mk.

Turos 1.) urocz., pów. prużański, gm. Ma- gr. 6.

rawiewska, 13 dz.

eo trzy lata zł. 120, młynki dwa zł. 19.

Do

Turośl 1.) Dolna, r. 1515 Turośna, wś
i fol., gumna folwarcznego zwieziono: żyta kóp 500,
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pszenicy 50, jęczmienia 150, owsa 300, grochu

Tuszków, wś, pow. sokalski,

W r. 1565

„brogów 5. Suma dochodu zł. 472 gr. 217/4.
był to folwark ststwa bełzkiego. Zwieziono
Turyńszczyzna, chutor, pow. zasławski, wtedy do gumna: żyta kóp 442, pszenicy 327,
jęczmienia 203, owsa 344, grochu stóg, z które-

gm. Chrolin, 6 dm,, 39 mk.

Turzańsk, r. 1565 Zurzanskye, wś, pow. go namłócono 6 korcy.

Krów dojnych było 23,
sanocki. W r. 1565 wś ta w ststwie sanockiem, jałowych dojnych 13, nieuków 4, ozimezat 11,
Tuszyma, pierwotnie Kościełów, r. 1581 Kos-

Tarzówka, wś, pow. czadezański (Węgry). czyelow Tuschimia, wś, pow. mielecki, ob. Kościelów.
W r. 1864 liczono tu 6377 polaków.
Turzynów, wś, pow. kutnowski, odl. 6 w,
Tuszyn, mstko, pow. łódzki. Na obszarze
od miasta Kłodawy.

W księgach

Gniazdo Turzynowskich. osady istnieje źródło mineralne, siarczano-żelaz-

sądowych

grodu

łęczyckiego,

ne, analizowane r. 1884 (Dzien, Łódzki, n. 222).

r. 1387 występuje Pakosław z T., 1388 Adam, Przepływa tu rzeczka Dobrzynka—zwana za

Maciej i Piotr w sprawie przeciw plebanowi czasów Długosza Nyrcem.

Dnia 17 sierpnia

z Kłodawy, 1389 Piotr wraz z bratem Janem, 1416 r. Władysław Jagiełło nadał osadzie tej
sprzedają części swoje w T. za 11 grzyw. Micz- prawo magdeburskie. Ludzie osiadający i karkowi, 1391 Andrzej, Paweł i Małgorzata, dzieci ezujący lasy i gaje wolni być mają od wszelkich
Wielisława—całą część swoją w T. sprzedają podatków i powinności przez lat 16, karczujący
Ściborowi za 7 grzyw. „bez 10 groszy*, 1392 dąbrowy przez 10 lat, Wyznaczono dnie targo-

u

gr. 19.
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na prawie wołoskiem osadzona, miała 31 kmieci cieląt latosich 18, świń 30, gęsi 60, kur 66.
na 211/, łan., wójt, pop. Dochód wynosił zł. 50 Staw dawał eo trzy lata po zł. 80.

zaś ich Jan w 2 m.; 1394 sprawa Ńcibora prze- wie — w około napis: „Sigilł. Civitatis Tusinenciw Janowi z T.; 1397 Seibor z T. przeciw sis'. Miasto założono obok wsi Tuszyna, która
Smiehnie o część dziedzictwa w Turzynowie. odtąd przybrała nazwę „Starej wsi Tuszyna*
Tyle w księgach łęczyckich. W r. 1627 JP. dla odróżnienia od miasta zwanego „Nowem mia-

Rozen, dziedzie T. zapisuje w grodzie Przedec- stem Tuszynem*. Zabudowane przeważnie drewniano, ulegało często klęskom pożarów —eo okazuje się z następujących dokumentów: W r.

kim (post Dominieam Rogationum) złp. 300 kośe.
farnemu św. Idziego w Kłodawie na odprawianie
1 anniwersarza i 5 mszy śpiewanych (Akta kościelne w Kłodawie).
M, K. Witanowski,
Turzysk, mstko, pow. kowelski, 182 dm,,

1545 ma prośbę Stanisława Tarnowskiego,
miecznika ziemi krakowskiej, starosty sieradzkiego. król zwalnia miasto „Thussyn* nawiedzo-

2772 mk., dwie cerkwie paraf.: jedna murowa- ne pożarem, na lat 5 od podatków. Dnia
na, przebudowana r. 1845 kosztem hr. Szembe- 18 czerwca 1555 r. król Zygmunt w Piotrkowie
ka i drewn. z r. 1662, cerkiew fil. drewn. na zwalnia pogorzeleów od opłat publicznych na
przedmieściu Lipa z r. 1859, szkoła ludowa. Jat 12 (Metr. Kor., n. 70, 242 i n. 80, 540).
Wpierwszej połowie w. XV T. był głównem
miastem powiatu turyjskiego. W r. 1504 król
Aleksander ustanawia targi tygodniowe w T.
Tenże król zastawia T. z zamkiem włodzimierskim za 1000 złotych Fedorowi Januszewiezowi.
Po śmierci Januszewicza Zygmunt Stary dozwala ks. Andrzejowi Sanguszce wykupić T. od
wdowy. W r. 1516 kr. Zygmunt nadaje T. ks.

Również i r. 1576 dn. 6 czerwca nawiedzeni

ogniem mieszczanie otrzymują w Wolborzu wolność od podatków na lat 4 (M. K,, n. 114,

str. 57). Przywileje miejskie potwierdzali: Zygmunt August d. 21 marea 1550 r. w Niepołomi-

each, Zygmunt III w Warszawie d. 7 czerwca

1619 r., Władysław IV w Krakowie, d. 25 marca 1638 r., wreszcie Jan Kazimierz na sejmie
Od Sanguszków drogą w Krakowie, d. 4 lutego 1649 r. Prócz tego

Romanowi Sanguszee.
wiana za ks. Aleksandrą Romanówną przechodzi
do ks. Iwana (Janusza) Zasławskiego. W r.1682
ks. Teofila Ludwika Zasławska, wdowa po Wiśniowieckim wnosi T. ks. Józefowi Karolowi Lubomirskiemu. Od Lubomirskich T. przechodzi

w magistracie miejskim długi ezas przechowywano trzy nadania, mianowicie z r. 1566, którym Zygmunt August nadaje mieszezaninowi

Podolskiemu łąkę Kępica; z r. 1595, potwierdzenie aktu wydanego przez ststę piotrkowskiego

. do Jana Stadniekiego, wwdy wołyńskiego. Na- Myszkowskiego mieszczanom T. i przywilej Zygstępnie Ossolińskich, na poezątku w. XIX hr. munta III z r. 1595 na targi. W r. 1662 lu-

Moszyńskich, od r. 1842 hr. Szembeków, w koń- stratorowie znaleźli tu zaledwie 48 domów.
cu Orzeszków.

Środka podźwignięcia miasta szukano w powięk-

'Tuszebin, wś, pow. dubieński, gm. Malin, szeniu liczby jarmarków. Zygmunt III przywipar. praw. Zaryck, 26 w. od Dubna, 64 dm,, lejem d. 15 marca 1595r. przenosi targi z wtorków na soboty. Jan Kazimierz d. 6 grudnia
467 mk.,

potkodank on

Miezko, syn Wielisława posiadłość swoją w T. we na wtorki każdego tygodnia z zapewnieniem
zastawia w sumie 3 grzyw. i 8 gr. Sciborowi wolności handlu wszystkim przybywającym na
z Łowicza; t. r. Andrzej, Paszko i Machna targi. Zapewne wtedy nadano miastu herb —
części swoje w T. zastawiają w 10 mar., brat przedstawiający orła polskiego w koronie na gło-

Twe

Tuż

669

—z dachem gontowym dobrym.
*— , no przebudowany
1653 r.—-„do istniejących dwóch jarmarków
dodaje dwa nowe: na św. Jana Chrz. i na Narodz., W kościele podłogi żadnej nie masz*. Na miejN.P. Maryi, nadto targi ustanawia w soboty. seu tego kościołka postawił nowy r. 1808 proJan III na przedstawienie Przemysława Bykow- boszez ks. Jasiński. Dopiero roku 1862 stanęskiego, podczaszego sieradzkiego—starosty tu- ła tu świątynia murowana, z wieżą ośmioboczną,
szyńskiego—w Warszawie, d. 10 maja 1681 r. kosztem Andrzeja Płodowskiego, dziedzica dóbr
dodał znów dwa: na św. Filipa i Jakóba, oraz na Zeromin. Przy kościele istnieje bractwo Różańśw. Andrzeja Apostoła. W r. 1723 August II cowe. Starostwo tuszyńskie niegrodowe popotwierdzając przywileje mieszezan, nadaje wstało w w. XVII, z części piotrkowskiego.
znów miastu jarmarki: na Trzech Króli i na św. Olbracht de Starołęka Starołęski, starosta piotrMagdalenę. Wreszcie Stanisław August w n kowski (od r. 16338), za przyzwoleniem Włady1767 dodaje jeszcze dwa: w niedzielę mięso- sława IV eeduje r. 1647 miasto i wieś Tuszyn

pustną i na św. Franciszka.

Komisya „Boni na rzecz Mikołaja Przerembskiego, sekretarza

Ordinis* rozpoczęła tu czynności swoje dn. 17
lipea 1781r. i prowadziła je z przerwami do
22 października. Według jej protokułów było
w T. mieszkańców 450, w tem męż. 231, domów
119, placów pustych 47. Oprócz rynku, objęto
pomiarem następujące ulice: Łęczycką, Nowe
Miasto, Łowieką, Targową, Piotrkowską, Kościelną, Sieradzka, Browarną, Tylną. Miasto nie

i dworzanina JK. Mci. Po dokonanem oszacowaniu i intromisyi w grodzie piotrkowskim,
3 kwietnia r. 1648, objął w posiadanie królew-

szczyznę tuszyńską M. Przerembski, pierwszy
tym sposobem nie grodowy starosta tuszyński

(lustracya z-r. 1662).

Uzyskał Przerembski

jus communicativum dla żony swej Anny Konstancyi de Wieroszyc, przywilejem Jana Kaziposiadało domu dla władz swoich. Komisya „dla, mierza z d. 12 maja 1650 r. W r. 1684 w przynie bytności ratusza*, odbywała posiedzenia wileju Jana III występuje Przemysław Bykoww jednym z domów. Domy wogóle liche, drew- ski, mieeznik sieradzki, tenutaryusz tuszyński.
niane, poszyte słomą. W liczbie właścicieli do- Za Augusta III — Jan Skarbek, kasztelan inomów było 84 gospodarzy rolnych, z tych 15 wrocławski, ststa tuszyński, wyrabia jus eomtrudniło się rzemiosłem. Zajęcie wyłączne munieatiyum dla żony swej Katarzyny de BruDnia 28 marca 1774 ststwo tuszyń19 osób stanowiło rzemiosło lub handel, w tej genthal.
liczbie 16 żydów (z ogólnej cyfry 58). Wolno skie, wraz z wójtowstwem ceduje wdowa Konbyło żydom nabywać nieruchomości, mieli teź stancya Skarbkowa na rzecz Michała ks, Cze10 domów. Na całą ludność trzy tylko osoby twertyńskiego (Ks. Kanel., n. 52, str. 64).
umiały pisać. Jedni tylko warzący piwo mieli Wkrótce ks. Czetwertyński poślubia wdowę
zorganizowany cech, którego ustawę spisaną Skarbkową i na nowo uzyskuje dla niej jus comd. 9 lutego 1767 Stanisław August potwierdził municatiyum na ststwo d. 19 lutego 1775 r.
d. 18 marca. W r. 1827 było tu 169 dm. Jeszcze r. 1792 spotykamy ks. Michała Czetweri 1230 mk., należał wtedy T. do wwdztwa kaliskie- tyńskiego na tem starostwie. Lustracya z roku
go, obwodu i powiatu piotrkowskiego. W roku 1564 wykazała dochodu ze starostwa 400 złp.

1870 gdy utracił prawo miejskie T. liczył
2366 mk. Odr. 1876 do 1885 ludność powiększyła się o 33%. W r. 1887 było katol. 1806,
prawosł. 22, ewang. 71, żydów 1323. Ogółem

17 gr. 15 den.

W r. 1662 było 284 złp., 2 gr.

Miasto T. dawało koronacyjnych pieniędzy zł, 8,

podwodnych zł. 74 gr. 20, oraz wóz wojenny
o jednym koniu i pachołka dobrze odzianego

3222, Do szkoły nowo wystawionej w r. 1884 (Ob. M. Baruch „Tuszyn*, materyały historyczuczęszcza 198 dzieci (chłopców 117 i 81 dziew- ne „Tydzień* z r. 1886—7).
Michał R. Witan.
cząt). Istnieje tu straż ogniowa ochotnicza,

'Tażewlany, wś i fol., pow. grodzieński, gm.
zorganizowana w r. 1884, licząca 130 członków
czynnych. Kościół par. stał tu już w końcu Wiercieliszki. Wś 159 dz.; fol. Zdanowiezów,
XIV w., jak widać z akt arcyb. gnieźn. z r. 1397, '131 dz.
'Twardochieby, chutor, pow. dubieński, gm.
Według wizyty Łaskiego r. 1521, istniał dekanat tuszyński. Kościół p. w. św. Witalisa, pa- Krupiee, 3 dm., 19 mk.
Twerdynie, Twerdyń (t. XII, 683), wś, pow.
tronatu królewskiego — w wiosce tegoż miasta
położony—odbudowany został w samem mieście. włodzimierski, gm. Kisielin, 40 w. od WłodziRzgów, jako filia, płacił kościołowi w T. pewną mierza, 74 dm., 684 mk., cerkiew.
Twerecz, mstko, pow. święciański, Klasztor
kwotę. Z powstaniem jednak parafii w Rzgowie (r. 1469) i Dłutowie (1542), odpadły od T. augustyanów „de poenitentia* z kościołem p. w.
do par. Rzgowskiej: Wola Rakowska, Kalno, św. Trójey, istniał tu już przed r. 1507 według
Kalenko i Leszczyny — do Dłutowskiej zaś: bulli Juliusza II (Kod. mał., I, 149). Nowy muOrzk, Łaziska i Rędociny. Według inwentarza rowany kościół paraf. obecnie w budowie. Pa-

zr. 1782 „w środku rynku na miejscu ratuszo- rafia 8774 dusz.

wi przyzwoitym jest kościołek p. w.św. Andrze- z r. 1518.

ja, z drzewa, połową stary, połową zaś niedaw-

Stary drewniany pochodził

Twery, pow. telszewski, Ststwo było w po-
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siadaniu Billewicza (nie Bidlewicza). Kościół uposażona w r. 1731 przez ks, JanuszaWiśniow T. fundował r. 1618 Eliasz Iłgowski, ciwun wieekiego. Należy dziś do Polakowych,
twerski. Pleban miejscowy r. 1747 wystawił
Tyłtagoł al. Andronowa, wś, pow. rzeżycki,
nowy kościół drewn., w którym znajduje się cu- gm. Uzułmujża, 8 dm,, 104 mk., dom modl. stadowny obraz N. Maryi P.

rowierców.

Tworków, r. 1369 Zhworztyanovicze, dziś

'Tyłty, wś, pow. dźwiński,

Tymanowo, dobra, pow. newelski, ks. RoDoły biskupie i opacie, wś, pow. opatowski. Kazimierz W. uwalnia wieś T. założoną na obsza- madanowskich-Ładyżewskich 634 dz. i Boczrze lasów należących do plebana Kunowskiego kowskiej Doroty 643 dz.

'Tymiana, rzka, dopł, Radomki, jest to włana lat 20 od opłat ciężarów (Kod, kat. krak., LI,
ściwie inna nazwa rzeczki Wiązownicy.
33). Ob. Doły.
'fymoszówka 1.) wś, pow. czehryński, st.
'Tworkowice, mylnie 7workowicze (t. XII,
686), wś i os. nad Nurcem, pow. bielski, gub. poczt. Funduklejówka (5 w.), 47 w. od Czehry-

grodz,, par. Ciechanowiec, 501 dz.
Tworkowskich.

Gniazdo nia, 358 dm., 1757 mk., cerkiew, szkółka ceerk.,

cegielnia, 19 wiatraków, 2.) T., wś nąd Kisz'Tworynicze, Zwarynicze, wś, pow. włodzi- czychą, pow. humański, st. poczt, Buki (11 w.),

mierski, gm. Chorów,

29 w. od Włodzimierza, 66 dm., 477 mk., kaplica, młyn.

3.)'T., tamże,

ob. Słobódka Olszańska,

42 dm., 242 mk.

Tyniec. Do dziejów klasztoru odnoszą się
nowsze prace: „Opactwo tynieckie* (Przewod.
ob. Zichny (t. XII). W r. 15638 w wójtowstwie
nauk. lit. 1892—94). Udziela S: „Tyniec pod
błudeńskiem, ekon. kobryńskiej, We wsi było
względem topograficzno-etnograficznym*, Chot'Tychny, w dok. Tychnowicze, pów. prużański,

46 włók gruntu podłego, w tem jedna wolna na

kowski Wład.:

„Ostatnie lata Benedyktynów

podłaźnietwo. Dochód czynił 63 kóp gr. 35.
w Tyńcu* (Ocena w „Przegl. polsk. z r. 1901,
'Tyczków, chutor, pow. owrucki, gm. Chry- luty), Tomkowicz St.: „Tyniee* (Bibliot, krastynówka,

Tydeń, chutor, pow. ostrogski, gm. Lachowce,
'Tykociu, miasto, W r. 1898 miał 7539 mk,,
w tej liczbie 44 praw., 13 prot. i 4568 żydów.

kow., n. 18).

Kraków, r. 1901.

_ "[ynówka, wś, pow. taraszczański, st. poczt.
Zaszków (23 w.), 582 dm., 2748 mk., cerkiew,

szkółka cerk., Ż2 wiatraków.
ferma t. n. ze stadniną.

W pobliżu wsi

Litewska rodzina Gastoldów otrzymała, zapewne
'Tyntele, wś i dwór, pow. telszewski, gm.
w początkach w. XV, gród ten z przyległymi i par. Sałanty (1l w.), 61 w. od Telsz, Felicyi

włościami książęcymi i zostawała w jego posia- Dubis Karaczko, 203 dz.
daniu do r. 1542, w którym zmarł bezpotomnie,
Typczyn, chutor, pow. owrueki, gm. Hład-

ostatni z rodu Stanisław Gastold, wojew. trocki. kowicze, 5 dm., 24 mk.
Oni to założyli miasto, uposażyli r. 1437 parafię
'fyrawa 1.), dziś Mrzygłód, mstko, pow. sa-

przy istniejącym tu już poprzednio kościołku, noeki. W r. 1515 „Tirawa oppidum* płaci od
założyli klasztor Bernardynów (Marcin wojew. 9 łan., młyna, 1 łan pusty, pop gr. 15, Szosu
trocki, z żoną Zofią) r. 1439 i uzyskali na to daje 1'/ą grzyw. i 18 gr. Według lustracyi

zatwierdzenie Sykstusa IV r. 1480. Klasztor z r. 1565 miasteczko zwane teź Mrzygłod, odjępierwotny był drewniany, kościół murowany po- te od ststwa sanockiego i dane dożywotnio z Ło-

święcony został r. 1489.

Nowy klasztor mu- dzinką Zofii Drohiezańskiej,

Miało 45 gospo-

rowany wzniósł r. 1771 dziedzic T, Branicki. darzy wolnych od czynszu, roli mieli 13/4 łan.

Nowy kościół parafialny murowany wzniósł po Ogrodów 19i 3 pustych. Na dawnem wójtowpożarze r. 1742 Jan Klemens Branieki w roku stwie skupionem przez Wolskiego, ststę sanoc1746, a w r. 1762 oddał go w zarząd ks. Misyo- kiego, powstał folwark królewski. Były jatki

narzom, którzy założyli tu seminaryum w domu rzeźnieze, ratusz z wyszynkiem wódki, młynek

wzniesionym przez Branickiego r. 1769. Istniało mogący dać do 40 zł. Ogółem fl. 44 gr. 20.
ono do r. 1862, w którym przeniesione zostało W r. 1589 T. daje szosu fl. 6, od 8 łan. miej.,
do Sejn. Opracowania o T. skreślili: ks. Stan. pop, 4 rzem., 4 zagr., 2 kom., 2 kom. na przedJamiołkowski (Przegl. Katol., r. 1879 — 1880, mieściu, młyn o 1 kole. Ob. Mrzygłód (t. VI).
n. 221 41—51) i urzegorz Worobiew „Miasto 2.) 'F. Solna, wś, pow. sanocki. W r. 1565 wś
T.* (Pamiętnik III zjazdu histor. polskich. Kra- w sżstwie sanockiem, miała 25 kmieci na 7'/ą
ków, 1900). Gloger Z.: „Z pod Tykocina ko- łan., zagr. 16, pop, karczmarzów 2. Ogółem
respondencya w sprawie wykopalisk" (Przegląd płacą zł. 24 gr. 26. Przy wsi jest żupa al. baBibliogr. archeol., t. II, r. 1881).
nia solna z oknem al. studnią, w której jest solTylawka (t. XII, 698), mylnie Zelawa na surowica. Przy żupie jest stały kowal,
(t. XII, 282), wś nad rzką t, n., pow. krzemie- a kmiecie mają obowiązek robić w żupie co im
niecki, gm. Białokrynica, 15 w, od Krzemieńca, rozkażą. Zupę tę z kowalem i robocizną aren86 dm., 691 mk,, cerkiew drewn, z r, 1798, duje pewien człowiek, który płaci tygodniowo
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zł. 3 gr.21 i daje pół kłody soli miary sanockiej ee, Soból, Wakijów, Zubowice, miała 9596 mk,
Śród stałej ludności było: 4351 praw., 3254 kaza gr. 15. Ogółem żupa daje zł. 216 gr. 27.
tol., 1 prot., 2146 żydów. W r. 1565 miasto
Tyrkszle, pow. telszewski. Podług Wołonod 40 łan., 2 prętów i 1 obszaru, Z łaczewskiego kościół w T. wystawił r. 1612 Ję- płaciło
15. Placów było 221. Miasto było
gr.
po
nu
drzej Wołłowiez, ciwun dyrwiański, a Łaszkowparkanem. Śród właścicieli placów
otoczone
ski z rozkazu Zygmunta III nadał 16 włók
wymienieni: „pop piatnicki, pop przeczisczki*
ziemi.

i pleban małowski.

Popów było trzech: miejski,

Tyrłowo, wś, pow. newelski.
Zamłyński, Dombowski, dawali po zł, 1. Na
'Tyrylino, pow. połocki. Mają tu: Mosalsey ostrowie było 7 ogrodów. Wójtostwo. Z ról pu31 dm., Siwochowie 30 dz. i Zalewsey 56 dz.
stych do zamku przynależących było czynszu
'Tyśmienica, rzeka, dopł. Wieprza, przyjmu- zł. 26 gr. 28. Piekarzów było 32, szewców poje z praw. brz, dopływ Bystrzycę al, Białkę na dług przywileju danego im r. 1563 w Piotrkowie nie może być więcej jak 16. Łaźnia czyniobszarze wsi Tchórzew.
'Tyszewicze, wś nad Ponorą, pow. zasławski, ła zł. 19 gr. 6. Browar zamkowy w arendzie

gm. Sulżyn, par. praw. Pilaje (2 w.), 13 w. od zł. 19 gr. 6. Słodownia zł, 19 gr. 6. Zydów
Zasławia, 74 dm., 372 mk., cerkiew fil. drewn. żonatych gospodarzów i komorników trzymająz r. 1763, uposażona przez ks. Janusza San- cych „rzeźnictwo jateczne" było 42. Dawał
guszkę.

Tyszki, wś, pow. ostrołęcki. Jan ks, mazow.
r. 1398 w Ciechanowie nadaje Przeeławowi
i Dobrogostowi (milites) zw. Tyszki, 20 łan. lasu nad rzką Ruź, w pow. nowogrodzkim. R.1424
Jan, ks. mazow. nadaje Andrzejowi de Tyszki
30 łan, chełm. u źródeł rzki Łabny (Kapica,
Herbarz, 454).

każdy po kamieniu łoju szmelcowanego wartości

gr. 38, Targowe do zamku po 1 gr. od bydlęcia zabitego czyni średnio zł. 10 rocznie. Ogółem zł. 315 gr. 27 den. 15.

W skład ststwa

wchodziły wsi: Klątwy, Mikulin i Przyspa. Dochód, po potrąceniu wydatków, zł. 1798 gr. 22.
Tyszyca, mylnie Zyszewce (t. XII, 726), wś,
pow. rówieński, gm. Berezna, par. praw. Kniaź

Tyszkiewicze, Zyszkowicze (t. XII, 727), Sioło (5 w.), 60 w. od Równego, 69 dm., 577 mk.
wś i fol., pow. włodzimierski, gm. Hrybowica,
Tytków, mylnie Zitków (t. XII, 342, 729),
19 w. od Włodzimierza. Wś 53 dm., 327 mk.,
pow. zasławski, gm. Łabuń, par. praw. Kowś,
cerkiew; fol. 1 dm., 6 mk.

chanówka (2 w.), 48 w. od Zasławia, 114 dm.,

Tyszkowce, pow. kobryński, ob. Tyszkie- 796 mk., cerkiew fil, drewn. z r. 1794. W roku
wicze.
1589 we włości Łabuńskiej, spustoszona przez
Tyszkówka, wś, pow. czehryński, st. poczt. tatarów,
Złotopol (10 w.), 378 dm., 2018 mk., cerkiew,
'Tytowa Wolą, ob. Hodynie i Lacka Wola
szkółka cerk., 14 wiatraków.

(t. V).

Tyszowce, mstko, pow. tomaszowski, W r.
"ytusówka, wś przy torze dr. żel. płd.1890 gmina T. złożona z mstka T, i wsi: Celepow. berdyczowski, st. poczt. i dr. żel.
zchd.,
stynka, Czartowiee Wielki, Czermno, Czartow(5 w.), 50 dm., 304 mk., wiatrak.
Koziatyn
czyk, Kazimirówka fol., Klątwy, Kołaieha fol.,
Mikulin, Przewale, Podbór, Przeszkoda, Siemni-

Tytwidyszki, ob. Zydwidyszki (t. XII, 729).

AE
Ubereż, urocz., pow. rówieński, gm. Stepań, ła 14 kmieci. Krzysztof Krupski ststa horodelski, wtedy już nieżyjący, oddał tę wieś w zastaw Tomaszowi Uchańskiemu.
Uborcie, pow. borysowski, ob. Borki 16).
Uchnówka, chutor, pow. wołkowyski, gm.
Uchanie, mstko, pow. hrubieszowski. W reg.
pob. z r. 1564 podane jako wieś z kościołem pa- Samarowicze.
Uchowieck, wś, pow. kowelski, gm. Lubiraf., płaciły od 15 łan. km., 6 zagr. z rolą,
8 zagr. bez roli, 3 rzem , pop bez kościoła ru- tów, 18 w. od Kowla, 175 dm., 1050 mk., cerkiew murow. fund, r. 1823 przez właściciela Kaskiego.
Uchanka, wś, pow. hrubieszowski. W roku jetana Bobrowniekiego, szkoła. W r. 1768 wś
1565 wś ta leżała w ststwie horodelskiem, mia- należy do ks. Dymitra Jabłonowskiego, w roku
2 dm., 13 mk.

Remo"
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1823 do szambelana Kajetana Bobrownickiego,
wr. 1895 kupiona przez Aleks. Izmailskiego.
Uchoża, wś, pow. humański, st. poczt. Humań (25 w.), 151 dm,, 854 mk., cerkiew, szkół-

Siemaszkówną Wasila Pawłowicza. W r. 1591
należy do Macieja Malińskiego i w rodzie tym

Siemaszków, poczem drogą wiana za Anastazyą
pozostaje do r. 1640.

Od Potoekich przechodzi

ka cerk., 2 wiatraki.
do Dowgiałów, którzy r. 1892 sprzedają SirotUchwice, Uchwiszcze, pow. lepelski, gm. Ba- kinowi. 3.) U., kol, pow. rówieński, gm. Stebinicze, cerkiew, kościół katol.
pań, 82 w. od Równego, 31 dm., 194 mk.

Uciekajka, kol., pow. łucki, gm. Szezurzyn,

5 dm., 34 mk.

Udoj, ferma przy wsi Żytnihory, pow. wasylkowski, gm. Rokitno.

Uholce, pow. ostrogski, gm. Buhryn, 25 w.

od Ostroga, 56 dm., 383 mk.

Uhoł Smołowy, ob. Saplewy.
Uhołowo, fol., pow. połoeki, własność Kule-

Udraj, Udroj, fol., pow. newelski, Chrzanow. szów, 812 dz.
skich, 409 dr.
Uhorniki, r. 1469 Fuhernyky, wś, pow. staUdrusze, wś, pow. dźwiński, par. Krasław, nisławowski.

należała do dóbr Ludwiampol.
Udryskie, wś, pow. dźwiński, par. Krasław,
Udziel, pow. dzisieński. Opis i rysunek kościołą i klasztoru podał „Wędrowiec* (r. 1902,
u. 30).
Uexkuell, pow. ryski, ob. Zksłiiul.
Uglany, pow. brzeski, gub, grodz., ob, Uklanka.

Ugolniki, Użolniki, pow. dzisieński.

Wceho-

dziła
'w skład ststwa dzisieńskiego.

Ob. Podłuże.

Uhorów, ferma przy wsi Łukaszówka (gmina), pow. lipowiecki.
Uhorsk, wś nad jez. Niesterskiem, pow.
krzemieniecki, gm. Białokrynica, par. praw. Żołobki (4 w.), 18 w. od Krzemieńca, 68 dm.,
602 mk., eerkiew fil. murow. z r. 1826. Wr.
1545 kn. Matfieja Czetwertyńskiego. Obeenie
Tyszewskich.

Uhowo, wś, pow. włodzimierski, gm. Brany,
60 w. od Włodzimierza, 53 dm., 368 mk.

Ugowo, wś nad Narwią, pow. białostocki,
Uhrusk, r. 1664 Uhrowsko, wś, pow. włoze wsią Ugowo Nowe 1817 dz. włośc. i 35 kośc. dawski., W r. 1564 wieś Uhrowska wraz z WoW kościele dzwon starożytny.
lą w pow. chełmskim, płaci od 221/, łan.,
Uhersko, r. 1565 Uherskie, wś, pow. stryj- 3 zagr., 1 włóczęgi, 1 rzem,, od 2 żydów, cerski. W r. 1565 wś w ststwie stryjskiem, mia- kiew. We wsi jest parafia rz.-kat. W r. 1578
ła 57 gospodarzy na 18!/, dworzyszczach. Pop siedzi tu Krzywczyeki, lecz połowa parafii (pięć
miał półdworzyszeze, a jedno dworzyszcze roz- wsi) należy do Uhrowieckich.
dzielili wszyscy między siebie. Płacili z dwoUhrynkowce, r. 1469 vastitas Huhrinkowrzyszcza zł. 5 gr. 8 szel. 2 i 16 mae owsa, tu- cze, wś, pow. zaleszczycki. W r. 1469 Stanko

dzież mają przywieźć po 4 pale do zamku stryj- de Polustowieze i Paweł Czartkowski przedstaskiego i 6 dni robić koło zamku. Cała groma- wili nadanie wieczyste króla węgierskiego
(Warda miała dawać rocznie dwie kłody cbmielu (po neńczyka) „saper villam Hinkoweze et vastitate
16 mac każda).
gr. 11 den. 6.

Ogółem dochodu było zł. 198 Hwhrinkowcze jure feudali*,

Uhiany, Uglany, pow. oszmiański.

Uhrynów, wś, pow. łucki, gm. Czaruków,
W roku 26 w. od Łucka, 89 dm., 602 mk., cerkiew,

1781 nabywa U. Tadeusz Kociełł od Martusewi- młyn wodny. Własność Burzyńskich.
cza za 3000 złp.
Uhrynów, wś, pow. stanisławowski, ob. Jam-

Uhliszcze, wś, pow. rówieński, gm. i par. nica,
praw. Derażne (3 w.), 26 w. od Równego,
Ujazd, w dok. Uyezdzecz, wś, pow. krakow45 dm., 318 mk.
ski. Aktem z r. 1358 „Vietor de Uyezdzecz et
Uhłowata, wś, pow. lipowiecki, 80 w. od nepos ejus Clich* sprzedają bisk. Bodzancie swe

Lipowca, 87 dm., 830 mk., cerkiew, szkółka dziedzictwo U. za 20 grzyw. Wydawca „Kod.
cerk., młyn, wiatrak,
+
kat. krak.* odnosi to do Ujazdu.

Uhły

1.), pow. kobryński.

W r. 1563

Ujazd, ob. Z,gota,

w wójtowstwie uholskiem, włości dworu horoUjezdino, f0l., pow. newelski, Anny Daszkiedeckiego, ekon. kobryńskiej.
We wsi było wiczowej (32 dz) i Mikołaja Newelskiego

21 włók gruntu podłego, w tem jedna włóka na (43 dz.).

wójtowstwo. Dochód czynił 28 kóp 30 gr.
Ujma Łokacka, wś, pow. włodzimierski,
2.) U. Babinicze, fol., pow. newelski, Rusieckich, gm. Chorów, 25 w. od Włodzimierza, 55 dm.,
259 dz. 8.) U., fol., pow. połocki, Rubinów, 363 mk.
60 dz.
Ujmeński Ostrów, kol., pow. włodzimier-

Uhły 1.) wś, pow. kowelski, gm,, par. praw. ski, gm. Chorów, 8 dm., 71 mk.
Ujny, wś, pow. kielecki, ob. Zukowa,
46 dm., 299 mk. 2.) U., wś, tamże, gm. WieUjście, pow. dzisieński. Pod wsią na brzegu
lick, 49 w. od Kowla, 67 dm., 422 mk., cerkiew jez. Bohińskiego, śród lasu hr. Platera, kilkadrewn. z r. 1760. W połowie XVI w, własność dziesiąt kurhanów. Znaleziono tu przedmioty
st. dr. żel. Hołoby (5 w.), 30 w. od Kowla,

Uła
metalowe jak: naszyjnik, bransolety i t. p. i pa- mk.
ciorki szklanne, nadto kości ludzkie.

Ukla, pow. dzisieński, Zm. Tołokowski i Tołokowsey, czyt, Tołokoński i Tołokońscy,

- Uklejmce, pow. połocki.

Mają 120 dz. (nie

2321 dz.).
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2.) U,, wś, pow. żytomierski, gm. Troja-

nów, 27 w. od Żytomierza, 76 dm., 415 mk,

Ulanowszczyzna, fol., pow. siebieski, własność Nowińskich, 101 dz.

:

Ulatowo, wś, pow. przasnyski. Świętosław
z U. w dok, z r. 1407 (Kapica, Herbarz, 436).

Uklejnie, fol. dóbr Kublicze, pow. lepelski. Ob. Boguszyce.
Ulbersdorf, pow. wschowski. Anders B.
Ukraina, Do obszaru tego odnoszą się opra- G.: „Kurzgefasste historische Nachricht von der
cowania: Rulikowski Edw.: „Zapiski etnograficz- evangel.-lutherischen Kirche zu U. bei Fraustadt
ne z U.* Kraków, 1879. Tenże: „Dawne drogi
in Suedpreussen, bey Gelegenheit des den
i szlaki na prawym brzegu Dniepru* (Ateneum,
38 July 1796 gefeierten 100 jahr. Kirchenjut. IMiIV, r. 1878). Jabłonowski Al.: „Kresy belfestes*. Lissa, 1796, C. W. Mehwald, Ob.
Ukrainne po Licholeciu do Ruiny* (Ateneum, Olbrachcice (t. VII).
t. III i IV, r. 1877). Tenże: „Zasiedłenie U.
Ulhówka, wś, pow. włodzimierski, gm. Sko-

w epoce litewskiej* (Ateneum, 1891, t. 64), bełka, 100 dm., 606 mk., cerkiew.
Tenże: „Etniezna postać U. w epoce zjednoczeUliczne, wś, pow. drohobycki. Według lunia z Koroną* (Kwart. hist, r. 1898). Tenże: stracyi z r. 15656 wś ta obejmowała obszar tak
„Kolonizacya U. za ostatnich Jagiellonów
* wielki, że dla dokładnego objechania jej granie

(Kwart. hist., 1898). Tenże: „Źródła dziejowe*, i pól, w czem błota, lasy i góry stawiały przeszt. 20 i 21. „Ziemie ruskie, Ukraina, Kijów, kody, potrzeba było dwu dni. Dziś jeszcze zajBracław*. Warszawa, r. 1894 (t. 9i 10 dzieła muje do 6000 morgów. Pierwotnie była szla„Polska wieku XVI*). Neyman Cz.: „Notatki checką własnością. Starzechowski, wojew. bełzarcheol. z Ukrainy* („Zbiór wiad. do antrop. ki i ststa drohobyeki kupił za pieniądze królewkraj.*, t. VIII). Chamiee Ks.: „Wśród stepów skie dział jaki tu mieli Tustanowsey. Król naijarów* (Bibl. Warsz., r. 1894, zesz. 214, 216 stępnie dwie pozostałe części nabył drogą za-

i218). Wełyczko Grzegorz: „Geografia Ukra- miany, za Zendowice i Przybyń w ziemi lwowiny—Rusi* (t. II, przedstawiony Towarz. im, skiej, od Stefana i Macieja Kłodniekich. Dodał

Szewczenki, r. 1901). Grinczenko B. D.: „Li- król gotówką zł. 600. Przy rozdzielaniu obszateratura ukraińskiego folklora 1/77 — 1900. ru U. od przyległej Kłodnicy i Monasterza, łąki
Opyt bibliogr.*. Czernichów, 1891, str. 317. wspólne zostały przez Kłodniekich, w części
Por. Kżjów i Podole,
większej ku ieh włościom przyłączone. Lasy
Ukrainka, ob. Rakowszczyzna,
wielkie, z których część wyrębywał wojewoda
Ukropiszki, pow. oszmiański, W w. XV podolski dla swej wieży solnej, mająe na to nawłasność Narwojszów, od których nabywa Mi- danie na wieczność, Było też wójtostwo świekołaj Dorohostajski, wwda połocki, w r. 1577 żo założone, młyn, kareęzima dająca zł. 14 gr.12.
własność Piotra Drowiniekiego Sakowicza, pisa- Bania solna o dwu oknach i dwu wieżach. Ogó-

rza ziemskiego oszmiańskiego, w r. 1655 Alek- łem dochodu, prócz danin w naturze, win, było
sandra Sapiehy, bisk, wileńskiego, który daje je zł. 214 gr. 24. Były we wsi dwa pola, w każw zastaw ze wsiami Ponetecz i Kołociszki za dem siano przez trzy lata z kolei. Wedle lu5000 złp. Protasewiezowi, a w r. 1678 sprzeda- stratorów możnaby wymierzyć w każdem polu
je Hieronimowi Ważyńskiemu. W r. 1761 Józef po 24 łany.
Ważyński sprzedaje U. za 180,000 złp. JakuUlmy, ferma przy mstku Rybnica, pow. bałebowi Nagórskiemu. Od Nagórskich U. przecho- ki, gm. Mołokisz (15 w.), st. poczt Rezina (gub.
dzą r. 1802 drogą spadku do Katarzyny Bułha- bessarabska), 55 w. od Bałty, 2200 dz. (234 larynowej,

następnie Zukowskich,

od których su); własność Areimowiczów.
Uiów, r. 1565 Uchlowo, wś, pow. tomaszow-

r. 1815 nabywa Marcin Ważyński za 6000

czerw. Zł.
ski.
Ukrynie, pow. telszewski. Wawrzyniec Pił-

Według lustracyi ststwa bełzkiego z roku
1565 „uroczyszcze Uchlowo* przy którem było
sudzki na uposażenie fundowanego tu przez sie- jeziorko zw. Niedźwiedzie, leżało w punkcie
bie kościoła, dał 4 włóki i 9426 złp.
gdzie schodziły się w stronie zachodniej granice
Ulanino, U/anina, wś, pow. czehryński, st. Wierzch-Rachań (Werechanie) i Wieprzowego
poczt. Złotopol (20 w.), 93 dm., 432 mk., cer- jeziora. Należało do obszaru Wierzch- Rakiew, szkółka cerk., młyn, 4 wiatraki,

Ulanów, chutor, pow. owrucki, gm. Hładkowicze.

chania.

Ciszka, wś, pow. radomyski, st. poczt. Brusiłów (10 w.), 42 w. od Radomyśla, 81 dm.,

Ulanowicze, pow. sieński. Faas M.: „Imie- 1035 mk., szkółka, 3 wiatraki,
nie U.* (Mohylew. gub. wied,, 1893, n. 6).
Uła, fol., pow. zasławski, gm. Zuków, 3 dm,,
Ulanówka 1.) kol., pow. nowogradwołyński, 44 mk.
Ułanów, r. 1469 U/anow, wś, pow. lityński.
gm. Miropol, 48 w. od mta pow., 48 dm., 282
Słownik Geograficzny. I. XV. — Zeszyt 185.

674

Uła

Usa

W r. 1469 Michał Buczacki przedstawia lustra-

Uniejewo, r. 1570 uniejewo, wś, pow. lip-

torom listy królewskie na różne sumy oparte „in nowski.
Uniejów, wś, pow. miechowski. Wspom.
bonis regiis et vastitate Ulanow, item in Chmyw dok. z r. 1299 (Kod. kat. krak., I, 139).
elnyk*,
Unin, wś, pow. radomyski, 52 w. od RadoUłanówka, wś, pow. lipowiecki, 90 dm.,
myśla, 188 dm., 1120 mk., cerkiew, szkółka,
522 mk., cerkiew, szkółka cerk.
Ułasiuki, wś, pow. włodzimierski, gm. Zho- młyn, wiatrak, przystań dla spławu drzewa.
Uno, pow. orszański. Dobra nałeżały porzany, 7 dm., 57 mk.
Ułasowicze, Ułazowicze (t. XII, 794), dobra przednio do Drozdowskich.
Upita, mstko. „Akty izdaw. wilenskoju kom.,
skarb., pow. połocki, obejmują 7 wsi, 1 zaśc.

tt XXVI. Akty upitskawo grodskawo suda
i fermę, mają 2321 dz.
Ułaszanówka 1.) kol. (nie wieś), pow. no- (1585—1587)*. Wilno, 1899.
Upyr, chutor, pow. żytomierski, gm. Lewków,
wogradwołyński, gm. Kurne, 18 dm., 97 mk,
2.) U., wś nad rzka b. n, pow. zasławski, gm. 8 dm., 43 mk.
Urbańskiego, chutor pod Berdyczowem,
i par. Sławuta (3 w.), 25 w. od Zasławia, 81
dm., 559 mk,, cerkiew cmentarna murow. z r. 8 dm., 28 mk.
Urla, przys., pow. krzemieniecki, gm. Bereż1875. Mieszkańcy zajmują się przeważnie kace, 16 w. od Krzemieńca, 14 dm., 102 mk.
mieniarstwem.
Urle, wś, pow. radzymiński. Na obszarze
Ułaszówka, wś nad rzką Krywą, pow. taraszczański, 5 w. od Taraszczy. Wś 169 dm,, lasów przyległych do tej wsi a stanowiących
własność hr. Zamojskiego, jako część dóbr Ja848 mk., cerkiew, szkółka cerk,, młyn.
Ułazki, fol., pow. siebieski, Pietraszewskich, dów, obejmujących do 12,000 morg. obszaru, po-

budowano wille i domki przeznaczone na letni poWłasow, 1565 Ewlazow, byt mieszkańców Warszawy. Kolej warsz.-pe1578 Wlązow, wś, pow. cieszanowski. W r. tersburska, której tor przecina te lasy, urządzi1531 leży w par. Oleszyce, pow. łubaczowskim, ła tu przystanek zw. Platformą hr. Zamojskiego,
płaci od 61/, łan., 1 koła młyn., „eclesia deser- odl. 45 w. od Warszawy. Około 4000 osób zata”. W r. 1565 włość „pana z Tarnowa* mieszkuje tu w letnich miesiącach.
Urłowo, urocz. przy mstku Nowy Dwór,
w dzierżawie sukcesorów Ramsza, miała 23
kmieci na 5!/, łan, zagrod. 6 i 2 swobodnych, pow. wołkowyski.
Ursynowo al. Kantynowo, fol. dóbr Mielniki,
pop, karczmarzów 3, bartników 12. W r. 1578
pan Wojnicki (Tarnowski) płaci tu od 6 łan,, pow. kobryński.
z fol. Jassy 330 dz.
Ułazów, r. 1531

Urszulin, słoboda, pow. rówieński, gm. Tuszyn,
36 w. od Równego, 14 dm,, 150 mk.
niecki od 5 łan. 3 zagr., 1 kom., 1 popa,
Urycz, wś, pow. stryjski, O tutejszych gro1 kom.
Ułucz, r, 1565 Fulicz, wś, pow. brzozowski. tach i zabytkach pisali, prócz wymienionych:
Wr. 1565 wś królewska, należy do żup ru- I. Szaraniewiez: ,,Praehist. u. frueh-mittelalter4 zagr., 2 rzem., 6 komorn., popa.

Pan Kamie-

skich, miała 29 kmieci na 163/, łan. Pop Chwedor ma pół łanek. Na trzech dworzyszezach
siedzą słuszkowie. Zagrodników 8, z tych 3 mazurowie co robią „czołni i tramnicze do ko-

liche Erdbauten in Galizien'* (Mittheil. d. K. K.
Centr. Commision f. Kunst u. hist. Denkmale —
Wien, t. XVI, 1890.

G. Ossowski: „Spraw.

z wyc. paleoetnol. po Galicyi r. 1889 (Zbiór
miąg*
i dwaj kiezezarze co z sianarobią „kicezki wiad, do antrop., t. XIV, 1890).
Urzecz 1.) Uzrzecz, wś i fol. nad rzką Dodo dychtowania komiąg*.
Karczmarzy 2, młybryłówką,
pow. dzisieński. Na polach dworskich
nów 3 ifolusz. Wyrabiane tu statki spuszezano po Sanie dla spławu soli z Przemyśla. Ogól- 5, a na rolach włościańskich 7 kurhanów. Fol.
ny dochód wynosił ze wsi zł. 79 gr. 6 den. 6. ma 1405 dz. 2.) U,, okolica szlach., pow. dryZ folwarku zł. 40 gr. 24.

We wsi pobierano zieński.

Mają tu: Łowczynowscey 3 dz., Obu-

myto od udających się na przemyski i sambor- chowiczowie 2 dz., Raczkowie 55 dz., Weryhowie 31 dz. 3.) U,, fol., pow. lepelski, Kowaski jarmark.
,
Umańce, os., pow. włodzimierski, gm. Świ- lewskich (12 dz.) i Koszków (10 dz.).
Urzecze 1.), wś nad Hrywdą, pow. słonimniuchy, 50 w. od Włodzimierza, 47 dm., 278 mk,
ski. W pobliżu wsi nad rzką nasyp ziemny,
Umański, os., pow. owrucki, gm. Chrystydługi do 13 saż., szeroki i wysoki 2'arsz. 2.) U.,
nówka, 28 w. od Owrucza, 26 dm., 133 mk.
dwie wsi, pow. dryzieński, par. Zabiały. Jedna
Umianowice, wś, pow. pińczowski. Do należała do dóbr Klasice, aruga do Kniażye. 3.)
r. 1364 daje dziesięcinę bisk. krakow., odtąd U., mstko, pow. bobrujski. Al. Jelski: „O faseholastykom kieleekim, ob. Kielce.

bryce szkieł w U.* (Spraw. Kom. hist. sztuki,

Unciszki, ob. Podziagołc.
t. VI, 232).
Usaja, wś nad jez, t. n., pow. lepelski,
Ungury, wś, pow. dźwiński, par. Krasław,
należała do Dryemujży.
|41 dm., 312 mk..

Usc

Usz
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Usołusy, wś, pow. żytomier-ki, gm. i par.
2.) U., dobra, praw. Barasze (12 w.), 70 w. od Żytomierza,

Uście, fol , pow. bychowski, należy do Woł-

kowiekich (nie Wołkońskich).

pow. czerykowski, Poniatowskich, 1305 dz. 149 dm., 847 mk.
Usów, Usowa al. Ilusów, wś, pow. radomy3.) U., Uście, zaśc., pow. lepelski, Liskiewiezów,
24 dz. 4.) U., dobra, tamże, własność Dzie- ski, 141 w, od Radomyśla, 26 dm., 265 mk.,
dziela (nie Szedziela).

5.) U., wś na pr. brz. 3 wiatraki.

Dźwiny, na wprost ujścia rz. Mieży, pow. wieli-

Usowszczyzna, fol., pow. lepelski, Źyliń-

Szezątki dawnego cmenta- skich, 30 dz.
Usśpień-kie, wś, pow. siebieski, należała do
rzyska.
Uście, r. 1565 Uście i Uścieczko. wś, pow. Piotrowskich.

ski, gm. Serteja.

Usteńskie Budki, słoboda, pow. rówieński,
śniatyński. Wedle lustracyi z r. 1565 było to
„miasteczko na tymże gruncie (Bełełuja wś: gm Sieliszeze, 62 w. od Równego, 23 dm,,
u potoku Białołojskie, przez nieboszczyka pana 139 mk,
Ustroń 1.), mylnie Ustrony (t. XLI, 847),
z Tęczyna, kaszt. krak. od lat pietnaście zasadzone*, Było tu osadników z rolami 25, dawali fol. tnie wś), pow. prużański, Zaleskich, 96 dz.

po 11/, grzyw., 24 bez ról, dawali z domów po 2.) U., fol , pow. słonimski, um. i dobra LuszniePrócz tego zwykłe daniny. wo.

gr. 12, pop gr. 30.

Ogółem zł. 460 gr. 26.

śniatyńskiego.

osady miejskiej

Z

czasem

3.) U., pow. dzisieński,

Założony na ob-

Należało do ststwa szarze dóbr Drujki (nie Ryki). 4.) U,, fol., pow.
straciło

eharakter siebieski, Grabczyńskich, z Gruzdami 76 dz.

Por Uścieczko

Ustrzyki, r. 1565 Ustryki, wś, pow. liski,

Uścieczko. Usteczko, wś nad Horyniem, pow. W r. 1565 wś ta w ststwie przemyskiem, miała
krzemieniecki, gm. Oleksiniee Stary, 32 w. od 29 kmieci na 22!/, łan. i 1 kmiecia na '/, łan.
Krzemieńca, 117 dm., 794 mk., cerkiew drewn. Iwan, pop jasieński odjął od wsi za jakimś przywilejem 3'/, łan. kmiecych. Pop ustryesi stazr 1862. Należała do Moszyńskich.
Uścieczko, mstko, pow. zaleszczycki. Poda- ry miał z dawna 3/, łana. a prócz tego odjął
no tu mylnie (t. XII, 835) szczegóły odnoszące kmieciom 1/, łanu. Był też kniaź. Dochód ze
się do dzisiejszej wsi a dawnego miasteczka: wsi zł. 95 gr. 10. Graniczyła wierzehowiną
„Uście al, Uścieczko* w pow. śniatyńskim. Dane Strwiąża z państwem Sobieńskiem, w ziemi saz inwentarza r. 1763 odnoszą się do U. w pow. nockiej.
Ustyanówka, wś, pow. zasławski, gm, Chrozaleszczyckim, dane zaś z r. 1755 i z lustracji
lin, par. praw. Rożyczna (1 w.), 39 w. od Zar. 1765 do Uścia w pow. śniatyńskim.

Uściług, mstko, pow. włodzimierski, gm. sławia, 42 dm, 240 mk.
Ustymówka 1.) al. Sokołow (t. XI, 31), wś
Korytno, 12 w. od Włodzimierza, 440 dm.,
i fol. nad rzką Kamionką, pow. wasylkowski,
4059 mk.
gm. Kowalówka, st. poczt. Chwastów (14 w.),
Uściwierz, jezioro, ob. Osthfysch,
Usicka Dąbrowa, kol., pow. łucki, gm. Tor- 35 w. od Wasylkowa. Wś 207 dm., 2154 mk.,
st. dr. żel. chwastowskiej, 3 młyny, 2 wiatraki.

czyn, 12 dm., 86 mk.

Usickie Budki, chutor, pow. łucki, gm. Tor- 8.) U., mylnie Ustynówka it. XII, 848) al, Wasiłkowska, wś nad rzką Dechtiarową, pow. zwiczyn, 16 w. od Łueka, 15 dm., 125 mk.
Usicze, wś, pow. łucki, gm. Torczyn, 18 w. nogradzki, gm. i st. poczt. Szpoła (6 w.), 31 w.

od Łucka, 88 dm., 554 mk., cerkiew, młyn. od Zwinogródki, 22 dm., 149 mk.
Ustynówka 1.) wś, pow. radomyski, 29 w.
Własność w części skarbu (po Karolu Czarnieekim), w części Peretiatkowiezów, Tyszeckich od Radomyśla, 91 dm., 761 mk., szkółka eerk.
2.) U., fol., pow. włodzimierski, gm. Korytno,
i Jaworskieh.
Usmyń, pow. wieliski. Dobra należą do Gern- 3 dm., 49 mk.
Ustynowo, fol., pow. orszański, Wachramiegrossów.

Usnarz 1.) Makarowski, fol., pow. grodzieński, Rosenblumów, 420 dz. 2.) U, Murowany.
tamże, Czeczotów 221 dz., Pachniewskich
108 dz. i Połubińskich 171 dz. W r. 1558 sioło służebne Usnara, w wójtowstwie skreblackiem, ekon. grodz., miało 40 włók gruntu dobrego. w tem 15 osadnych. Dochód czynił
22 kóp 39 gr., nadto 30 beczek owsa i za odwóz
od beczki po 5gr., czyli 2 kóp 20gr. 3.U.
Górny i Dolny, okolica szlach., pow. sokólski,

jewych i Szezerbów, 406 dz.
Uświat, mstko, pow. wieliski. Alfred Romer: „,"ani starościna uświaeka'* (Księga pamiątkowa..

setnej

rocznicy A. Mickiewicza.

Warszawa, t. Il, 178 i nast.).
Usza, wś, pow. mazowiecki.

W dok. z roku

1518 „Mroczko de Usza'* (Kapica, Herbarz,

437).
Uszacz, mstko, pow. lepelski.

Istniała ta

od r. 1791 szkoła podwydziałowa, później po-

gm. Zubrzyca, 183 dz. 4.) U, Zudwinopol, wiatowa do r. 1838. Ob.: „Z dziennika szkoły
fol., tamże, Mieczkowskich, 220 dz. 5.) U. No- uszackiej** (Kronika Rodzinna, r. 1888, n. 1 i 2),

sowicze, wś i fol., tamże.
belewiczów, 233 dz.

Wś 162 dz.; fol. Zu- M. K.: „Z pamiętnika szkoły dominikanów
w Uszaczu* (Kwart. hist., r, 1908, zesz 1),
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Uszaniszki, przyl. Dryświat, wś, pow. no- słonych w innych miejscach królestwa (Kod,
mał., III, 202). Potwierdza to nadanie akt zr.
woaleksandrowski.
Uszew, r. 1282 Uswa, wś, pow. brzeski (Ga- 1416 (Kod. dypl. pol., I, 243).
Utrata, rzeczka, dopł. Bzury, ob. Mrowa
licya). W dok. z r. 1282 powiedziano „inter
theutonicalem Uswam et montem qui vocatur (t. VI) i Rokżtnica (t. 1X).
Kubil* (Kobyle, dziś wieś t. n.). W dok, zr.
Uwarówka, kol., pow. nowogradwołyński,
1317 wymieniono „Usew* śród włości klasztoru gm. Emilezyn, 55 w. od mta pow., 107 dm,,
w Staniątkach. O wieś tę toczy się spór między 569 mk,
klasztorami: staniąteckim a ołobockim (Kod.
Uwisła, wś, pow. husiatyński, Majer Józef:
dypl. pol., III, 127, 177 i 180). W dok. zr. „Czaszki i kości... z grobu we wsiU.* (Zb.wiad.
1346 nazwana jest „civitas*, widocznie otrzy- do ant. kraj., 1892, t. 16).
mała prawo miejskie.

Wspomniany też jest

Uzbiereż, mylnie Uzbież (t. XII), pow. gro-

kościół paraf, do którego dziesięciny ma dawać dzieński.
wieś Zapniów. Należy U. do liczby włości biUzbłoć, pow. oszmiański, ob. Józefpoł,
skupich, które Kazimierz W. zwraca r. 1354 koUzin
a). Temberszczyzna, wś, pow. wasylkowściołowi krakowskiemu (Kod, kat, krak., I, 159,
ski,
st.
poczt.
Biała Cerkiew (25 w.), 608 dm.,
230, 252), W dok. z r. 1361 nazwana jest „ei-

vitas et ville", stanowi własność bisk. krakow. 3064 mk.,

(Kod, kat. krak,, I, 284), Widocznie założone
tu miasto wcześnie upadło. Ob. Żyrków.
Uszkowice, okolica, pow. kobryński, gm.
Pruska, z okol, Patryki 122 dz.
Uszkowice, r. 1469 Uschkowicze, r. 1515
Ustkovycze, wś, pow. przemyślański. Nadana

cerkiew,

kaplica,

szkółka

cerk.,

2 młyny, 13 wiatraków.
Uzińska, ferma, pow. wasylkowski, gm. Bło-

szczyńce, 18 dm., 111 mk,
Uzkie, wś, pow. wieliski, 54 w. od Wieliża,
24 dm., 144 mk., cerkiew, kaplica, szkoła,

4 jarmarki. Na brzegu Łowaci znajdowano
dominikanom lwowskim za czasów Jagiełły, we- przedmioty z epoki kamiennej.
Uzułmujża, dobra, pow. rzeżyeki, z attyn.
dle lustracyi z r. 1515 spustoszona ze szezętem
(Woronowo,
Benisławowo, Czaty i in.) mają
Uszomierz, pow. żytomierski, 75 w. od Ży- 4359 dz, dwor.

tomierza, 359 dm., 1989 mk,

>

Uzwoz Niżni, wś nad Dźwina, pow. wieliski,
Uszwica, wś, pow. brzeski (Galicya). Powstała na obszarze Uszwi, W dok. z r. 13861 gm. Makłoki, 15 dm., 118 mk., cegielnia.
Użanie, majdan, pow. łucki, gm. Horodee,
wymieniono: „Uschwa ciyitate et villa* (Kod.
„|17
dm., 90 mk.
kat. brak., I, 284).
Użlatyńsk,
Użlatyno, wś, pow. witebski, gm.
gm.
Uszyca, wś i ferma, pow. żytomierski,
Stare Sioło (2 w.), cerkiew,
w
78
w.),
(2
Bondarówka
praw.
par.
Uszomierz,
Użowa, kol., pow. łucki, gm. Rożyszcze,
od Żytomierza, 16 dm., 172 mk., ferma t. n.
18
w. od Łucka, 23 dm., 151 mk.
4 dm., 22 mk,
Użubalce,
pow. wiłkomierski, ob. JfaryaUszyca, miasto, pow. uszycki. Krystyn
Szezukowski przedstawił r. 1469 listy kró- nowo,
Użugość, Użogoszćz, wś, pow, troeki. Nowy
Jewskie z zapisami różnych sum na zamku Bokościół
paraf. murowany, wzniesiony w latach
,
,
koth (Bakota), wsiach: Borsukowce Bułhakowee
1900 i 1908, poświęcony został w ezerweu
Hołtowiec i Uszyca.
.
Uszyczna, kol., pow. żytomierski, gm. Bara- 'r. 1905.
Użułany,
Użulany,
wś,
pow.
wiłkomierski,
sze, 78 w. od Żytomierza, 18 dm., 113 mk.
W r. 1788 attyn. Towian hr. Morykonich, trzyUszydkowo, fol, pow. newelski, Pokromo- mał ją Przebora, sędzia ziemski mozyrski.
wiczów, 80 dz. Ob. Uszywkowo.
Użusole, dobra, pow. kowieński, nadane MejUszywkowo, zaśćc., pow. newelski, Grzy- sztowiczowi, przeszły dziś do rządu i 'stanowią
bowskich, 10 dz.
dobra skarb. zw. Aleksandrowska Słoboda (ob.).
Utoropy, r. 1367 Utrop, wś, pow. kossowski.
W r. 1367 we Iuwowie, król Kazimierz nadaje

Użyki. fol., pow. bielski, gub. grodź., gm.

Wachnowi Teptuchowi źródła słone „in montibus 'Pasynki, Fedorowych, 154 dz.
Użyngory, dwie wsi, pow. dźwiński, parafia
nostris Nowicza et Utrop nuncupatis... retro Co0loniam sitnatos* na prawach źródeł górskich - Krasław,

|
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Waboóle, pow. dźwiński, attyn. Liksny, wła- pow. oszmiański. Niegdyś attyn. Dorż, należał
do Korsaków, od r. 1849 Ławrynowiezów, przysność hr, Zyberg Platera.
Wachówka 1.) kol., pow. łucki, gm. Tro- padł w dziale Patrycyi Ławrynowiczównie, żo-

ścianiee, 28 w. od Łucka, 16 dm., 99 mk. 2.) nie Franciszka Odyńca.
Walew, wś, pow. łęczycki.
w. al. Buda Wachówka, wś, pow. radomyski,

W dok. z roku
gm. Przyborsk, 86 w. od Radomyśla, 72 dm., 1424 w Łęczycy wydanym, Stanisław dziedzie
z Walewa h. Amadey (Kapica, Herbarz, 438).
476 mk., szkółka.
od
w.
12
żytomierski,
pow.
wś,
wWaligóry, wś, pow. krzemieniecki, gm. BeWaćków,
Żytomierza, 92 dm., 771 mk,
reżce, par. praw, Komarówka (3 w.), 27 w. od
Wacław, chutor, pow. żytomierski, gm. Ja- Krzemieńca, 25 dm., 139 mk. Własność Karonuszpol, 4 dm., 38 mk.
liny z Ledochowskich Dziembowskiej.
Wacława, ferma pod wsią Łuczyn, pow.
Waliska al. Borowina, wś, pow. radomski,
skwirski, gm. Łuczyn, 3 dm., 15 mk.
par. Klwów. Posiada starożytny kościołek drewWacławin, wś, pow. dubieński, 16 w. od niany filialny do Klwowa, zbudowany r. 1432
Dubna, 9 dm., 199 mk.
przez Adama i Ewę Łakomych, mieszczan
Wacławówka, ferma pod wsią Czeremosz- klwowskich. Wzniesiony z modrzewia nie był
ne, pow. berdyczowski, gm. Spiczyńce.
wcale odbudowywanym. Opis i rysunek podany
Waczów, wś, pow. zasławski, gm. Żuków, w „Wiśle* (t. XVII, zesz. V).
par. praw. Mińkowee (3 w.), 33 w. od Zasławia,
Walki 1.) pow. bielski, gub. grodz. Na
78 dm., 452 mk., kaplica cmentarna, szkółka pastwisku kurhan, zw. „Szwedzką mogiłą*,
(ed r. 1870), wiatrak.
2.)W,, pow. oszmiański. Wchodziły w skład
Wadów, wś, pow. krakowski, ob. Masskieni- sstwa jakuńskiego. 3.) W., fol., pow. dźwiński,
ce i Ruszcza

Roholewych, 59 dz.

Waltery, fol., pow. rzeżycki, własność CzerWadowice, miasto. Marczewski Bolesław:
„Powiat wadowieki pod względem geograficz- kasowych, 66 dz.
nym, statyst. i histor.* Kraków, 1898, str. 224.
Waluki, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
Wagule, wś, pow. dźwiński, par. Krasław,
Wał, chutor, pow. kowelski, gm. Chocieszów,
należała do dóbr Kombule.
4 dm., 19 mk.
Wajnowe, fol., pow. rzeżycki, własność
Wałcz, miasto. Salzwedel: „Statistik nebst
lwanowych, z Tomaszyszkami 90 dz.
alphabetischen Ortschafts-Verzeichniss des Krei-

Wajtele, fol., pow. miński, wraz z Zalesiem

ses

Deutsch-Krone*.

Deutsch

Krone,

1899,

str. V,; 32,
własność Trąbeckich.
Wałdaciszki, pow. lidzki, ob. Wołdaciszki.
Wakulicha, chutor, pow. dubieński, gm. TeWałdaj, fol., pow. siebieski, Zwonkowych,
słuhów.
Waława, wś i ferma, pow. czerkaski, 70 w. 28 dz.
Wałdamy, pow. szawelski, ob. Wołdamy.
od Czerkas, 920 dm,, 4628 mk, 2 cerkwie,
Wandopol, wś, pow. trocki, par. Żyżmory.
szkółka cerk., 28 wiatraków.
Wantlopol, fol., pow. rówieński, gm. Równe
Walentorowszczyzna, pow. dzisieński. Należał do Józefa Wołosowskiego, od r. 1831 skar- (9 w.), 3 dm., 40 mk.
Wandzie, pow. kowieński, gm. Betygoła
bowy.
Walentynów i W. Jały, dwie kol., pow. (7 w.). Bukowscy mieli tu 47 dz.
łucki, gm. Torczyn,
13 dm., 95 mk.

Wandziewola, Wandewola, kol., pow. wło-

19 i 16 w. od Łucka,

dzimierski, gm. Werba, 18 w. od Włodzimierza,
Waleryanów, nazwa druga miasteczka Łuż- 22 dm., 145 mk.
Wandzin, fol., pow. hrubieszowski, ob. Chyki w pow. dzisieńskim, Nadana przez dziedzica
żowice (t. I).
w wieku XVIII wyszła później z użycia.
Wankie 1.) Bużyłajcie, pow. telszewski. NaWaleryanów, chutor, pow. owrucki,
leżały do Surwiłłów h. Kotwiea. 2.) W. WźrpiIskorość.
Waleryanówka, kol. pow.łucki, gm. Ro- ły, fol., tamże, należał do Karola Sznejdera,
miał 337 dz.
żyszcze, 18 w. od Łucka, 31 dm., 257 mk,
gm.

Waleryanowo, fol., pow.miński, Wiszniew-

ł

Wanżułów, Wandźułów, wś, pow. krzemie-

niecki, gm. Białozorka, 50 w. od Krzemieńca,
skich, 210 dz,
Walerynów, mylnie Wałleryn (t. XII, 908), 134 dm., 824 mk., cerkiew drewn.z r. 1750,
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Do par. należy wś Kornaczówka.

War
Nadana piwny.

Nadane w r. 1520 przez mistrza infl.

(w liczbie innych) ze Zbarażem w r. 1442 przez Waltera von Pletenberg Henrykowi i Barbarze
Kazimierza Jagiellończyka Denisowi Mokosieje- z Frejtaków Finkenhaugenem; r. 1639 Henryka
wowi.
von Knoring, od r. 1653 Gotarda Platera, od
Wapielnia, urocz., pow. rówieński, gm. Ko- r. 1678 do 1691 Heleny z Platerów Borchowej
stopol
z synami; od r. 1691 do 1700 Korfa, dalej Wil-

Wapno, wś, pow. wągrowiecki. „O użytku
i użyciu gipsu, o urządzeniu i otwarciu kopalni
gipsu ete. we W. Ks. Pozn., we wsi Wapnie,
przez B Schreibera". Poznań, 1836.
W arakomszczyzna, mylnie Varakumszczyzna (t XII, 946), pow. oszmiański. Niegdyś Raczuny Warakomskie, nabyte około r. 1650 przez
Mateusza Szedgajło Warakomskiego, od spadko-

helma Woltera i Małgorzaty z Borchów Zassów,
którzy w r. 1713 sprzedają Jerzemu Borchowi,
ten zaś w tymże roku sprzedaje za 18,100 złp.

Ernestowi Handryngowi, majorowi w. pol., który
r. 1730 sprzedaje za 5000 tal. Hieronimowi
i Katarzynie z Sielickich

Mohlom.

Po

ich

śmierci synowie: Wawrzyniec, Ludwik, Józef
i Aleksander sprzedają Janowi Ludwikowi Plabiereów jego, kupione około r. 1700 przez Poź- terowi, wwdzie inflanck. Urządził on we dwoniaków. W r. 1804 w dziale Franciszka Regi- rze oratoryum, w którem odprawiał nabożeńsa Poźniaka. Nabyta r. 1810 z eksdywizyi stwo wikaryusz kościoła indryckiego. W roku
dóbr solskich przez Malinowskich, sprzedaną zo- 1779 kosztem Kazimierza Konst. Platera wybustała tatarowi Bazarewskiemu.
dowano kaplicę p. w. Jezusa Chr. W r. 1800
Waraksino, wś, pow. siebieski, attyn. dóbr nabywa W. za 35,000 tal. Marcin Łepkowski.
Horowatka,
Syn jego Seweryn Łepkowski (nie Łapkowski)
Waraż, Warasz, pow. łucki, ob. Hwarasz.
w r. 1822 wzniósł kościół drewniany p. w. N.
Wardzyn, r. 1346 Warzelino, 14119 Warsze- M. P., poezątkowo filia kościoła indryckiego,
lino, 1558 Warzin, wś, pow. łódzki. Mylnie po- później elernskiego.

W r. 1860 nabywa hr.

dana (t. XII, 950) jako własność kapituły łę- Siewers, od tego r. 1861 nabywa Aleks, Heine,
czyckiej zam. krakowskiej. Nie dzierżawca lecz od r. 1866 Wiktora Schlippe, od którego kupuje

kmiecie obowiązani byli ciągnąć siecie
i poma- bar. Ludwik von Kluechener.
gać w robotach. Nie łany szlacheckie leez folWarony, Worony, fol., pow. witebski, Miwarczne dawały dziesięcinę. Nie starosta kra- szurnych, 62 dz.

kowski lecz kapituła krakowska daje pobór
Warowki, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
r. 1552. Kazimierz W. nadaje Andrzejowi z KoWarowska, kol. nad rzką Koszarą, pow.
przywniey wieś „Warzelino* z dawna pustką radomyski, gm. Rozwaźów, 57 w. od Radomyśla,
stojący, w pobliżu wsi Kurowiee, dla osadzenia 02 w.od wsi Warowsk, 30) dm., 167 mk., młyn
na prawie średzkiem przy 20 latach wolności parowy.
(Kod. kat. krak,, II, 14). Jarosław, syn Jakusza
Warpuciany, pow. kowieński. Należały do
z Warszelina zamienia r. 1419 z kapitułą kra: Kozakowskich.
kowską wieś W. tudzież Palczew i Wyskitno na

wsie kapitulne: Chropy, Wilezków, Bieśle, Wierszonowiee i Rąbień (Kod. kat. krak., II, 445
i 447).
Ę
Wargany, Warkany (t. XII, 952), pow. wilejski, gm. Porpliszcze. Pod wsią dość wyniosła góra, ze studnią na wierzchu, podług podania usypana w czasie wojen szwedzkich. O 2 w.
od góry, pomiędzy wsiami W. i Hrabucze, dwie
grupy kurhanów (wołotówek), rozdzielonych doliną „Czarna Łuża*, Kurhany (około 50) mają
od 1 do 3 arsz, wysokości.

Warsław, zaśc., pow. nowoaleksandrowski,
gm. Antolepty (1 w.), należał do Chładzińskich.

Warszawa, W ostatniem dziesięcioleciu
(1892—1902) wzrost ludności i rozwój miasta
pod względem materyalnym przedstawia taką
samą szybkość i intensywność jak w poprzednich latach, Ludność z 490,417 w r. 1892

doszła do 756,426 w końcu r. 1902, przyrost
więc wynosił przeszło 50%. W związku z tem
rozwijał się ruch budowlany, który po trzyletnim zastoju wywołanym przez gorączkę speku-

lacyjną (1899 — 1901) ożywił się na nowo,
Warka, miasto. W r. 1577 daje szosu głównie w południowej części miasta. Cechą
grzyw. 80, od 30 łan. miej., od przekup. i bań tego ruchu jest wznoszenie okazałych wielopięgorzałez. fl. 18, od rzemieśln. fl. 8 gr. 51/,, czo- trowych kamienie. Z pnblicznych nowych bupowego fl. 300.
dowli przybyły: szpital Dzieciątka Jezus przeWarkale, fol. pow. rzeżycki, Efimowych, niesiony na nowe miejsce, okazały gmach poli24 dz.
techniki, filharmonia, pałac Tow. Zachęty Sztuk
Warkowicze, mstko, pow. dubieński, 231 pięknych, hotel Bristol, Na placu Saskim stadm., 1489 mk.
nął wielkich rozmiarów sobór prawosławny. NoWarnaże, fol., pow. rzeżycki, własność spad- wy kościół p. w. Zbawiciela wznosi się śród
kob. Michała Reutta, 195 dz.
świeżo zabudowanej dzielniey, przy uliey MarWarnowicze, łotew. Warnuwiła, dobra nad szałkowskiej. Na przedmieściu Woli stanął norzką Szyłką (Sille), pow. iłukszteński, browar wy kościół p. w. św. Stanisława. Wkrótce ma

War

War

się rozpocząć budowa nowych gmachów dla oddziału Banku Państwa i Poczty. Zaciągnięta
przez miasto wielka pożyczka (r. 1903) w sumie
33 mil. rubli ma dostarczyć środków na wzniesienie wielkiej rzeźni miejskiej, budowę trzecie-
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do klasztoru w Sieciechowie, Służew ma kościół

przed r. 1245, Tarchomin miał wcześnie bardzo

parafię, toż samo i Solec warszawski.

Zbików,

pod Pruszkowem, włość biskupa poznańskiego,
ma kościół roku 1236 podobno. W roku 1257

Bogufał biskup poznański, dozwala biskupowi
go mostu na Wiśle, dokończenie zupełne robót
iemu (płockiemu) poświęcić dwa komazowieck
wodo,
miasta)
części
kanalizacyjnych (w dolnej
ecelesias) w Sochaczewie i dwa oł(duas
ścioły
z zaciągowych i rozszerzenie sieci tramwajów,
(Kod, maz., 22). Klasztor czer-

mianą

takowych na elektryczne.

Oświetlenie tarze w Błoniu

wiński otrzymuje pod Warszawę r. 1288 kilka
elektryczne wkrótce zostanie zaprowadzone. Sieć
(Wawrzyszewo, Wola) i w Warszawie
wsi
telefoniczna, oddana kompanii szwedzkiej, została

znacznie wznosi kościołek św. Jerzego.
rozwinięta i udogodnioną przez zniżenie opłaty wcześniej
otrzymują r. 1239
i zaprowadzenie podziemnych przewodników. Bracia św. Jana Jerozolim. dzisiejszego powiaobszarze
na
Skuszewo,
wieś
ały
Wszystkie główniejsze ulice miasta otrzym
mate-

kiego. Bogate archiwalne
nowe bruki ulepszone: drewniane lub z kostek tu radzymińs
Warszawy, oczekują dotąd na
dziejów
do
granitowych. Szerokie i wygodne chodniki be- ryały
się zajęli systematyezktórzyby
ów,
pracownik
ulicach.
tonowe, urządzono na wszystkich biemal
i wydawnietwem
takowych
wyzyskaniem
Oświetlenie gazowe wzmoeniono i ulepszono. nie
ksiąg miejskich.
i
ów
dokument
jszych
najważnie
na
Zadrzewienie miasta przez wysadzanie drzew

w W latach między 1830 a 1860 zajmowali się poi kwietszerszych ulicach i urządzanie trawnikó
źródłowymi: Al. Wajnert, Sobieszników po placach postępuje pomyślnie. Na pu- szukiwaniami
Bartoszewicz. Od r. 1860 praJulian
i
czański
załostym placu przed szpitalem ujazdowskim
zupełnie. Obecnie dorywezym pożono piękny park. Nowa linia kolei żelaznej ca ta ustała
oddaje się na tem polu jedynie Al.
om
połączyła Warszawę z Łodzią i Kaliszem, a tak- szukiwani

Drobniejsze opracowania tycząee
Kilka wązkotorowych Kraushar.
zabytków przeszłości miasta ogłakolejek ułatwiło komunikacyę z okolicami pod- się niektórych
czasach: B. 5wieżawski, W.
ostatnieh
w
szali
miejskimi. Ukończenie wielkiej kolei syberyj
Gomulieki, Koleżak, Wł. Korotyński. Jedyną
skiej czyni W. jednym z ważnych punktów ruj- donioślejszą na dokumentach archiwalnych oparchu handlowego na tej nowej linii komunikacy
tą jest praca Małeurzyńskiego: „Rozwój terryportaz
nej, łączącej centra zachodniej Europy
toryalny W.* Warszawa, 1900. Bogate mami Oceanu Spokojnego. 0 współczesnem gospoteryały do poznania klimatu W. ogłasza „Paindarstwie zarządu miejskiego można znaleźć
miętnik fizyograficzny* (Obserwicye z lat 1826
a„Warsz
skiego:
formaeye w pracy A. Suligow
w na-

że z kolejami pruskimi.

w tomie I, a z lat późniejszych
wa i jej przedsiębierstwa miejskie" (wodociągi, do 1880
tudzież kilka opracowań). Wiadomostępnych,
pomie—
kanalizacya, tramwaje, oświetlenie)

W roku ści o badaniach areheologicznych w okolicach W.
ci archeologiczne* (Warsza1897 miała W. 638,208 mk. (321,349 męż. podały: „Wiadomośt. IV). Do dziejów instytucyi
nast.,
i
1880
wa,
6
756,42
i 316,859 kob.). W końcu r. 1902 było
naukowych istniejących dawniej w W. odnoszą
mk. (bez wojska), w tej liczbie 370,981 męż.
prace: „Raporty szkoły wydziałowej warsię
i 385,445 kobiet. Co do wyznania: 35,192
składane szkole głównej koronnej”.
praw. (18,405 męż. i 16,787 kob.), roskol. 580, szawskiej,
Wierzbowski. Warszawa, 1902,
Teodor
Wydał
katolików: 437,097 (213,955 męż. i 228,142
Jan Rodkiewicz: „Pierwsza poAleks.
86.
str.
męż.,
(9460
kob.), ormian 239, protest. 20,371
(Bibl, Warsz., r. 1903, wrzepolska*
10,911 kob., żydów 262.821 (128,605 męż. litechnika
szczonej w „Ekonomiście* z r. 1903.

„Szkoły przygotowawczej
i 134,216 kob.), mahometau 326 (227 męż. 199 sień. Jest to bistorya
cznego* założonej r.1826).
politechni
instytutu
do
miasta
owe
budżet
i
kob.). W r. 1898 wydatk
i warszawski uniwersy„Królewsk
dr.:
wynosiły 8,172,567 rubli (w tem utrzymanie Szeliga
Warsz., r. 1908, maj—
(Bibl.
32
1817—18
tet*,
zaeya
polieyi i straży ogniowej 790,794, amorty
*, t. I,
warszawska
główna
„Szkoła
długów i procenta 849,138, dług zaś miasta listopad).
Kralekarski,
wydział
II
t.
histor.,
filol.
wydział
wynosił 13,892,700 rubli). Co się tyczy ezynematyczfizykomat
:
wydziałów
(dzieje
1900
ków,
w.
w
zenie
ników, które złączyły się na wytwor
mają się nie zadługo ukaząć
w pierwszych latach jej istnienia zawiązków ży- nego i prawnego
„Towarzystwo warKraushar:
Al.
druku),
w
iż
fakt,
cia kulturalnego, to zasługuje na uwagę
32), War(1803—18
nauk*
w niewielkiej odległości otaczały W. kołem po- szawskie przyjaciół dotąd 4 tomy. Rom. Plen- 902,
1900—1
szawa,
siadłości kościelne i klasztorne i osady mające
afia szkoły handlowej im. L.
wcześnie kościoły. Kamion (bisk. błockich) dziś kiewiez: „Monogr
a, 1900. Do zabytWarszaw
ezęść Pragi, ma zdawna (zapewne już w w. XIII) Kronenberga*.nych ściągają się wydawnictwa
budowla
ków
końcu
kościołek, Zegrze nad Narwią, ma już w
Kraushar Al.: „Pałace warszawskie"
wieku XII kościół, Milanów (Wilanów) jest wła- i prace:
"Tenże: „Widoki dawnej W.*
Nlustr.).
snością benedyktynów płockich, Kazuń należy' (Tyg.
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(pędzla Zygm. Vogla 1768 — 1826), Kuryer 12,269,000,

Warsż., r. 1902, n. 268. Kopie drzeworytnicze
dał Tyg. illustr. z r. 1903. Mareoni WŁ: „Album architektoniczne zabytków od w. XII do
XIX*. Zeszyt I, Warszawa, 1894, zawiera rysunki 10 gmachów i zabytków Warszawy,
Kohte I.: „Baudenkmaeler von Warschau* (Hist.
Monbl. f. Posen, r. 1901). „Spraw. Kom. hist.
sztuki, t. IV, XXIIit. V, 138, 206, Czajewski

garbarnie

8,292,000,

papiernie

2,174,000, wyrobów chemicznych 2,968,000,
mydeł i kosmetyków 2,318,000, cegieł 3,092,000,

szkła i luster 1,319,000, wyrobów z żelaza
i stali 14,314,000, machin 16,757,000, drutu
i gwoździ 5,566,000, wyrobów z miedzi i bronzu 2,555,000, ze złota i srebra 2,803,000, z różnych metali 5,151,000, z kauczuku 1 288,000.
Archidyecezya warszawska rz.-kat. obejmowała
W.: „Katedra św. Jana*, Warszawa, 1899. z końcem r. 1902 wiernych 1,638,835. ObsłuA.: „Z dziejów W., grobowiec carów szujskich*, gę religijną spełniało: księży świeckich 537, noKraków, 1894, Cwietajew D. W.: „Warszaw- wo wyświęconych 14, zakonników 27, alumnów

skije archiwy* (Trudy XI archeoł. zjezda. Moskwa, 1902). Tenże: „Car Wasilij Szujskij
i miesto pogrebania jewo w Polsze*, Warszawa, t. II, 1902 (Tom drugi mieści zbiór doku-

seminaryum 114. Zakonnie było 29, sióstr miłosierdzia 229. Podana poprzednio (t. XIII, 26)
zr. 1885 eyfra wiernych 830,212 była o wiele
niższą od rzeczywistej.
mentów tyczących się kaplicy przy kościele DoWarszawka, dobra, pow. witebski, właminikanów Obserwantów w Warszawie i gro- ność

bowea Szujskich).

Adeli

Glinko

(955

dz.)

i

Sleźninych

P. Dąbkowski dr.: „Z dzie- (863 dz.).
jów mostu warszawskiego” (Przew. nauk.iliter.
Warszawka, przys. pow. krzemieniecki,
Lwów, 1903). Koleżak Wład.: „Powiśle W.* gm. Borki, 17 w.od Krzemieńca, 10 dm,, 73 mk.
(Przedruk rozszerzony z „Wędrowca*). WarszaWarta, rzeka. Odnoszą się do niej prace:
wa, 1901, str. 86.

„Najnowszy przewodnik po „Geologiczny rys brzegów W.* podług Puscha,

W. z dokładnemi planami miasta i okolie*. War- z mapą (Przyj. ludu, 1846, str. 203). Zeiszner
szawa, 1901, str. 246i XXXII. „Przewodnik L.: „Poszukiwania geol. w płd.-zach. okolicach
najnowszy po W., z dokładnemi planami miasta, Królestwa Polskiego a przeważnie w górnej doliokolie, teatrów, r. 1903, str. 260 i 16. Gu- nie rz. Warty r. 1864* (Pom, Fizyogr., t. IV),
bernia warszawska zwiększyła swój obszar
Warwarówka 1.), wsi chutor, pow. nowoi ludność przez włączenie do niej w ostatnich la- gradwołyński, 74 w. od m. pow. Wś 76 dm.,
tach powiatów: płońskiego i pułtuskiego, nale- 338 mk.; chutor 1 dm., 9 mk. 2.) W,, kol.,
żących poprzednio do gubernii płockiej i łom- tamże, gm. Serby, 25 w. od m, pow., 38 dm,,
żyńskiej. Powiaty te mają 52,78 mil. kw., a lud- 395 mk.
ność ich wynosiła w r. 1890 131,445 (pułtuski
Warwaryno, fol., pow. newelski, Wasile87,152, płoński 44,293). Wskutek tego ludność wych, 20 dz.
gubernii doszła w r. 1897 do 1,933,689,
Warwaryńska, ferma pod wsią Pastyrskie,
a w dniu 1 stycz. 1903 r. do 2,489,758. Od pow. czehryński,
trąciwszy z tej sumy zapisanych do ksiąg a nieWaryampol, Zykalewo al. Horodyszcze, fol.,
obecnych i wojsko, w przybliżonej cyfrze pow. newelski, własność Kossowych, 443 dz,
800,000, pozostanie 2,189,758, jako wyraz dość Por. Waryanpoł (t XIII).
blizki prawdy, rzeczywistego zaludnienia guberWarywódki, wś, pow. ostrogski, 45 w. od
nii, wynoszącego 143 mk. nawiorstę. Obszar gu- Ostroga, 88 dm., 641 mk,
bernii wynosi 15,277 wiorst kw., czyli 17,385
Warzymów, wś, pow. nieszawski. „Kościół
klm. (Co do wyznań to było w r. 1897 prawosł. poaryański*. Przyj. ludu, r. 1839, str, 215.
105,344, żydów 349,9438, prot. 90,741. KatoWasilczuków, chutor, pow. owrueki, gm.
licy stanowili 71,64%. Według obliczenia z r. Hładkowicze, 3 dm., 30 mk.
1894 (a więc przed przyłączeniem pow. płońWasilewa Hrebla, urocz., pow. zasławski,
skiego i pułtuskiego) obszar wynosił 1,546,621 gm. Szepietówka, 5 dm., 35 mk.
dz., z tego pod ogrodami i budowlami 56,800,
Wasilewicze (t. XIII, 126), pow. oszmiańziemi ornej 988,791, łąk 97,960, pastwisk ski, gm. Subotniki, Wchodziły w skład ststwa
101,839, lasów 227,794, nieużytków 67,437. jakuńskiego.
Co do produkeyi przemysłowej to w r. 1897 byWasilewka, fol, pow. wieliski, Suślinych,
ło w gubernii (z Warszawą) 1158 fabryk i 200 450 dz.
zakładów pomocniczych, zajmujących 67,879
Wasilewka al. Wasiłlówka Stara i Nowa,
robotników.
Zarobek robotników wynosił dwie kol., pow. łueki, gm. Rożyszcze, 20 w. od
13,671,380 rb., wartość produkcyi 139,800.000 Łucka, 20 dm., 120 mk.

rubli. Najwyższe sumy przedstawiały: fabryki
Wasilewki, fol.. pow. witebski, spadkob.
wyrobów lnianych z prod. 8,932,000, bawełnia- Kajetana Łukawskiego, 60 dz,
nych z prod. 14,430,000, wełny 4,149,000, jedWasilewo 1.) wś, pow. dryzieński, należała
wabiu 2,040,000, pończosznicze 1,605,000, mły- do Zarakowskich, 2.) W., fol., pow. lucyński,
ny 4,312,000. browary 3,245,000, enkrownie .spadkob. Konst. Wasilewskiego, 103 dz. 3,) W,,

Wąd
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Waśkowskiego, chutor, pow. owrueki, gm.
fol., pow. połocki, spadkob. Ksawerego BrzozowChwośnia Wielka.
skiego, 282 dz.
Waśkowsźczyzna, fol., pow. lepelski, atWasilewskie al. Sobakino, dwór, pow. netyn.
Bobyniez, 40 dz.
Połozowa,
Mikołaja
spadkob.
welski, własność
Wasylków, przyst. dr, żel. płd.-zehd., pow.
1615 dz.
Wasilewskiego, chutor, pow. żytomierski, kijowski, gm. Hlewacha, 35 w. od Kijowa, na
6 dm., 29 mk,
gm. Trojanów, 17 w. od Żytomierza, 28 dm., gruntach wsi Daniłówka,pow.
husiatyński, W r.
wś,
Wasylkowce,
180 mk.
de Wassylkowcze*
haeredes
„nobiles
1469
wileński,
pow.
fol.,
1.)
Wasilewszczyzna
ruskie na tę
gm. Rudomino, własność Klimontowiczów. Na przedstawili nadanie królewskie
polach kurhan, wysoki 3 arsz., przy rozkopaniu wieś.

Wasylkowska, ferma, pow. zwinogrodzki,
którego znaleziono topór żelazny. 2.) W., fol.,
gm.
Szpoła, cegielnia, młyn.
pow. siebieski, dawniej Łosowskieh, następnie
(t. XIII, 143), pow. skwirski,
Wasylówka
Ureckich, 540 dz.
183 dm., 1385 mk., cerkiew,
Skwiry,
od
w.
47
pow.
Lebiedzią,
rzką
nad
mstko
Wasiliszki,

3 wiatraki.
lidzki. 03 w. od mstka, śród lasu skarbowego, szkółka cerk,, 2 młyny,
Woszejki (t. XIV,
143),
XIII,
(t.
Waszejki
ostrołumurowany
kościół
Nowy
wały sypane.

gm. Janów (6 w.),
kowy, poświęcony został w r. 1908. Parafia 10), wś, pow. kowieński,
37
w.
od
Kowna.
1489.
r.
z
pochodził
ma 10,160 dusz. Stary
Watejnie, wś, pow. dźwiński, par. Krasław,
Wasilków, pow. sokólski. Niedaleko fermy,
należała
do dóbr Kombule.
w pobliżu rz. Supraśli 5 kurhanów.
wś, pow. łucki, gm. Torezyn, 21 w.
GrzybowWatyn,
newelski,
pow.
Wasilkowo, fol.,
od Łucka, 70 dm., 425 mk. Własność Pieńkowskieh, 150 dz,
skich.
RymWasilkowszczyzna, fol., pow. miński,
Watyniec (t. XIII, 147, mylnie w pow. łueszów, 70 dz.

gm. Świniuchy,
Wasilówka (t. XIII, 130), wś, pow. staro- kim), wś, pow. włodzimierski, 193
mk.
dm.,
37
Włodzimierza,
od
w.
46
Lutapraw.
par.
konstantynowski, gm. Kołki,

Wauławka, słoboda, pow. rówieński, gm.
rówka (1 w.), 45 w. od mta pow., 83 dm.,
Międzyrzecz,
8 dm., 69 mk.
Wieś
496 mk., cerkiew fil. drewn. z r. 1878.
wchodziła w skład ordynacyi ostrogskiej.

W r.

1753 otrzymał ją w liczbie innych ]gn. Sapieha,
cześnik litew. Od Sapiehów przeszła do Jana
Kaszuby Petrokowskiego. Wr. 1849 Hipolita
Niehrebeckiego i około 20 drobnych właścicieŃ. Obecnie większą część posiadają: Niehrebeccy, Kiersza i Runduk-Radzichowski.
Wasiuki, r. 1545 Wasiukowicze, wś nad rzką
Sikunią, pow. oszmiański. Wr. 1545 w dziale
Anny z Radziwiłłów, żony Stanisława Kiszki,
wwdy witebskiego.
Wasiukowszczyzna, fol., pow. miński, Popławskich, 80 dz.
Wasiutyno, wś, pow. wieliski, gm, Baranowo, ze wsią Miehaliczyno należała do Lewiekich.

Wawiłki, fol., pow. newelski, własność Ło-

puchinych, 57 dz.
Wawrzeńczyce, w dok. łaurencic, wś nad
Dziesięcinę z tej wsi
Wisłą, pow. miechowski.
klasztorowi św.
krakow.
biskupów
przez
nadaną

Wineóntego, potwierdził r. 1149 Mateusz, bisk.
krakowski (Kod. kat. krak., I, 5). W r. 1253

biskup Prandota wydaje przywilej Witowi e0 do
budowy młyna na Wiśle. Ob. Kepin.

Wawrzyńcewo, mstko, istniało krótki czas

na obszarze wsi Glinianka, w pow. nowomińskim.
Wawrzyszów, w dok. Waryszow, wś, pow.
radomski. W dok. z r. 1260 wyliczającym włości klasztoru wąchockiego, powiedziano: „Waryszow que pro anima comitis Markussonis de
Szanistow est data cum castoribus in Radomira
pow.
Siniuchą,
nad
chutor
Wasiutyńskiego,
et Sepla cum aliis rivulis per nos superadditis"
humański, gm. Podwysokie.
(Kod.
kat. krak., I 79). Ob. Jabłonica.
gm.
krzemieniecki,
Waśkowce 1.) wś, pow.

Szumsk, 32 w. od Krzemieńca, 133 dm., 888 mk.

Wąchock, mstko i klasztor.

Wedle roczni-

Własność Wirtów. 2.) W,, wś, pow. zasław- ka „1166 Vanchoczko consummatur* (Mon. hist.
III, 134), W r. 1260 Bolesław Wstydliski, gm. Zasław (2 w.), 123 dm., 908 mk., cer- Pol.,potwierdza
swobody i posiadłości klasztoru
wy
kiew drewn. z r. 1730, szkółka cerk.
(Kod.
kat.
krak.,
I, 78). Ob. Wł. Łuszezkiegm.
zasławski,
Waśkowczyki, wś, pow.
Nowe Sioło, 28 w. od Zasławia, 140 dm., 742 wiez: „Monografia W.* (Spraw. kom. do hist.
w t. VI, str.
mk., cerkiew drewn, z r. 1749, kaplica ementar- sztuki, t. V z r. 1892 i dopełnienia

LXXV). Plenkiewiez R: „Losy naszych zabytków.
Klasztor i kościół w W.* (Bibl. Warsz,,
Waśkowicze, wś, pow. owrueki, 399 dm.,
1903,
t.
III).
2129 mk.
Wądołki, ob. Prątnik.
Waśkowska, słoboda, pow. owrucki, gm.

na, szkółka cerk. od r. 1885.

Bazar, 63 w. od Owrucza, 20 dm., 126 mk.

Wądołowo 1.) al. Chlewiotkt. Wądołowo,

„SAŃ
+
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dziś Chlebiotki, wś, pow. łomżyński, ob. JałbrzyWełykodnie, chutor, pow. owrueki,gm. Łuki, Jest to widocznie część obszaru dawnego hiny, 4 dm,, 67 mk.
Wądołowa. W dok. zr. 1423 w Łomży wydaWendeż, Wendzież, dobra, pow. uasieki.
nym, występuje Michał „de Wandolowo* (Kapi- własność Bykowskich, 880 dz.
ca, Herbarz 440). Jest to gniazdo WądołowWendzgol, mylnie Wendziuł (t. XIII, 209),
skich h. Grabie. 2.) W,, ob. Wędołów,
pow. kowieński, gm. Surwiliszki (5 w.).
Wągrowiec, miasto i powiat. Odnoszą się
Wendziagoła, pow. kowieński. Kościół
tu prace i wydawnictwa. Łęgowski A.: „Ueber wzniesiony został przez Rostowskich (nie Roneugefundene vorgeschichtliche Grabstaetter in stworowskich), ówczesnych posiadaczy dóbr.

den Kreisen W. u. Znin,* (Hist. Zwitsch. f. die
Wentery, fol., pow. borysowski, własność
Prov. Posen, 1901). Hockenbeek Heinrich: Rutkiewiezów (200 dz.) i Sznitków (63 dz.).
„Die Stadt Wongrowitz in suedpreuss. Zeit.*
Weppy, mylnie Weny (t. X1II, 212), wś
(Z. d. hist. G, f. d, Prov, Posen, 1894, t. VIII). |.
i dwór, pow. wiłkomierski, gm. Subocz (14 w.),
Tenże: „Beitraege zur Geschichte des Klosters
738 w. od Wiłkomierza. Dwór należał do Ławczund der Stadt Wongrowitz* (Program gimn.
kasów, miał 120 dz.
i odbitka. Lipsk, 1881). "Tenże: „Die NaepfWepryn, pow. czerykowski, ob. Wieprzyn,
cehensteine an den Pfarrkirchen zu Klecko, LekWerba 1.) mstko, pow. dubieński, 18 w. od
no, Rogasen und Wongrowitz* (Zeitschr. d. Hist.
Ges. f. d. Prov. Posen, t. I). „Programmy kró- Dubna, 212 dm., 1430 mk. St. dr. żel. 2 dm.,

Kościoły (Album Napoleona 28 mk. 2.) W. Kamienna, kol., tamże, gm.
Ordy). KEdmundus a Cruee: „Statuta reforma- Werba, 28 w. od Dubna. 39 dm., 212 mk, 3.)
tionis monasteriorum ordinis Cisterciensis pro- w., Wer by (t. XIII, 220), pow. włodzimierski,
vinciae Polonae. edita Vangroviae in eapitulo 150 dm., 643 mk., cerkiew, szkoła, młyn.
Waisioście. A pow. łaeki, gm. Połonka,
provinciali, 1640* (Katalog książek X. Prusinowskiego). Nowieki A.: „Beitrag zur Flora 11 w. od Łueka, 32 dm., 223 mk. Obeenie skarlew. gimn. w W.*

_ Vangroviensis, II, Beilage*

(Jahresbericht den

Kgl. Gymn. zu W., 1886). „Powiat Wągrowiee-

bowa, po dominikanach łuekich.
Werbcze Małe i Wielkie, pow. rówieński,

„Statisti- 80 w. od Równego, W. Małe 80 dm., 545 mk.,
sche Darstellung des Kreises Wongrowitz, mit W. Wielkie 82 dm., 519 mk.
ki* (Tygod. literacki, 1844, n. 40).

Bezug auf die im Jahre 1827, ausgefuehrte Sta-

Werbeń, wś, pow. dubieński, 40 w. od Dub-

tistische Aufnahme Verf. von v. Sachodolski*, na, 138 dm., 954 mk.
Werbeńskie Hulewicze, kol , pow. dubieńWongrowitz.
Wąsosze, mstko, pow. szczuczyński. Ja- ski, gm. Boremel, 38 w. od Dubna, 36 dm.,.
kób Mora „de Korytkowo* wikaryusz w Wąso- 221 mk.
Werbiczno, wś i kol., pow. kowelski, gm.
szach, dok. z r. 1471, nadaje swe posiadłości
w Rutkach synowcowi swemu (Kapica, Her- i st. poczt. Turyjsk (15 w.), 25 w. od Kowla.
Wś 45 dm., 295 mk.; kol. 108 dm., 679 mk.
barz 339).
Wdowiczyn, chutor pod Subotowem, pow. cerkiew drewn. z r. 1881, na miejsce starej
czehryński, 12 w. od Czehrynia, 99 dm., 296 zr. 1725. Do par. należą wsi: Wólka Werbiczańska (2 w.), Tuliczów (3 w., z cerkwią fil.),
mk., 3 młyny wodne, 2 wiatraki,
Wecale, zaśćc., pow. dzisieński, własność Ossa (5 w., z eerkwią fil.) i Rewuszki (8 w.).
W pierwszej połowie XV w. wieś należała do
Raczków, 19 dz.
Iwaszki
Jasmanowicza Werbiczowskiego, od któ
Weecele, wś, pow. dźwiński, par. Krasław.
Wedemki,

fol., pow. witebski,

Lipskich,

rego nabył za 80 kóp gr. szerokich czeskich
Wasili Chrebtowicz, od niego drogą wiana

66 dz.
otrzymał kn. Andrzej Miehałowiez Sanguszko
Wegierele, pow. szawelski, własność Taraszkiewiczów, 107 dz.

Wejduki, fol., pow. dryzieński, par. Rosiea.
Mają tu Kondraccy 64 dz. i Stankiewiczowie

Koszyrski, eo potwierdził Zygmunt I w r. 1528
(Arch. Sanguszków, III, 329).

Werbka 1.) wś, pow. kowelski, gm. Niesuehojeże, 3 w. od Kowla, 20 dm., 122 mk., ceer-

62 dz.
kiew drewn. odnowiona w r. 1818. Do par. naWelekiszki, Wielżkiszki (t. XIII, 328), fol., leżą wsi: Bachów (2 w.), Dubowa (4 w.) i Ko-

pow poniewieski, gm. Pompiany (2 w.), 23 w.
łodnica (2 w.).
od Poniewieża, własność hr. Platerów, 627 dz.

Monaster istniał tu janż w roku

1543. 2.) W,, chutor, pow. nowogradwołyński,
Welesniów, r. 1469 Wyelicznow, wś, pow. gm. Lubar, 5 dm., 26 mk.
buczacki. Nadana przez Władysława ks. opolWerbkowice, wś, pow. brubieszowski. W r.
skiego Buczackim, R. 1469 posiadają z Cze- 1578 we wsi „Wierpkowiee* płaci Stabrowski
chowem, Żórawem
i Petryłowem Michał Buczac- i Mirecka od 3 łan., 5 zagr., 1 rzem., 4 kom.
W r. 1578 włada tu Pomorzański.
W r. 1890 gmina W. miała 6696 mk. stałych,
Welin, chutor, pow. owracki, gm. Jskorość.
w tej liczbie 5758 praw , 820 kat, i 118 żyd.

ki.

po
Wer
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W r. 1578 płaciła od wójtoWerbołocie, chutor, pow. owrucki, gm. Po- trzy lata zł. 60.
km., 8 zagr., popa, 2 kom. z by-

stwa, 9 łan.
kalew,
4 kom. Por. Rachanie, W wielWerborodyńce, wś, pow. starokonstanty- dłem, 2 rzem.,
lasach przylegających do tej wsi zbierano
nówski, gm. Skoworodki, 12 w. od mta pow,, kich
w w. XVI. Dochód z opłat za prawo
132 dm., 587 mk., cerkiew murow. z r. 1854, czerwiee
ia
dochodził 6 zł.
zbieran
Berewsi:
szkółka od t. 1884. Do par. należą
Werecieja, fol., pow. dzisieński,
ieje,
Werec
ła
wchodzi
WŚ
w.).
(2
Jhnatki
giele (3 w.) i
y.
Kurhan
Łuck.
gm.
W r. 1758
w skład ordynacyi ostrogskiej.,
Weremijówka, wś, pow. starokonstantyLubootrzymał ją (w liezbie innych) ks. Stan.

Krasiłów, 28 w. od mta pow.,
mirski, odr. 1800 hr. Konstancyi Sewerynowej nowski, gm.
mk., cerkiew drewn. r. 1773,
745
dm.,
117
Rzewuskiej, następnie Czeczelów, w końcu Pruod r. 1892. Wchodziła w skład
szyńskich.

szkółka cerk.

cyi ostrogskiej, w r. 1593 spustoszona
Werbowce, wś, pow. zasławski, gm. Sulżyn, ordyna tatarów, w r. 1758 otrzymał ją wraz
przez
cerkiew
mk.,
21 w. od Zasławia, 224 dm., 1469
m Konstantynowskim ks. Frane. Lubodrewn. z r. 1846, szkółka. Własność hr. Po- z klucze
ść Malinowskich,

toekieh.

mirski, obeenie własno

Werbówka 1.), kol. niem., pow. radomyski,

Wereścia, chutor, pow. kowelski, gm. Leli-

par.
2.) W., wś, pow. zasławski, gm. Butowce,

Wereśna, wś, pow. nowogradwołyński, gm.

gm. Kiezkiry, przy wsi Berezce, 15 dm., 89 mk. ków, 4 dm., 14 mk.

32 w. od mta
praw. Czerniatyn Wielki (6 w.), 40 w. od Zasła- Żołobne, par. praw. Mokre (5 w.),

pow. Wś 43 dm., 266 mk; os. 2 dm, 12 mk.
wia, 23 dm, 197 mk.
(par
wka
Mohiłó
Werby 1.) fol., przy wsi
Wereśnia, chutor przy ujścia Wereśni do
praw.), pow. uszycki, par. kat. Dunajowee, Uszy, pow. radomyski, gm. Przyborsk, 103 w.
290 dz. ziemi orn. Należy do klucza dunajo- od Radomyśla, 51 dm., 320 mk.

wieekiego, który w r. 1898 nabył Zawojko od
Weresy, wś, pow. owrucki, 7 w. od Owru,
Wierzby
W.,
2.)
.
wskiego
Skibnie
awa
cza. 38 dm., 285 mk.
Bronisł
Wereszczaki 1.) Niższe, sioło, pow. czewś, pow. żytomierski, gm. Barasze, 89 w, od
Żytomierza, 23 dm., 140 mk.

hryński, 25 w. od Czehrynia, 131 dm., 966 mk.,

chałew.

mieńca,

Werchniaki, wś, pow. starokonstantynow- cerkiew, szkółka cerk., szkółka poezątk., 9 wiaski, gm. Skoworodki, par. praw. Motrunki traków. 2.) W., wś, tamże, przyległa do sioła,
(5 w.), 9 w. od mta pow., 83 dm., 429 mk., cer- 118 dm, 936 mk. 3.) W. IWyźsze, kol. żyd.,
kiew fil. drewn. z r. 1701, szkółka cerkiewna.
tamże, 9 dm., 12 mk. 4.) W., wś, pow. krzeWerob.
ki,
radomys
pow.
mieniecki, gm. Wyszogrodek, 54 w. od KrzeWercholewsk,
225 dm.,

1340 mk.,

cerkiew

drewn.

Werchy 1.) wś, pow. kowelski, gm. Borow- z r. 1867, szkółka cerk, od r. 1869. Do par.
no, 43 w. od Kowla, 95 dm., 758 mk,, cerkiew należy wś Korzkowce (3 w.). Własność hr.
drewn. wzniesiona r. 1742 przez dziedzica Ra- Rzyszczewskich, O 2 w. posterunek straży
czyńskiego, szkółka cerk, (od r. 1893). Do pogr.. 1 dm,, 15 mk,
par. należy wś Majdan Soszyczański (5 w.).
Wereszcze, wś, pow. chełmski. W r. 1565
Istniał tu monaster bazyliański p. w. św. Micha- wś ta w ststwie chełmskiem miała 12 dwoSieła, skasowany r. 1827 z polecenia kol. duchow- rzyszez na prawia wołoskiem osadzonych.
nego rz.-katolickiego. Wś należała do Raczyń- dzący tu wołochowie płacili tylko czynsz od byskich, obecnie Przewłockich. 2.) W., urocz., dła jakie chowali. Kniaź z kilku barci dał miodu półtory rączki. Powinnością osadników było
pów. rówieński, gm. Stydyń.
Werdaciszki, pow. święciański. -Znajdowa- jechać z listy, woły gnać i po złodzieja jechać,
Dochodu było zł. 7 gr. 28*/4.
no tu młotki kamienne.
Werechanie, r. 1565 Wierzch-Rachanye, WŚ
Wereszczyn, wś, pow. włodawski. W r.
nad rzką Rachanką, pow. tomaszowski. Przy- 1565 wś ta należy do par. Sawin, składa się
legła do dóbr Rachanie. Wchodziła w skład z 7 działów należących do Wereszczyńskich,
ststwa bełzkiego. Drogą zamiany za Damiani- Unieszowskich, Czerniawskicb, Siedliskich. Najce (pod Niepołomicami) przeszła w posiadanie większy dział ma Mikołaj Rej płacący od 4 łan.,
Oleśnickich w początkach w. XVI. Nabywszy 6 zaer., 2 zagr. bez roli, 2 rzem., popa, zaś w WoW. założyli tu Oleśniccy folwark i zmienili po- li Wereszczyńskiej płaci od 3 łan., 1 zagr.
winności, umniejszając danin wzamian za dodane
Weretenowo, fol., pow. wieliski, gm. Cerkoroboty na folwarku. Wedle lustracyi z r. 1565 wiszeze, Miekiewiczów, 233 dz.
po tej zmianie było 35 kmieci na półłankach,
4 dm., 29 mk.

10 zagr. (przedtem 38), bartników 9 (miodu rączek 161/,, wartości zł. 41 gr. 71/), komorni-

Werhów, pow. owrueki,
Werki, pow. wileński. Znaleziono tu topór

m do obsadzenia, oraz
ków 7 (przedtem 20), pop, karczmarz, kniaź. zserpentynu, z otwore
r. 1845, kilka szkiew
ogrodu
niu
Suma dochodu zł. 106. Młyn 22.80 i staw co przy zakłada
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letów, a przy nich rozmaite wyroby bronzowe giełłę Wasilowi Kościałkowskiemu, w ostatnich
i żelazne.
czasach należał do Adama Kupścia, miał 430 dz.
Wernuza, wś, pow. dryzieński, par. Oświej.
Węgrów, ob. Sokołów.
Werpa, pow. owrueki, gm, Słoweczna, 27 w.
Węgrzynów, wś, pow. jędrzejowski, ob.

od Owrucza, 63 dm., 340 mk,
Obiechów.
Wersznica 1.), kol. i urocz., pow. nowoWęsampol, Węsanpol (t. XIII, 262), pow.

gradwołyński, gm. Romanówka, 16 i 12 w, od dzisieński, par. Mosarz,

mta pow.

5mk.

Kol. 23 dm., 220 mk., urocz. 1 dm., 131 dz.

2.) W., wś, pow. owrucki, gm. Chry-

własność Turskich,

Węsławienta, Wensławienta, mylnie Wen-

stynówka, 5 dm., 47 mk,
sławienięta (t. XIII, 206), dawniej Wojsławienta,
Wertoszki, fol., pow. witebski, Sawernow- pow. oszmiański. W r. 1585 własność Mikołaskich, 26 dz.
Ja Monwida Dorohostajskiego, wwdy połockiego.

Wertykijówka, wś, pow. żytomierski, 18 w. W r. 1692 w dziale Hieronima Sebastyana Waod mta pow., 78 dm., 528 mk,
żyńskiego.
Werybowszczyzna, _fol., pow. lepelski,
Węże, wś, pow. sokołowski. W dok. z roku
własność Sadowskich, 54 dz.
1548 w aktach sądow. ziemi drohiekiej, Marcin
Weryczówka, kol. i urocz., pow. rówieński, Wąż komornik drohicki (Kapica, Herbarz, 446).

gm. Derażne. Kol, 11 dm., 73 mk.; urocz. 1 dm,,
Wężowszcżyzna, wś, pow. lidzki, O zna6 mk.
lezionych tu zabytkach archeologicznych pisał

Weryki, fol., pow. borysowski, Tracewskich, Wand. Szukiewiez w „Swiatowicie* (t. I).

60 dz,
Wgnanka ( Wygnanka?), wś, pow. owrucki,
Weryszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Łuhiny, 41 w. od Owrucza, 37 dm., 280 mk.

gm. Antolepty (9 w.).
Wialbutowo, podane powtórnie p. n. WzelWesiełki, fol., pow. newelski, spadkob, Ka- butowo (t. XIII, 266, 309), pow. oszmiański.
zim. Łoskiego, 112 dz.
Przez czas długi Zabłociem zwane, było w połoWesoła, osada karcz , pow. żytomierski, gm wie w. XVI dziedzietwem Wizgirdów. W r.1605
Krasnopol.
włada W. Jarosz Szymonowicz Niekraszewicz,
Wesołe, urocz., pow. krzemieniecki, gm. Be- a r. 1680 syn jego Adam. W r. 1699 dziedzireżce, 7 dm., 35 mk.
cem zostaje Jerzy Wawrzyniec GirdzimontWesołów, pow. wiłkomierski. W r. 1788 Szyszkiewiez. W r. 1702 wojsko szwedzkie
własność Tyszkiewicza, pułkown., w zastawie spaliło dwór wielbutowski. Po Szymkiewiczach
Józefa Dowgiały, szambelana.
odziedziczył dobra Jan Radzimiński-Frackiewicz,
Wesołówka 1.) wś, pow. krzemieniecki, gm. W r. 1752 nabywa W. Jan Szczytt, kaszt. smoi par. praw. Białokrynica, 6 w. od Krzemieńca, leński. W r. 1800 od Józefa Szczytta nabywa
46 dm., 229 mk. 2.) W., chutor, pow. ostrog- Oktawiusz hr. de Choisenl-Gouffier, od którego
ski, gm. Kuniów. 3.) W., urocz., pow. żyto- r. 1815 kupuje Marcin Ważyński. W r. 1831
mierski, gm. Uszomierz.
przy eksdywizyi dóbr Ważyńskiego W. dostało
Wetejki, pow. wiłkomierski, ob. Wzźetejki.
się Jędrzejowi Sniadeekiemu.
Wetery, pow. borysowski, ob. Wentery.
Wiar, rzeka, w dok. z r. 1368 Wizar. Ob.
Wetla, ferma, pow. owrucki, gm. Worobie Kod. mał. (III, 213).
Nowe.
Wiarówka, Wierówka 1.) kol., pow. nowoWetły, Wzetły (t. XIII, 429), wś, pow. ko- gradwołyński, gm, Emilczyn, 53 w. od mta pow.,
welski, gm. Hłusza Wielka, 93 w. od Kowla, 64 dm., 385 mk. 2.) W., słoboda, tamże, gm.

94 dm., 888 mk., cerkiew drewn. z r. 1876, na Serby, 12 w. od mta pow., 51 dm., 316 mk.
miejsce dawnej z r. 1679, szkółka cerk. od roku
Wiatowice, r. 1418 Wetowycze, wś, pow.
1889, Wś W. wraz z Ratnem nadana była wielieki, ob. Zdplas,
przez w. ks, Kazimierza Jagiel. ks. Sanguszee
Wiatrowiec, wś, pow. grójecki, W r. 1580
(Arch. Sanguszków, I, 38).
Czychry Wiatrowiee w par. Jasiniee, Cychrow-

Wędołów, w dok. Vendolow, dziś Koniecki- scy mają 21/, łan.
Wiatrówka, pow. czehryński, gm. Podoroż-

Wądołowo, wś drobnej szlachty, pow. kolneński.

W dok. z r. 1506 spisanym w Wiznie, występu- ne (nie Czaplica), 186 dm., 993 mk., dwie szkółki, 7 wiatraków.
385). Dziś nazwa W. ustąpiła miejsca nazwom
Wiazowek, pow. czerkaski, ob. Wiązówek

je „Andreas Conyczek de Vendolow
* (Kod. maz.,
częściowych folwarków,

Węgielce, wś, pow. lubartowski, ob. Chuda
Woła (t. I). W r. 1676 wś W. ma 30 poddanych.
Węgieryn (t. XIII, 251), Węgieryszki, pow.
nowoaleksandrowski, gm. Czadosy (4 w.). Nadapy r. 1412 z Ucianami przez Władysława Ja-

(t. XIII).

Przysiołek nosi nazwy Roskoszówka

al. Zawodzianka. Mstko (59 w. od Czerkas)
ma 1522 dm,, 8583 mk., 2 cerkwie, szkółkę
cerk., 4 młyny, 42 wiatraki, cegielnię.

Wiazowica, wś nad rzką t.n., dopł. Sobu,

pow. lipowiecki, gm. Iwańka, 22 w. od Lipowca,

45 dm., 280 mk., kaplica, szkółka, młyn.

Wie
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Wiejcza, ob. Wzejsca (t. XLII).
Wiejsieja, pow. słucki, ob. Wiesieja, Nadaca. WŚ 291 dm., 1608 mk.,; fol. 1 dm., 45 mk, na r. L616 Andrzejowi Massalskiemu. Fol. ma
We wsi cerkiew, szkółka cerk. od r. 1860, ee- 273 dz.
Wielącza, wś, pow. zamojski. W r. 1564
gielnia. Własność Hollenderów.
Wiazówka, pow. owrueki, 15 w. od Owru- leży w par. Szczebrzeszyn. Płacą tu od 27 łan.,
Wiazowiec, wś i fol. nad Horyniem, pow.
krzemieniecki, gm. Jampol, 42 w. od Krzemień-

cza, 204 dm., 1176 mk.

Wiazówki, chutor, pow. kowelski, gm. Lelików, 75 w. od Kowla, 16 dm., 93 mk.
Wiaązewo, w dok. z r. 1474 IVyazowo, 1576
Wienzow. Wieś książęca należąca do Wyszogrodu (Kod. maz., 261). W r. 1576 wieś król.
ma 12 łan. Będzie to zapewne dzisiejsza Wiązówka, w pow. płoekim.
Wiązownica, wieś, pow. szezuczyński.
W dok. z r. 1506 występuje Mikołaj „de Wyanszownycza* łowczy wizneński (Kod. maz., 335).
Wicentów, kol., pow. włodzimierski, gm.

Kisielin, 44 w. od Włodzimierza, 36 dm.,
264 mk.

Wicentówka, kol., pow, łucki, gm. Trościa-

niec, 28 w. od Łueka, 27 dm., 212 mk.
Wicentowo, kol., pow. nowogradwołyński,
gm. Baranówka, 48 w, od mta pow., 39 dm.,
229 mk.

7 kom.

Wójtostwo ma 2 łan. 2 zagr.

Wieledniki 1.), pow. owrucki, gm. Noryń,

157 dm., 1118 mk.

2.) W, Stare, tamże, 25 w.

od Owrucza, 48 dm., 281 mk.
Wieleń, niem. Fzlehne, miasto.

Odnoszą się

tu prace: „Wieleń przez E. Kierskiego (Tyg.
ilustr., VII, 1863, 41). „Wyciąg z kroniki kościelnej miasta W.* (Manuskrypt w Bibliotece

Raczyńskich).

Ks. T. Dyniewicz zbierał mate-

ryały do historyi W.

„Pałace w W.* (Album

do Edw. hr. Raczyńskiego Wspomnień Wielkopolski. 0b.: „Przyj. ludu", 1842/43, str. 858.
Wielgomłyny, wś, pow. noworadomski. Kościół tutejszy i jego zabytki zbadał
i opisał członek komisyi historyi sztuki przy Akad. Umiej.
p. Tomkowicz. Praca ta będzie pomieszezona
w Sprawozdaniach tejże komisyi,
Wielihor, wś, pow. ostrogski, 25 w. od
Ostroga, 101 dm., 558 mk.
Wielihów, pow. łucki, 97 w. od Łueka,

Wichla, pow. radomyski, ob. Wychla.
26 dm., 340 mk, Własność Sochaczewskich.
Wiczółki, ob. Wyczółki.
Wielick, wś i kol., pow. kowelski, 37 w. od
Wiczymer, słoboda, pow. rówieński, gm.
Kowla. Wś 119 dm., 744 mk.; kol. 26 dm,,
Siedliszcze, 4 dm., 17 mk,
Wideń, chutor, pow. owrueki, gm. Iskorość, 57 mk,

We wsi cerkiew drewn. z r. 1875, na

miejscu dawniejszej z r. 1810, szkoła. Do par.
11 dm., 70 mk.
Widert, Wźderć, mylnie Wytarta (t. XLV, należy wś Kuchary (2 w.). W pobliżu wsi dwa
159), wś, pow. kowelski, gm. Hłusza Wielka kurhany. Kn. Dymitry Iwanowiez Wielieki za(7 w.), st. poczt. Kamień Koszyrski (16 w.), stawia wś Iwanowi Borzobohatemu Krasieńskie58 w. od Kowla, 99 dm., 644 mk., cerkiew mu, bisk, włodzimierskiemu, który wkrótce zo0drewn. z r. 1738, szkółka eerk, Do par. należy staje właścicielem wsi i zastawia ją Michałowi
chutor Kaliwice (2 w.). WŚ należała już r. 1502 Jeło Malińskiemu (r. 1564). Następnie własność
do ks. Sanguszków. Od w. XVIII hr. Krasie- Mikołaja Łysakowskiego (r. 1566). W pierwszej
połowie w. XVIII należy do Aleksandra Niemikich.
Widna, ferma nad rucz, Świnorejką, dopływ rycza,
Wieliczka, miasto i kopalnia. Odnoszą się tu
Moczychwostu, pow. lityński, gm. Kaczanówka,
założona w r. 18938 przez dziedzica części wsi prace: Thuernagel: „Bemerkungen ueber W. und
Bochnia (Karsten Archiv., 1827, XII, 337 —
Krupina, Klemensa Gdowskiego, ma 160 dz.
Widohoszcz, pow. miński. Należała pier- 365). Piestrak F.: „Kilka słów o W.i jej ko-

wotnie do Makarewiczów, od których r. 1615 palniach*. Kraków, 1903, str. 48 z rycinami.
nabywa Haraburdzina, dalej [waszeńczewiczów. Tenże: „Dawne zapiski o wielickiej kopalni soli*. Wieliczka, 1902, str. 43. Tenże: „MariOkoło r. 1810 Antoniego i Anny Sołtanów.

Widynów, wś nad rz. Prut, pow. śniatyński,
Nadany r. 1416 Waśkowi przez Wład. Jagiełłę
(Kod. dypl. pol., I, 243). Por. Orelec (t. VII).
Widzki Dwór, pow. nowoaleksandrowski.
Nadane w r. 1794 przez ces, Katarzynę Mikołajowi Pizaniemu. Dobra składały się z fol.: Puszki, Antoprudzie (dokupionego z dóbr Gierejsze),
kłandziszki, Kożelewszczyzna i Wojekieluny,
obejmowały 6000 dz., miały 800 dusz męzkich.
Ob. Wźdze (t. XIII),

ma Germana plany kopalni wielickiej z r. 1638
i 1648% (Odbitka z Czasop. techn.) Lwów,
1902, str. 31.

Scehroeter Adam:

„Salinarium

Vieliciensium deseriptio*'. Opis salin wieliekich
(z w. XVI), przekład Feliksa Piestraka.
Wieliezka, 1902, str. 32.

:

Wielimcze (t. XIII, 327 Wzelimie), wś, pow.
kowelski, gm. Datyń, 41 w. od Kowla, 1822 mk.,
cerkiew drewn. z r. 1810, na miejseu dawnej
z r. 1661, kaplica cmentarna drewn. z r. 1856,

Podług miejscoweokoło r. 1500,
została
założona
wś
podania
go
Szczurzyn, 35 w. od Łucka, 70 dm., 499 mk.,
przez osadników z sąsiedniego Datynia. Wcehocerkiew, młyn. Własność Kossakowskich.

Wieczyny, Wiczyny, wś, pow. łucki, gm. szkoła ludowa od r. 1860.
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dziła w skład ststwa ratueńskiego. Podług lu- pobierał biskup włocławski wedle dok. z r. 1268
stracyi z r. 1565 było 138 dworzyszez,
z których (Ulanow. Dok. kujaw., str. 214, n. 39).
Wieluń, pow. kobryński. Grupa kurhanów
8 płaci czynszu po 20 gr. rocznie, Dochód czyni 59 zł. i 9 gr. W r. 1661 ststa ratneński na obszarze niedochodzącym dziesięciny.
Wieluń, wś i fol., pow. rówieński, 140 w. od
Stefan Czarnecki, który uposaża miejscową cerRównego. Wś 99 dm., 594 mk.; fol. 3 dm,,
kiew.
Wielka, IVre/ikaja, kol., pow. włodzimierski, 32 mk.
Wieprz, rzeka, J. Przyborowski: „Wycieczki
gm. Werba, 18 w. od Włodzimierza, 17 dm.,
nad Wieprz” (Wiad. Arch., t. IV, r. 1882),
78 mk.

Wieprzec, wś, pow. zamojski.

Wielka Wola, wś, pow. opoczyński, „Wia-

W r. 1564

domość o słynącym łaskami obrazie... w koście- wś ta w par, Zdanów płaci w dziale pani Liskiej
le po bernadyńskim w Wielkiej Woli*. War- od 5 łan., 4 zagr., Andrzeja „comitis in Gorka*
od łan, 12!/,, 2 zagr. bez roli, 1 kom., cerkiew,
szawa, 1900 r., str. 95.

Wielki Las 1.), wśi chutor, pow. owrucki, dział wójtostwa dziedzicz. 21/, łan, 7 zagr. bez
Wś 24 dm., roli. Wola Wieprzeeka od 14%, łan., 4 kom.
Wierbuszki, pow. oszmiański, ob, Werbusz139 mk.; ehutor 4 dm., 24 mk. 2.) W, Ł.,

gm. Łuhiny, 60 w. od Owrucza.

chutor, tamże, gm. Tatarnowicze, 4 dm., 22 mk. ki.

Wchodziła w skład ststwa krewskiego,

Wiercany, ob, Wzżerczany,
Wielkie Pole, kol., pow. rówieński, gm. BeWierchnów, wś, pow. włodzimierski, gm.
reźne, 53 w. od Równezo, 31 dm., 245 mk.
Chotiaczów, 18 w. od Włodzimierza, 28 dm.,
Wielkopole, r. 1515 Wyelykye Polye, 1565
Wielopole, wś, pow. gródecki

W r. 1515 wieś

287 mk.

Wierchowiecki Bór, kol., pow. rówieński,
gm. Tuczyn, 34 w. od Równego, 19 dm., 97 mk.
gr. 15. W r. 1565 ma 32 kmieci na 16 łan.,
Wiercica, w dok. Wźrciza, wś nad rzką t.n.,
1 wolny jeszcze, tywon, karezmarze 2 (zł. 11
pow. częstochowski. W r. 1279 Bolesław, ks.
gr. 6), podsadków 7. Ogółem zł. 26 gr 2.
krak. i sand. odprawia wiee między W. a ŻóraW r. 1578 płaci tu wojewoda podolski od 8 łan,,
wiem nad rzką Rzeczycą (rechyza). (Kod. kat.
8 zagr., 15 kom., popa, 3 zagr., 5 kom., 4 rzem.
krak., I, 108).
Wielkopolska, Potkański Karo]: „KaszteWierciczów, r. 1385 Wercziczow, u Dług.
Janie wielkopolskie w najdawniejszej dobie swe- Wyercziczow. Wieś z kościołem paraf. z dawna
go istuienia* (praca przedstawiona Akad. Umiej. istniejącym, wcielona w w. XV w obręb miasta
w Krakowie, r. 1901), Praee odnoszące się do Pińczowa. Układ o prawo patronatu nad kościokrólewska płaci od 4 łan., karezma gr. 6, pop

części obszaru W. wchodzącej teraz w skład łem par. nastąpił przed bisk. krak, Janem roku
Prus podano pod nazwą Poznań.
1385 (Kod. kat. krak., II, 105).

Wielmoża, wś, pow. olkuski,

W r. 1357

Wierciszewo, wś, pow. łomżyński. W dok.

Bodzanta bisk. krak. postanawia by altarysta oł- z r. 1444,ob. Brzostowo.
tarza $w. Marcina z dziesięcin pobieranych z W.
Wierciszów, w dok. Wzrchichew, wś, pow.
i Zadroża, dawał 2 grzyw. wikaryuszom kate- lubelski, Sobiesław z W. w dok. z r. 1307 (Kod.
dry (Kod. kat. krak., I, 267).
kat. krak., I, 150). Reg. pob. z w. XVI nie
Wielopole, miasteczko, podane w reg. pob, wymieniają tej wsi. W r. 1676 płaci tu Piotr

zr. 1552 w pow. radomskim, wojew. sieradzkie- Gruszecki od 33 poddanych i 5 osób z rodziny
go, płaciło szosu fl. 6 gr. 12. Istnieje wpraw- swej.
dzię wieś Wielopole w pow. piotrkowskim, lecz
Wierczany al. Wźiercany (t. XIII, 381), wś,
nosiła ona wtedy nazwę: Nowopole i leżała w in- pow. ropczyeki, par. Nockowa, urz. poczt. w Sęnym powiecie. (o się stało z miasteczkiem dziszowie (8 klm.). W r. 1536 należała do
i gdzie leżało trudno orzee dla braku świadectw. Iwierzyce, włości kaszt. sandom,, miała 42 kmieWielopole Skrzyńskie, r. 1536 Vielopolie ci dających wogóle czynszu grzyw. 25 gr. 44.
mstko, pow. ropczycki, W r. 1536 77 mieszczan Wójt Jan Zaborowski (nobilis) miał 2 łany, a na
mających role i ogrody. Są rzeżnicy, szewcy, nich 2 kmieci płacących po 1 grzyw., 2 karczpiekarze, łaźnia, 8 sadzawek,

folwark.

2 młyny, dwór,

Czynsz wynosi grzyw. 35 gr. 6.

my, 2 młyny, 1 zagr.

Ogółem miał grzyw.

Do 24'/, gr. 20.

dóbr W. własności Andrz. Czuryły, kaszt. przemyskiego, należą wsi przyległe miastu: Góra
(Nawsie) i Koniee. Oceniono dobra na 2500
grzyw.
Wielowieś, r. 1302 Vella ves, pow. tarnobrzeski. Jan pleban „de vella ves* w dok. z r.
1302 (Kod. dypl. pol., III, 169).
Wielowieś, w dok. z r. 1268 Jagna villa,
wś, pow. inowrocławski. Dziesięciny z tej wsi

Wiereciejno, Wieretiejno, fol, pow. bory-

sowski, Bohdanowiczów, 100 dz.

Wierkielany, ob. Werkielany.
Wierów, wś, pow. sokołowski,

We wsi

istnieje klasztor prawosławny, żeński, założony
w ostatnich czasach. W r. 1897 otrzymał za-

siłek 8000 rb. na zakupno gruntów w celu rozszerzenia obszaru.

Wierpol, pow. brzeski, gub. grodz. Pomię-

Wie
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dzy wsią a sąsiednim lasem, w miejseowości

Wierzchów,

pow.

ostrogski,
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dm,,

zwanej Mogiłkami al. Grabarką, kilka równole- 683 mk.
Wierzchowie, wś, pow. olkuski, Ossowski
głych nasypów.
Wierszonowice, r. 1419
Wirszonowicze, G.: „Jaskinia Wierzchowska Górna* (Pam. FiDawna własność kapituły krakow. w ziemi łę- zyogr., t. VI, 1886).
Wierzchowie, pow. witebski, ob. Werchowo
czyckiej. Dziś nie znana. Ob. Wardzyn.
Wieruszyce, w dok. Wierusice, wś, pow. (t. XIII).
Wieszchowlany, pow. grodzieński. W pobocheński. Wspom. w dok. z r. 1262 (Kod. kat.
bliżu
wsi, na wyniosłości, kurhan.
krak., I, 86).
Wierzchuca Nadbużna, pow. bielski, gub.
Wierzawice, r. 1565 Wzierzaicza, wś, pow.
łańcueki. W r. 1565 wś ta w ststwie leżajskim, grodz. Stacya krzemienna przedbistoryczna
miała 23 kmieci na 27!/, łan., 4 bartników, i kurhany (ob. Glogier, Bibl. Warsz., r. 1876,
1 rybitwę, na jeziorze sanowskim, 6 zagr., t. I, 131).
Wierzchy. pow. brzeski, gub. grodz, Między
karezmarz. Ogółem dochodu zł. 82 gr. 4.

Wierzbica 1.) mstko, pow. radomski, W dok. wsiami -W., Krywlanie i Naleźniki wały sypane,

z r. 1260 śród włości klasztoru wąchockiego po- mające w niektórych miejscach do 2 saż. wysodano: „Wirzbiecza cum suis pertineneiis et omni- kości, długie około 1'/ą w., otaczające przebus utilitatibus, mellificio, venacione, eastoribus, strzeń kwadratową, zwaną u ludu twierdzą ks,
quam Comes Otto et Cristinus filius Potreconis Czartoryskich,
Wierzyca, rzka, dopł. Wisły. Ossowski G.:
frater ejus dederunt*. Ks. Leszko na prośbę ks.
Grzymisławy ustąpił klasztorowi w tej wsi swe „Porzecze W. i przyległe mu wybrzeże Wisły
daniny, bobry i sokoły nadał, pozwolił założyć pod względem archeologicznym*. Kraków,
targowisko wolne na tych prawach jakie mieli 1880.
Wiesenberg, kol., pow. żółkiewski, ob. Jabiskupi
wTarsku, z prawem niemieckim i sądownietwem wyższem, 2.) W., w dok. z roku śniska.
Wieśniak, chutor, pow. żytomierski, gm.
1367 omeszniky, wś, pow. olkuski. Już w w. XV
przyjęła nazwę dzisiejszą (Kod. kat. krak., II, Trojanów, 7 w, od mta pow., 43 dm.. 228 mk.
Wieszczyce, w dok. Wescziczc, wś, pow.
28). 8.) W., wś, pow. janowski. Do niej zapewne się odnosi akt z r. 1294 nadający „Step- kutnowski. Wspom. w dok. z r. 1439 (Kod.
hano Ungaro... utrasque villas Wirwitzy nuncu- maz., 174). W r. 1579 jest tu pięć drobnych
patas, in terra Sandomirie ultra aquas Visle si- działków.
Wiesznie, Wiesznia (t. XIII, 425), fol., pow.
tas* (Kod, mał., II, 195). Ziemia sandomier -

ska obejmowała wtedy niewątpliwie i obszary wilejski, 80 w. od Wilejki, attyn. Szantyrowprawego brzegu Wisły. 4.) W., wś, pow. puł- szezyzny (z którą mają 1545 dz.), własność
tuski. Wspom. w dok. z w. XIII, śród włości dawniej Bohdanowiczów, dziś Rudominów.
Wietrznica, wś, pow. sądecki. R. 1317
bisk płockiego.

Wierzbowce 1.) wś, pow. horodeński, ob. Katarzyna zw. Odolany, przełożona klasztoru

Gwoździec. 2.) W. al. Wierzbowiec, wś, pow. sądeekiego sprzedaje za 3 grzyw. sołtystwo
kossowski. Nadana r. 1416 Waśkowi przez w W. Świętoniowi (Suetonio) synowi Czaczka.
Osadniey. którzy otrzymają działy na zaroślach,
Wład. Jagiełłę (Kod. dypl. pol., I, 243).
Wierzbowiec, wś, pow. krzemieniecki, gm. będą mieć 10 lat wolności i 6 lat wolni od dzieWierzbowiee, 35 w. od Krzemieńca, 320 dm., sięciny, ci co karezować będą czarny las 20 lat
2641 mk., cerkiew murow. z r. 1818, szkoła od wolności i 10 od dziesięciny (Kod. mał, II,
r. 1873. Gmina obejmuje 14 miejscowości, str. XLIX).
Wietrzno, r. 1378 Wietrznowa Wola, 1581
1386 dm. włośe. (16 innych), 7512 mk. włościan, uwłaszezonych na 8421 dz. W r. 1463 Wietrzno i Obrwinowska Wola, wś, pow. krośnieński. Konrad, opat Koprzywnieki, nadaje
kn. Sołtana Zbarazkiego.
Wierzbowiec, wś, pow. trembowelski, ob. r. 1378 Oberwinowi sołtystwo we wsi klasztorSkomorosze.
Wierzchociny,
chocin.

nej Wietrznowa Wola nad rzką Wietrznową, dla

pow.

kolski, ob. Zwierz- ponownego osadzenia na 36 łanach, Dwa łany
dla kościoła. Sołtys otrzymuje karczmę i pra-

Wierzchostaw, pow. włodzimierski,

gm. wo założenia młyna na rz. Jasiel (Kod. mał., LIL,

Podberezie, 53 w. od Włodzimierza, 33 dm., 320). Zapewne niezadługo założono tu kościół
i parafię. W r. 1581 Wietrzno, wieś z kościo257 mk,
Wierzchów, dobra, pow. lepelski, gm. Mar- łem par. ma 3 łany km., 5 zagr., a Obrwinowska
cinowo, cerkiew, 1127 dz. dwor. Zwane daw- Wola (dziś Albinowska Wola) 2 łany km., 1 sołniej Kasperowo, były własnością Stabrowskich, tys. Por. Obrwinów.

Wiewieliszki, Waweliszki (t. XIII, 431,z których Onufry łowczy orszański, w r. 1768
137),
Wowieliszki, zaść., pow. wiłkomierski,
sprzedaje Marcinowi Szczytowi. , Obeenie pragm. Subocz (2 w.).
wnuka jego Michała.

688

Wil

Wie

Wieżgi, pow. nowoaleksandrowski, gm. Po-

Wilańce, pow. święciański.

O 1 w. na

nedel (14 w.), 86 w. od mta pow. W r. 1788 wschód od wsi horodyszcze, mające kształt traw pow. wiłkomierskim, par. Kupiszki, własność pezu od strony płn., a okrągłe z innych, zajmuBillewicza, w posesyi Stefana Kołba, sędz. jące około 725 saż. powierzchni. Od płn,
i wschodu otoczone rowami, długiemi do 50
grodz, wileńskiego,
Więzowno, wś, pow. bydgoski, par. kat. i szerokiemi do 10 saż.
Wilańka, Wielanka (t. XLII, 305), pow. wiByszewo, ew. Koronowo. Wś ma 946 ha (858
roli, 10 łąk), 43 dm., 398 mk. (85 ew., 5 żyd.). leński, gm. Janiszki. O 2 w. od zaśc., śród laWspomniana w dok. z r. 1287 jako własność su należącego do hr. Tyszkiewicza, nasyp ziemklasztoru w Byszewie (Ulanow. Dok. kujaw., ny, w kształcie podkowy, zajmujący około 200
arsz. kw.
221, 48).
Wilanów, Wilanowo, mylnie podano (t. XIII,
Wigry, jezioro. Kaz. Kulwieć: „Notatki z wycieczki do W.* („Wszechświat*, r, 1902). Re- 451) w pow. bobrujskim, gdyż leży w pow. bozultaty badań tego jeziora dokonywanych w r. rysowskim,
1901i1902 przez p. K. Kulwiecia i CzerwińWilany, pow. trocki, 227 dz. dwor.
Wiibicze, pow. dubieński, 28 w. od Dubna,
skiego, ogłoszone będa później w „Pamiętniku
fizyogr.*
Obszar całkowity jeziora wynosi 60 dm., 364 mk.
Wilcany, wś, pow. dźwiński, Mają tu: Fie5500 morg. Najwyźsza głębokość sięga 55 mt.
między wsią Cimochowizną a Rosochatym Ro- dorowowie 9 dz., Jewdokimowowie 42 dz., Seligiem, Temperatura wody w tej głębokości wy- powie 10 dz.
nosiła 89 gdy na powierzchni dochodziła 20.

Wiiczków, r. 1372 Wileżcovicze, wś, pow.

turecki, par. Niewiesz. R. 1372 Michałko kanon, krakow. sprzedaje sołtystwo we wsi W.,
należącej do kapituły krakow. za 18 grzyw.
trzem kmieciom z Chorzepina. Osadnicy mieć
będą trzy lata wolne (Kod. kat. krak., Il, 49).
Już w w. XVI wieś nosi nazwę: Wilezków.
Wilczkowo, w dok. Wylczkowo, wś, pow.
Chotiaczów, 2 dm., 34 mk,
Wiktorów, wś, pow. stanisławowski, We- płocki. W dok. z r. 1474 wieś książęca naledług lustracyi z r. 1565 należała do ststwa ha- żąca do Wyszogrodu (Kod. maz,).
Wilczkowice, wś, pow. miechowski, W dok.
liekiego, osadzona r. 1558 w lesie nad rz. Łukwią, pół mili od Halicza, za monasterem Kryło- z r. 1260 wyliczającym włości klasztoru wąsem.
Kmieci osiadło tu do 30, lecz przez choekiego, podano: „villa de Wilskouiche quam
uszczuplenie granie przy rozgraniczeniu z do- Nicolaus Repczol cancellarius ducis Lesconis,
brami p. Błudnieckiego ubyło 17. Wójt dostał patris nostri, donavit eum eastoribus in lacu et
aliis flaminibus ipsius ville. W r. 1299 Jakób
przywilej na 8 łanów roli i rałyn.
Wiktorowice, wś, pow. miechowski. W r arcyb. gnieźn., zwraca wieś W. biskupowi kra1253 Bolesław Wstydliwy uwalnia ludność tej kowskiemu (Kod. kat. krak., I, 139). Według
wsi od różnych ciężarów. Wieś samą na mocy Długosza (Lib. Ben., IlI, 406, mylnie odczytano:
układu z synami Zegrama prokuratora biskupie- Nyszkowicze) wś ta nadana klasztorowi wąchocgo, biskup daje im w dożywotnie używanie. Ze- kiemu przez Mikołaja Raphal, kanclerza Leszka
gram nabył tę wieś za pieniądze biskupie. białego, odpadła z ezasem od klasztoru.
1318 w Sulejowie przysądza Władysław ŁokieWilda, przedmieście Poznania, od r. 1900
Wigurycze, wś, pow. lucki, gm. Czaruków,
22 w. od Łueka, 77 dm., 4U0 mk. cerkiew.
Własność Faszczewskich.
Wiktopoi, pow. wileński, własność Grabowskich.
Wiktorów, fol., pow. włodzimierski, gm.

tek Janowi,

bisk. krak, wś „VWietorovicze... su- wcielone do miasta.

Schultz Fr.: „Das Posener

per fluvio dieto newathcza* o którą wszezął pro- Stadtdorf W. in polnischer Zeit* (Zeitsch. d. hist.
ces Piotr, syn Salomona („diseretus vir, miles*) Ges, f. d. Prov. Posen, XVII, 2).
Wilejka, urzęd. Nowo- Wilejsk, pierwotnie
(Kod. kat. krak., 61, 158).
, Wiktorówka 1.) kol., pow. radomyski, ob. Rakanciszki, Świeżo r. 1903 utworzone miasto
Żad'ki, 2.) W., fol., pow. włodzimierski, gm. z osady jaka się skupiła przy stacyi drogi żel.
Chorów, 3 dm., 43 mk. 3.) W,, kol., tamże, odl. 9 w. od Wilna, w kierunku ku Petersburgogm. Nowodwór, 42 w. od mta pow., 18 dm,, wi. Do wzrostu osady przyczyniło się zbudo109 mk.

4.) W., kol., pow. żytomierski, gm. wanie tu wielkiego zakładu dla chorych umy-

Horoszki, 54 w. od Żytomierza, 16 dm., 99 mk. słowo.

Budowę zakładu ukończono r. 1902.
Wiktorzany, wś, pow. łucki, gm. Połonka, Jest on przeznaczony dla chorych z pięciu gu12 w. od Łucka, 19 dm., 138 mk. Własność bernii najbliższych. Zakład cały obejmuje obszar 640 dzies, i ma mieścić 1000 chorych.
Jarzębkowskich.
Wilamów, w dok. Wiłanowo, wś, pow. kol- Koszt budowy wyniósł 1,150,000 rubli. Na obneński. R. 1436 bawi tu Władysław ks. ma- szarze gruntów należących do zakładu znajduje
zow. i potwierdza sprzedaż wsi Jurzec (Kapica, się las i pola, na których prowadzone będzie gospodarstwo rolne,
Herbarz, 51). Ob. Kępa,

wil
Wilga, wś, pow. garwoliński.

Wil
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Siemiradzki z placów wzniesiono pomnik gen. Murawiewa,

J.: „Otwór świdrowy w W. nad Wisłą* (Pam. Biblioteka publiczna (dawny księgozbiór Muzeum
archeol.) obejmuje 104,864 dzieł i 149,000 toFizyogr., t. V, 1885).
Wilhelmówka, kol., pow. włodzimierski, mów. W r. 1903 miano przewieść z Witebska
gm. Skobiełka, 56 w. od Włodzimierza, 57 dm,, zamknięte tameczne archiwum akt dawnych dla

300 mk.
Wilia 1.), pow. krzemieniecki, 100 dm.,
809 mk. 2.) W., pow. ostrogski, 25 w. od
Ostroga, 196 dm., 1228 mk. 3.) W,. pow. rówieński, 68 w. od Równego, 40 dm., 372 mk.

wcielenia do centralnego wileńskiego archiwum
akt dawnych. Do W.i jego instytucyi odnoszą
się następujące w ostatnich czasach ogłoszone
wydawnictwa
i prace: „Akty izdawajemyje wileńskoju kommissieju dla rozbora drewnich ak-

Wiliampol, mylnie We/tampel (t, XIII, 198), tow* t. XXVIII, Wilno, 1901. Tomy VIIIi X
fol., pow. wiłkomierski, gm. Rogów (16 w.), mieszczą akty wileńskiego sądu grodzkiego,
magdeburgii, akty tyczące Wilna w t. XX, sądu
41 w. od Wiłkomierza.
Wilica, wś, pow. włodzimierski, gm. Szack, ziemskiego wileńskiego t. IX. Kirkor A. H:
„Bazylika litewska* (Przegl. powsz., 1886 i od91 w. od Włodzimierza, 43 dm., 286 mk.
bitka). Spraw. hist, sztuki IV, VI. O kościele
Wilkańce 1.), pow. szawelski i wiłkomierski, św. Anny pisał B. Podezaszyński w Mittheil,
ob. Wiłkańce (t. XLII). 2.) W., okolica, pow.-|Centr, Comm. Wien, 1871, XVI. Krauze M.:
lidzki. W pobliżu grupa kurhanów, z których „Upominek wileński J. I. Krasz.* 1880. J. Biejeden, mający 4 saż. średnicy u podstawy, rozko- liński: „Uniwersytet wileński". Kraków, t. IJI,
pał Szukiewiez, znalazł ślady 3 szkieletów ludz- 1900.
W wydawnictwie zbiorowem historyi
kich, ognisko i topór żelazny typu litewskiego.
szkół poświęconem, Tur Lud.: „Uniwersytet
Wilki, wś, pow. trocki, gm. Jezno, własność wileński i jego znaczenie*. Kraków, 1908,
Orwidów.
Na ziemi dworskiej horodyszcze str. 102, z 59 ryc. Wołyniak,: „Szkoła powiastożkowe, 30 saż. wysokie,
towa bazyliańska w Wilnie w klasztorze św.
Wilkowisko, wś, pow. limanowski. Dawa- Trójcy*, 1893. Ignacy Strzemiński: „Stan sała pierwotnie, wraz z całą grupą wsi w okręgu nitarny Wilna w pierwszem 25 leciu w. XIX*
szczyrzyckim położonych, dziesięcinę klasztoro- („Księga pamiątk. setnej rocznicy A. Miekiew.*
wi sieciechowskiemu. Za Długosza były tu Warszawa, t. LI, 197—209). Kaz. Podernia:

dwa działy: Buczyńskiego b. Strzemię i Bogda- „Ostatni astronom obserwator wileński* (tamże,
na h. Szarża. Był we wsi kościół par., folwark H, 165, 173) „Dewianostoletie Imp. Wilen. medycynskago obszczestwa*. Wilno, 1896. Wei karczma (Dług. L. B., I, 276).

Willahor, os., pow. proskurowski, par. Czar- dług spisu jednodniowego z r. 1897 było w guny Ostrów, należy do spadkob.
Konst.Przeździec- bernii wileńskiej 1,589,393 mk., wtej liezbie
935,031 katolików, 415,208 prawosł., 204,673
kiego. Ob. Antonówka.
Wilmazów, fol., pow. dubieński, gm, Jaro- żydów, roskolników i uchylających się od prawosławia 25,673, 4364 mahometan, 3578 lute-

stawieze, 4 dm., 36 mk.

Wilno, W oznaczeniu położenia miasta ranów, 177 kalwinów, 576 karaimów. Co do
(t. XIII, 492) mylnie podano szerokość geogra- języka, mówiących po białorusku 891,771, po
fieczną półn. 50 zamiast 54%. Ludność miasta litewsku 279,694, po polsku 129,651, po rosyjw r. 1897 wynosiła 159,568, obeenie przecho- sku 78,562, po małorusku 912, po żydowsku
dzi 180,000. Według wykazów komitetu sta- 202,368, po tatarsku 1969, po niemiecku 2915,

tystycznego w r. 1900 urodziło się w mieście: po łotewsku 471. Szlachty polskiej rodowej było
2922 katol., 1013 prawosł., 1592 żydow., 32 in- 129,651, rosyjskiej 7402, szlachty osobistej
nych wyznań. Ogółem 5559. Zmarło: 1947 polskiej 1868, rosyjskiej 3010. Sród mówiąkatol., 576 prawosł., 1566 żydów, 29 innych, cych po białorusku było 23,513 szlachty drobogółem 4118. Małżenstw zawarto 467 katol., nej schłopiałej. Włościan mówiących po polsku
262 praw., 622 żydów, 8 innych. Obecna lud- było 53,989. Na początku r. 1908 było według

ność dochodzi prawdopodobnie 180,000, w tem urzędowych wykazów 1,757,228 mk. (884,793

katolicy stanowią około 50%, prawosławni około męż. i872,437 kob.) zapewne razem z wojskiem.
16%/,, a żydzi przeszło 30/,. Miasto w ostat- Co do wyznania było: 1.035,234 katol. (549/),
nich czasach, za staraniem rady miejskiej, upo- 440,934 prawosł., 249,031 żydów (159/,). Werządkowywało bruki, oświetlenie i miejsca prze- dle pracy p. Matulanisa umieszczonej w „Pbachadzek. Powstała dość znaczna liczba nowych miatnoj kniżce wilen. gub.* granice gęstego zaokazalszych domów, pałacyków, hoteli, klubów, siedlenia litwinów na obszarze gubernii są: Od
Rozpoczęto pracę nad restauracyą podupadłych wschodniego krańca gub. kowieńskiej rzka Miastarożytnych kościołów, a między innemi pięk- dziołka do Postaw, rz. Stracz na Sturajcie do
nego kościołka św. Anny. W kościele św. Jana Soł i Ciudzieniszek, ztąd na Ostrowiec do Wilii
stanął piękny pomnik Adama
Miekiewicza pod Bystrzycą, potem Wilią, Zejmianą, jeziorem

i skromniejszy dla Ant. Odyńca.

Na jednym Dubinki do jez. Olany, przez wś Maciejuny
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Winiaki, mylnie, Wzłakż (t. XIII, 450), pow.
Kurhany.
Winiaki, chntor, pow. włodzimierski, gmina
Koleśniki, Dubicze, rzką Kotrą do Niemna pod
Przewałkami. Na obszarze tym litwini stanowią Krymno, 99 w. od Włodzimierza. 8 dm., 46 mk.
Winiary, wś, pow. miechowski. W r. 1337
50 do 909%/,. W dniu 1 stycznia 1903 r. dyecezyd wileńska obejmowała 23 dekanatów, 235 ko- Jan Grot, bisk, krak., potwierdza sprzedaż soł.

mstko Muśniki, dalej na Kiernowo, Jewje, Słobódkę, Rudniki, Soleezniki Małe,

Gierwiszki, święciański.

ściołów paraf, (w gub. wileńskiej i grodzień- tystwa we wsi W. przez Marcina, syna nieżyjąskiej), 45 kościołów filialnych i 162 kaplie. Ob- cego już sołtysa Macieja, Janowi, synowi Syg-

sługiwało te kościoły 383 księży swieckich, fryda z Radzowie (Kod. kat. krak., I, 206).
Winiary, pow. wielicki, ob. Szczepanowice.
8 zakonników, 2 laików, Zakonnie było 22,
Winklarowszczyzna, zaśc,, pow. słucki,
Wiernych liczono 1,369,431. W r. 1901 liczono 1,356,910 wiernych, z tych 978,180 w gub. należał do ordynacyi nieświeskiej.

wileńskiej, a 378,730 w grodzieńskiej. W okrę-

Winna, wś, pow. bielski (gub. grodzieńska).

gu naukowym wileńskim było 7988 szkół niż- Kościół par. istniał tu w w. XVI, lecz parafia
szych. Utrzymywanych przez gminy 16,59/, złączona była z ciechanowiecką i ztąd zwana:

pod zarządem ministeryum oświaty 8,59/,, szkół ciechanowsko-wińska.
Winna Góra, wś, pow. średzki. Odnoszą
czytania i pisania (cerkiewnych) 50,4/, chederów 23,30/,. Do tych szkół uczęszezało 202,445 się tu: „Plan zrównoważania najwyższych gór
uezniów i ueczennie. Z tego 397/, do szkół gmin- pod Winnogórą i projekt założenia grobowca,
nych, 12,10, do szkół minist, oświaty, 35,4*/, usypania mogiły i ustawienia pomnika tamże,
do szkół czytania, 10%/, do chederów. Do ob- dla ś. p. jenerała Dabrowskiego (Praca ręczna
szaru gubernii odnosza się następne prace: Ge- w bibl. Tow. Przyj. Nauk Pozn.). Mańkowska:
droić A.: „Geoł. izslied. w gub. wileń-grodn. „Siedziba wodza legionów*. Poznań, 1879.
it. d. (Matier. dla geoł. Ros., 1895, t. 17). Kar- „Kościół* w albumie Napoleona Ordy.
Winnica, wś, pow. pułtuski.
Wspom.
łowicz J.: „Rzut oka na gub. wileńską* (Bibl.
Warsz., t. LI, r. 1875). Szukiewiez W.: „Szki- w dok. z połowy w. XII śród włości kościoła
ce z archeol. przedhistor. Litwy. Epoka kamien- płockiego. R. 1576 własność kapituły ma
na w gub. wileńskiej*. Wilno, 1901. Pokrow- 8 łan. km.
Winogradny Las, chutor, pow. owrucki,
ski: „Archeoł. eksk. do wileń. gub.* Wilno,
1893, str. 50. Sapunow Aleksy: „„Matierjały po gm. Iskorość, 4 dm , 29 mk.
istorii i geografii disnienskago i wilenskago ujezWioliszki, trzy dwory, pow. poniewieski,
dow wilenskoj gubernii*.

Witebsk, 1896, str. gm. Czypiany.

Jeden z nich w pow. wiłkomier-

262 i 144. Pogodin A.: „Wilenskij uezebnyj skim, par. Kwietki, r. 1788 należał do ks. Raokrug 1803 — 1831*. „,Archeograf. sbornik dziwiłłów, był w zastawie u Antoniego Ordyńca,
dokum. izdaw. pri uprawlenii wilen. uczeb. okru- rotm. trockiego.
Wirbany, fol., pow. poniewieski, gm, Podga*. Wilno, r. 1900, t. XII, str. XLVII i 230.
„Akty izdawajemyi wilenskojn archeogr. ko- birże (8 w.), 64 w. od Poniewieża, należał do
Wilno, 1901. „Opisanie bar. Wilhelma Hana, miał 295 dz.
Wirbinia al. Poławeź, fol., pow. poniewieski,
dokum. wilen. centralnawo archiwa*, t. I. Wilgm. Mołdoczany (3 w.), należał do Świderskich,
no, 1901.
Wilszanka 1.), pow. humański, ob. Olszanka, miał 112 dz.
Wirgany, pow. oszmiański, ob. IVergań.
2.) W. Mała, tamże, ob. Słobódka Olszańska.

misjeju', t. XXVIII.

Wirkowice, r. 1564 Wyrpkowice, wś, pow.
Wiły, Widły 1.) wś, pow. owrucki, gm. Wozamojski.
W r. 1564 wś ta w par. Tarnogóra,
robie Nowe, 21 dm., 137 mk. 2.) W., dwa
urocz., pow, włodzimierski, gm. Luboml, 5 dm., płaci od 10 łan., 7 zagr., 1 zagr. bez roli,
38 mk. 3.) W., chutor, pow. żytomierski, gm. 2 czynsz, 3 kom., 1 rzem., cerkiew.
Wirowi, Wirowła, pow. horodecki, Dobra
Cudnów, 12 dm., 32 mk. 4.) W., dwie wsi,
tamże, gm. Trojanów, 6 i 17 w. od mta pow., skarbowe obejmują 87 wsi, 4 zaśe. i fermę, maja 9929 dz. Nadto Katarzyna Dannestern ma
27 dm., 136 mk, i 8 dm., 68 mk.
Wiły Diakiszki, zaśc., pow. święciański, 134 dz.
Wirsnie, Wirsna, mylnie Wźronie (t. XHI,
3 okr, pol., własność Popowych, 69 dz.
str. 566 i 567), wś, pow. wiłkomierski, gm. AnWincentowo, fol., pow. dzisieński, gmina droniszki (6 w.), 48 w. od Wiłkomierza. NaleŁuck.

Na obszarze fol. kurhan.

Wincentowo,

fol., pow. zasławski, gm.

Michnów.

żała do Kołyszków.

Wirże, pow. wilejski.

Pod wsią kurhan.

Wisiaty, pow. dzisieński. Obecnie własność

Wincentynowo 1.) fol., pow. nowoaleksan- bar. Rosenberg.
Wiskitno, Wyskitno, wś, pow. łódzki. Od
nowych, 48 dz. 2.) W., fol., pow. lepelski, r. 1419 drogą zamiany własność kapituły kradrowski, gm. Smołwy (8 w.), należał do Kaza-

Hrehorowiczów, 290 dz.

kow.

Ob, Chrapy
i Wardzyn.

Wis

Wis
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Wiślica, mstko, pow. pińczowski, W roku f Bauwesen*, t. 42, str. 29—40). Braumuel1249 wieś Oględów należy do kościoła $w. Trój- ler: „Der wichtigste Kanal in Europa die eine
cy w Wiślicy (Kod. kat, krak., 38).
„Collo- Vereinigung des Schwarzen Meeres mit der Ostquiam generale'* odbywa się tu 1368 roku und Nordsee vermittelst der Weichsel und des
25 czerwca (Kod. mał., I, 357). Ob. F, M. So- Dniesters*. Berlin, 1875. Panzer: „Verbindung
bieszezański: „Statua Wład. Łokietka w kate- des frischen Haffs mit der Ostsee in geschichdrze wiśliekiej** (Tyg. illustr., 1861, IV). Tenże: tlicher Zeit* (Altpreussische Monatsehrift 1889),
„Tablica erekcyjna w W.* (Tyg. illuslr., 1862, Seibt Wilhelm:

V). Tenże: „Kościół pokolegiaeki* (Tyg. illustr.,

„Praecisions-Niyellement der

Weichsel* (Berlin, 1891, str. 74),

1860, II), Spraw. kom. hist. sztuki VI, Kłosy

Wisła, wś, pow. bielski (Szląsk austr.). Swi1881, Wiek z r. 1880, n. 164.
derski Zdzisław: „Wieś Wisła*. Kraków, 1889.
Wisła, Do wymienionych (t. XLII, 596) nazw
Wisłocka, słoboda, pow. owrucki, 40 w. od
miejscowych na obszarach wybrzeży W., które Owrucza, 48 dm., 288 mk.
przez swe powtarzanie się wyłącznie tylko na
Wisłok, r. 1361 Wysloczkie, wś, pow. sanoctym terytoryum, świadczą o jednolitości ple- ki, ob Radoszyce.
miennej założycieli takowych, w czasach przedhistorycznych, dodajemy tu:

Cieciszewo, Mi-

Wisłoujście, dawniej Zatarnia, niem. Wetch-

selmuende.

Fritz Hoenig: „Geschichte der Fe-

chrów, Naguszewo, Niestępowo, Rządza, Szwa- stung Weichselmuende bis zur preuss. Besitzrocin, Trzepowo. Monografii polskiej W. dotąd name 1793*. Berlin, 1886.
nie doczekaliśmy. Z nowszych prace i rozpraw
Wiśnicz, mstko, pow. bocheński. Zamek wityczących się W. wymieniamy: Matusiak S.: śnieki nabyli r. 1901 ks. Lubomirsey, w celu
„Jakie ludy mieszkały przy ujściu W. w czasach odbudowania i zachowania tego zabytku. Ob.
najdawniejszych (Wisła, t. I, 1887). Kaw- Łuszczkiewiez Wł.: „Zabytki dawn. budown.

czyński Maks.: ..Dwie etymologie'* (Atenevm, zesz. 1Vi Spraw. Kom. sztuki V.
1892, t. 66), Al. Brueckner i St. Łaguna: OceWiśniowiec Nowy i Stary, pow. krzemiena wywodu nazwy W. i części historycznej niecki. W. Nowy 395 dm., 3391 mk.; W. Staopracowania o W. w Słow. Geogr. (Atenenm, ry 247 dm., 1850 mk.
r. 1895, czerwiee). Br. Chlebowski: „W kweWistitten, ob. Wisztyniec (t. XIII).
styi nazwy Wisły i kolonizacyi pomorskiej na
Wistoldów, kol., pow. włodzimierski, gm.
jej brzegach, odpowiedź p. Al. Bruecknerowi Poryck, 32 w. od Włodzimierza, 32 dm,,
i St. £Ł.* („„Ateneum*', 1895, wrzesień). Romer 177 mk.
Eug.: „Wisła, jej dorzecza i sieć wodna (,,KosWistyce, pow. brzeski, gub. grodz. W roku
mos*,

r. 1902).

Kolberg W.:

„Zamarzanie 1889 na folw. znaleziono 3 urny, napełnione

i puszczanie W.* (Bibl, Warsz., t. I, r. 1862). przepalonemi kośćmi,
Lajourdie M.: „Regulacya W.'* (przekład z nieWisuny, fol., pow. rzeżycki, własność Dyrdrukow. rękopisu francuskiego). Płock, 1884. wanów (40 dz.)iWajszlów (64 dz.).
Gerson W.: „,Powiśle* (Tygod. powsz., str.
Wiszenka, fol., pow. lepelski, Lisowskich,
359 — 799, r. 1885). Chrząszczewski St: 236 dz.
„Obwałowania W. i regulacya dopływów od
Wiszenka, W;iszenki (t. XIII, 621). wś, pow.
Podgórza do Niepołomie'* (Czas. Tow. Tech. łucki, gm. Rożyszcze, 28 w. od Łucka. 56 dm.,

Krakow., r. 1898. t. VII). Krynieki K.: „O Wi- 367 mk. Własność Scijewskich.
śle, jej dopływach i miastach nad nią leżących
*,
Wiszeńki, urocz, pow. nowogradwołyński,
Warszawa, 1885 (książeczka popularna). Toep- gm. Emilezyn.

pen M.: „Beitraege zur Geschichte des Weichseldeltas* (Abh. z. Landeskunde d. Prov. W.

Wisznia, potok, ob. Zf/odwisznia.
Wiszniaki, chutor przy wsi Motowidłówka

Preussen, t. 8. Danzig, 1895 i osobno Danzig, Skarbowa, pow. wasylkowski, 7 dm., 46 mk.
str. VIH
i 129). Heinzelmann E.: „Das WeichWiszniewo, wś, pow. łomżyński. Gniazdo
se]gebiet und seine Ansiedelungen* (Jahrb.
d. Sophienstifts. Weimar, 1898, str. 42). Kel- Wiszniewskich h. Trzaska wspom. w dok. zr.
ler H.: „Memel, Pregel und Weichselstrom
*,
Berlin, 1889. Tom I.
„Stromgebiete und Ge-

1423 (Kapica, Herbarz, 452).

Wiszniopol, wś i chutor, pow. nowogradwołyński, gm. Kustowee, 94 w. od mta pow. Wś

waesser*, str. 527, t. II. „Memel u. Pregelstrom*, str. 582, t, III, Weichselstrom in Scehle- 120 dm., 1202 mk.; chutor 1 dm., 8 mk.

sien und Polen*, str. 522, t. IV. „Weichsel-

Wiszniów 1) wś, pow. łucki, gm. Poddubee,

strom in Prenssen* str. 493. Do tego dodatek 17 w. od Łucka, 28 dm., 418 mk. Własność
z tablicami, str. 189 i atlas in fol. 46. Zweck Tumowskich. 2.) W., mylnie Wyszniów (t. XIV,
A.: „Die untere Weichsel und ihre neue Muen- 150), wś. pow. włodzimierski, gm. Luboml,
dung bei Schievenhorst* (D. R. f. Geogr. u, St., 55 w, od Włodzimierza, 215 dm., 1421 mk,

Wiszniów, wś, pow. rohatyński. Kola pod1895). Lierau: „Der Duenendurchbruch der
Weichsel bei Neufaehr im Jahre 1840* („Zeitsch, kom. halicki i Spicznyk okazali r. 1469 list kró-
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la węgierskiego, zapisujący 200 grzyw. na tebsk, 1898, str. 308). Nikiforowskij N. J.:
wsiach: Bukaczowce, Kozara, Wiszniow i Mło- „Oczerk prostonarodnawo żytja bytja w Wi-

dzeneze.
Wiszniowicze, fol., pow. lepelski, attyn.
dóbr Smolańce.
Wiszów, pow. słonimski. Na gruntach
dworskich 6 kurhanów, od 3 do 4 arsz. wysokich. Przy rozkopaniu dwu z nich znaleziono

tebskoj Białorusi. Sgeograf. widom Witebskoj
gubernii*. Witebsk, 1895, str. 552 i CLIV.

„Istoriko juridicz. matieriały iz aktowych knig
gub. witebskoj i mohilewskoj*. Witebsk, t. XXIV,

r. 1893.

„Herbarz szlachty witebskiej* wydał

Wacław Federowiez

(„Herold* czasop. wyd.
Kraków, 1898).
kilka wyrobów brązowych, nożyk krzemienny, przez prof. Piekosińskiego.

Federowski Michał: „Lud białoruski*, Kraków,
t. III, 1902 (wyd. Akad. Umiej.). Dubieki:
„0 wodach mineralnych w gub. witebskoj*
(Mosk, Medie. Gazeta, r. 1860).
Witkin, chutor, pow. nowogradwołyński, gm.
Lubar.
Nowe, 58 w. od Owrucza, 50 dm., 374 mk.
Witków, pow. ostrogski, 36 w. od Ostroga,
Wiszowate, pow. szczuczyński, Wspom.
r. 1422 (Kod. maz., 166), w dok. z r. 1496 ja- 73 dm., 367 mk.
Witków, wś, pow. sokalski, Według lustrako siedziba Wiszowatych h. Abdank, (Kapica,
Herbarz, 453). Por. Mieciece. Inna zapewne cyi r. 1565 wś, ta w ststwie bełzkiem, zostawawieś t. n. wspom. w aktach ziem. suraskich z r. ła w posiadaniu małoletnich synów Strzałkow1544 (Kapica, Herbarz, 454). Siedzi tu ród skiego, niegdyś sędziego lubelskiego ziemskiego,
naczynia gliniane i szkielet ludzki. Ob. Gloger
Zygm.: „Kurhany pod W.* i Dudrewicz Leon:
„Czaszka kurhanu z pod W.* (Pam. Fizyogr.,
t. II).
Wiszów, wś, pow. owrucki, gm. Worobie

nadana mu na wieczność.

Wiszowatych h. Roch ai. Pierzchała,

Pasierb tegoż Strzał-

Wieksztelany, pow. trocki. kowskiego Bernat Poniatowski, przedstawiał na
Wisztelany,
sejmie warszawskim listy na stare sumy na tej
W uroez. Gurby 7 kurhanów.
wsi, ale żądania jego eo do objęcia w posiadaChorów,
gm.
ostrogski,
pow.
kol.,
Witalia,
nie wsi nie uwzględniono. Wieś miała 19 kmieci
13 w. od Ostroga, 36 dm., 220 mk.

Witanisówka al. Iakarowka, chutor, pow.

na półłankach i 8 ma ćwierciach, zagrod. 12,

wcielenia do tamecznego archiwum. Obszar gu-

Witkowce, wś, pow. krzemieniecki, gm. Za-

Jezior jest 2500 z tych 240 większych. Wznie-

Witkowicze, pow. rówieński, 78 w. od Rów-

pop zł. 1. Za warzenie piwa płacą do dworu od
rówieński, gm. Derażne, 4 dm., 30 mk.
waru po gr. 5 eo czyni około zł. 8 rocznie. Do
66,148
Jitebsk, miasto. Posiada obecnie
gumna folw. zwieziono: żyta kóp 560 (kopa daje
2528,
ma
Budynków
żydów.
41,000
tem
w
- mk.,
w tem 1003 murow. Cerkwi 31. Archiwum korzee bełzki za gr. 15), owsa 520 (tyleż korey
akt dawnych zawierające akty grodzkie i ziem- po gr. 6), jęczmienia 60, tatarki 150 (kóp 2 daskie województw: witebskiego, płockiego, mohy- ją 1 korzee po gr. 10), grochu mały brożek.
lowskiego, mińskiego, zostało zamknięte w dniu Siana stogów 5 każdy po zł. 6. Ogółem ze wsi
14 stycznia 1903 r. i przewiezione do Wilna dla zł. 439 gr. 23.
bernii wynosi 39,688 wiorst kwadr., Czyli rudzie, par. praw. Kołodno (1 w.), 30 w. od
4,134,239 dz, Powyłączeniu z tego wielkich Krzemieńca, 58 dm., 462 mk. Własność Włajezior, wypada 38,648 w., czyli 4,025,989 dz. dysława Świejkowskiego.
sienie najwyższe sięga 950 st. Bagna zajmują nego, 104 dm., 752 mk.
Witkowo, miasto wielkopolskie. Odnoszą
do 400,000 dz. Błoto Mosznica w pow. dyneburskim 136 w. kw. i błota pod Lubanią 128 w. się tu: „Witkove in der Wojwodschaft Gniesen
kw. Ludność gubernii wynosi obeenie 1,658,000 in Grosspolen. Handscehriftliche Nachrichten
mk., z tego 1,408,000 zamieszkuje w gminach aufgesetzt im Jahr 1781 (In Joh. Bernoullis
wiejskich. W r. 1897 liczono 1,502,000 mk., Sammlung kurzer Reisebeschreibungen, Jahrg.
a więc 37 na 1 w. W tem białorusini stanowili 1781. Bd.IV. Berlin und Altenburg 1781,
60"*/,, łotysze 20, żydzi 10, wielkorosyanie ko- 229 —294).
Witnica, okolica szlach. w par. Piski, dziś
4 i niemey 19%. Powiaty
ło 5, polacy blizko
białoruskie w liczbie 8, maja 997,000 mk, trzy pow. ostrołęcki. Na obszarze jej istniały roku
powiaty inflanekie 505,000 mk. W r. 1898 li- 1578 wsi: Choromany, Pryki i Gostki. Dziś zaczono 826,000 praw., 357,000 kat., 175,000 pewne cały ten obszar obejmuje nazwa: Chorożyd., 83,000 rozkol. i 46,000 prot. Dziś liczba many.
Witoniż, pow. łucki, 47 w. od Zucka,
' katolików dochodzi 400,000. Miejse zaludnionych jest 22,367, w tem 13 miast i przeszło 83 dm., 584 mk.

Witosławice, wś, pow. płocki. Wedle dok.
40 miasteczek. Co do świątyń to jest 491 ceerkwi, 135 kaplic praw., 7 klasztorów praw., z r. 1408 siedzi tu ród Boleszczyców (Kapica,
83 kościołów katol. i 4 luterańskie.

Do obsza- Herbarz, 455).

Witów 1.) os. klasztorna, pow. piotrkowski.
ru gubernii odnoszą się prace: Romanow E.:
„Obszczyj oczerk Witebskoj gubernii*. Wi- | W r. 1421 rozgraniczenie dóbr klasztoru witow-
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skiego i sulejowskiego (Kod. dypl. pol., III,
381). 2.)W., w dok, Witowa, wś, pow. pińczowski. W dok, z r. 1279 i 1822 „Imramus
de W.* (Kod, kat, krak., I, 111, 165).
Witryłów, r. 1515 Jutrilow Konske, wś,
pow. brzozowski. Wspom. w dok. z r. 1424.

wraz z kościołem (Mon. Pol., III, 9). Do dziejów dyecezyi i miasta odnosząsię jeszcze nastę-

pujące wydawnietwa i prace: Księża: Zenon

i Stan. Chodyńsey od r. 1881 do 1900 wydali
we Włocławku 19 zeszytów dzieła „p. t. „Monumenta historica dioecesis Wladislaviensis*. Mie-

szezą się tu bardzo bogate materyały i zbiory
W r. 1515 należy do dóbr Humniska (Humnie-

dokumentów do dziejów katedry, kościołów we
kich), płaci od 18 łan., 2 młyn., karczmy, pop Włocławku, uposażenia duchowieństwa, działalgr. 15. W r. 1589 Jutryłów tworzy jedna ności biskupów i wizytatorów, dóbr biskupich
wieś z Końskiem.
i kościelnych.
Ulanowski Bol.: „Inwentarz dóbr
Wiuniszcze 1.) kol., pow. nowogradwołyń- i dochodów bisk. włoclawskiego* (Odbitka z Arpow.,
mta
od
ski, gm. Romanówka, 14 w.
chiwum kom. histor. akad. umiej.). Kraków,
mk. 2.) W., słoboda, pow. rado-

34 dm., 228
1902, str. 128. Korczyński K.: „Katedra kumyski, gm. Potyjówka, 20 w. od Radomyśla, jawska, r. 1767*.
Cieszyn, 1859.
Łuszez|
22 dm., 96 mk.
kiewiecz
Wł.:
„Labirynt
katedry*
(Wiad,
num.
Wizna, mstko, pow. łomżyński. Jarnutow- archeol., 1898). Jung K.: „Katedra włocławkraja*
opisu
ski J.: „Miasto W. przyczynek do
ska* Włocławek, 1900. Ob. też: Tyg. ilustr.
(Bibi. Warsz., t. III, r. 1884).

Wiżuny, wś, pow. wiłkomierski. Posiadał
je i mieszkał tu do r. 1863 Edward hr. Czapski.
Wkra, wś, pow. ciechanowski. Wieś książęca nadana r. 1319 przez ks. Wacława Mikołajowi kasztel. wyszogrodzkiemu (Kod. maz., 40).
Władyczyn, ob. Zadyczyn.
Władynopol, wś, pow. włodzimierski, gm.

zr. 1883i Wędrowiec r. 1883, n. 29. Spraw.
hist. sztuki IV—VI.
Włodawa, miasto. Rostworowski Jan: „Jeziora łęczyńsko-włodawskie* (Pam. Fizyogr.,
t. II).
Włodzimierzee, pow. łucki, 100 w. od Łueka, 239 dm., 1910 mk.

Włodzimierzówka, fol., pow. ihumeński,

Olesk, 40 w. od Włodzimierza, 36 dm., 268 mk. własność Jurewiczów, 263 dz.

Władysławka, ferma pod wsią Strzyżawka,
pow. taraszczański.
Władysławów, kol., pow. włodzimierski,
gm. Mikulicze, 19 w. od Włodzimierza, 49 dm.,
264 mk,

Włodzimierzówka, Władymirówka 1.) kol.,
pow. łucki, gin. Rożyszcze, 38 w. od Łueka,

12 dm., 75 mk.

2.) W., dwie kol., pow. nowo-

gradwołyński, gm. Emilczyn, 12i 34 w. ód mta

pow., 36 dm., 235 mk. i 21 dm., 119 mk. 3.)W,

Władysławówka 1.) kol., pow. łucki, gm. Andrzejewska (Andrejewska), kol., tamże, 62 w.

, dm., 42 mk. 2.)
Szezurzyn, 36 w. od Łucka6
Równego, 25 dm.,
od
W., pow. rówieński, 11 w.
192 mk.
Właszanówka, pow. zasławski, 19 w. od
Zasławia, 90 dm., 567 mk.
Właszczyńce, pow. krzemieniecki, 45 w. od

Krzemieńca, 111 dm., 602 mk.

Włocławek, miasto.

Pierwotny gród zwa-

ny w dok. „Vetus Vladislavia* leżał na praw.
brzegu Wisły, jak wszystkie ważniejsze grody
nadwiślańskie, zapewne tam gdzie na jego miejsce powstał szpital św. Gotarda (dziś wieś Szpital górny). Jeszcze dotąd istnieje tam osada
zwana Grodzkie. W akeie ugody między opatem

od mta pow., 29 dm., 154 mk,

4.) W., wś,

pow. żytomierski, gm. Trojanów, 26 w. od mta ©

paw., 19 dm., 107 mk.
Włodzimierzowska, Władymirowska, dwie
fermy, pow. nowogradwołyński, gm. Emilczyn,
27 i 60 w. od mta pow.

Włostów, wś, pow. sandomierski, ob. /eszcz-

ków.

I

Włoszakowice, wś. Kalk. A.: „Cmentarzysko we wsi W. w pow. wschowskim (Przegl.
Bibl. archeol., t. I, r. 1881). Zamek w W.
(w albumie do Edw. hr. Raczyńskiego. Wspom.

Wielkop.). Przyj. ludu, 1842/43, str. 370.
Włoszczowice, w dok. Ulazoa, 1244 Ulaklasztoru Byszewskiego (Koronowo) a Wisła- schowa, wś, pow. stopnieki, Wieś książęca naim,
ym

wem, bisk. kujawsk

spisan

r. 1280 „in

dana szpitalowi w Zagości.

Druga część póź-

sene Włladislavia*, powiada opat Engelbert: niej osadzona, nadaną była klasztorowi w Zawiam saneti

Retinevtes pro nobis locum et ecelesi
choście. Część szpitalna (W. stare) była naGothardi que hospitale dicitur, in altera parte stępnie włością królewską
(Kod. dypl. pol.. III,

Vizle in sene Vladislavia, cum suis antiquis pos-

9, 46). Por. Zagość (t. XIV).
sesionibus* (Ulanow. Dok. kujaw., 223, 49). Na
Wobcza, chutor, pow. owrucki, gm. Pokaprzeciwnym brzegu istniało zdawna targowisko
lów,
32 w. od Owrucza, 5 dm., 41 mk.
ie
e
przy którym powstan miasto biskupi „Nova
Woboliszki 1.) zaśc., pow. wiłkomierski,
Vladislavia* czyli Włocławek. Akt z r. 1185
wyraźnie oddziela zamek starego Władzisławia gm. Owanta, 62 w. od Wiłkomierza. W r. 1788
od targowiska w nowej osadzie. W r. 1239 w par. Onikszty, własność Mateusza Kontryma,
Świętopełk, ks. pomorski, złupił miasto i spalił „w zastawie Jana Daukszy. 2.) W., tamże,
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r. 1788 w par. Pogiry, własność Mikołaja Sot- - Wojciechów, wś, pow. lubelski.
kiewicza i Antoniego Brylinga.

Dziedzie

wsi Stanisław Spinek wyznawea aryanizmu,
Wocany, fol., pow. rzeżycki, attyn. Korneli- wspólnie z Orzechowskimi zburzył r. 1560 ko-

na (Adeli Czechowicz), 357 dz.
ściół parafialny i zabrał należące do plebana doWodakle, pow. wiłkomierski, par. Pogiry, ehody, następnie wystawił osobny zbór muror. 1788 własność Zabiełły, marszałka kowień- wany i obwarowany, dotąd przechowany. Spinek
skiego, w zastawie Białłozora, wojskiego upie- zmarł r. 1578, odnaleziono niedawno jego kamień
kiego.

grobowy,

Po zniesieniu kościoła wieś włączono
Teodor Orzechowski, podstoli
włodzimierski, gm. Olesk, 39 w. od Włodzimie- lubelski, żarliwy kalwin, wrócił do katolicyzmu
rza, 78 dm., 565 mk.
ir. 1725 zbudował w W. kościół katolicki dotąd
Wodnik, urocz., pow. rówieński, gm. Mię- istniejący (Tyg. illustr., r. 1900, n. 39). Opis
dzyrzecz, 4 dm., 23 mk,
kościoła i świątyni aryańskiej z rysunkami poWodwinka, wś, pow. orszański, należała dała „Wisła (r. 1903, z czerwca).
do Hurków.
Wojciechowice, r. 1565 Ucziechowicze, wś,

Wodiut (t. XIII, 293 Widuty), wś, pow. do par. Bełżyce.

Wodyczki, pow. ostrogski, 50 w. od Ostro- pow. przemyślański.

ga, 52 dm., 409 mk.

Wodynie, zaśc., pow. kowieński, gm. Kroki,

W 1578 Stefan Kłodnieki

płaci tu od 5 łan., popa.

Wojciechówka, wś, pow. nowogradwołyń-

95 w. od Kowna. Powstały r, 1860 z wycięcia ski, gm. Miropol (nie Nowosielica), 60 w. od
lasu należącego do dóbr Hrynkiszki, własność mta pow., 8 dm., 57 mk.
Białłozora.

Wojciechowo, pow. wągrowiecki. ZachoWodzinek, Wodzynek, W. Mały i W. na wało dotąd nazwę polską, nazwa niem. „GeorgKlinie, trzy kol., pow. włodzimierski, gm. Wer- sdorf* mylnie podana (t. XIII, 742) odnosi się do
ba, 7 w. od Włodzimierza, W. 42 dm., 281 mk,, wsi Wojeiechowo w pow. międzyrzeckim,
W. Mały 40 dm., 248 mk., W, na Klinie 11 dm,
68 mk.
Wodzisław al. Włodzisław, niem. Zoslau,
miasto, pow. rybnicki. Ob. v. Hirsch: „Die
Gruendung der Stadt Loslau* (Zeitsch. fuer
Gesch. u. Alter. Schlesiens, t. 24, str. 191 —

304). Założone było prawdopodobnie między
r. 1246 a 1254 przez Władysława IV, ks. opolskiego, obok dzisiejszej wsi „Alt-Loslow* zw.
też Grodziskiem. W r. 1299. istniał już kościół
par. i pleban. Jako miasto występuje dopiero

Wojcieszków, wś, pow. łukowski. W r.
1569 wieś królewska w ststwie stężyckiem płaci
od 4 łan. i 1 kom. Istnieje już wtedy miasteczko dające szosu dwojakiego z dziesięcina fl. 4.

od komor. gr. 16, od garnca gorzałcz. gr. 24,

czopowego fl. 6 gr. 2. Wr. 1791 liezono tu
250 głów. W reg. pob. z r. 1569 podano: „Parochia Woiczieskow cum Adamow*. W tej parafii „Woiezieskow yilla Dzykowa* od 7!/, łan,
Część więc wsi była szlachecką.

Wojcielów. Wojciełowo (t. XIII), pow. dryWodzymin,
w dok. z w.XIII Weszynżno, 1456 zieński. W r. 1714 Aleks, Sapieha, marsz. lit,.
Wodzynyno, Wozynyno, wś, pow. płocki, Daw- zastawia za 880 tal. bitych Aleks. Konarzewna włość kapituły płockiej, wspom. w dok. z po- skiemu.
Wojcza, wś, pow. stopnicki. Do odkrytych
łowy w. XIII.
Wojakowa, r. 1363 Woyacova Wola, wś, tu śladów nafty odnoszą się prace: Szymanowpow. brzeski (Galieya), Własność Floryana ski M: „Nafta w W., odezyt w Tow. popier.
z Drużkowa, przeniesiona r. 1363 na prawo nie- przem. i handlu w Warszawie* (Inżyn. i Bumieckie (Kod. mał,, III, 169). Długosz opowia- down., t. VII, 1885). Zuber R: „Kilka słów
da iż wieś tę Wojak „miles existens tune magnus o nafcie w W.*.(„„Kosmos*, 1902, str. 401 —
w dok. z r. 1337,

procurator,

de armis Ogniwo,

fundaverat*. 405).

Szajnocha Wł.: „O pochodzeniu oleju

W w. XV siedzą tu: „tam milites Prussy alias skalnego w Wojczy* (Praca złożona Akad.

Dobroczeszczy genus Sancti Stanislai quam Umiej. w Krakowie r. 1902, ob. Spraw. z czynemethones de armis Czarny Jelyn et Ognywo*. ności posiedzeń t. VII, 1902).

Wojechoszcze, wś, pow. kowelski, par.
Istniał też wtedy już kościół par. murowany
praw. Krymno (5 w.), 56 w. od Kowla, 90 dm,
p. w. W. W. Św. (L. B., II, 253).
Wojchany (t. XIII, 738, Wojchanie), wś 541 mk,, cerkiew fil. drewn. wzniesiona r. 1778
skarb., pow. horodecki. Gmina ma 88 miejsco- przeż właściciela Chojnackiego. W końcu XVH
wości, 554 dm. włośc. (6 innych), 398 mk. wło- i na początku XVHI w. własność Hulewiczów,
ścian, uwłaszczonych na 7935 dz.

następnie Krasiekich, potem Górskich a w koń-

Wojciech św., później Kirchdor/, wś, przed- cu w. XVIII Chojnackich.
mieście Międzyrzecza wielkopolskiego. W roku
Wojgiany, pow. oszmiański. Należały do
1580 własność bisk. pozn., który płaci od 6'/, Bohdanowa ks. Sapiehów, następnie Czechowiłan, km., 10 zagr., 6 kom. Istniał tu drewniany czów, drogą wiana przechodzą do Ruszczyców,
kościołek św. Wojciecha.
dziś Emanuela Ruszczyca, 670 dz.

Wol

Woj

695

Znaleziono tu wiłłów, z których Lieon sprzedaje r. 1745 Stanisławowi Gąseckiemu, obecnie Rudominów.
Wójkowicze, wś, pow. włodzimierski, 20 w.
Wojszkany, pow. wiłkomierski, gm. Pogiry.
od Włodzimierza, 66 dm., 455 mk.
W r. 1644 Maryanny z Łopacińskich PetruseWojkówka, wś, pow. krośnieński, ob. Ka- wiczowej, r. 1788 Wiktora Kocieła, podez.
mścisł., Jakuba Gintowta, Stanisława Mackiewimieniec.
ż
Wojlica (t. XIII, 751, Wojmica), wś, pow. eza, Józefa Kosakowskiego, rotm, kowal. narod,,
włodzimierski, gm. Kisielin, 24 w. od Włodzi- Kazimierza Mackiewicza. Obecnie oprócz wyWojkontany, pow. troeki.
młotek kamienny.

mienionych mają tu Rostkowscy 120 dz.

mierza, 36 dm., 260 mk.

Wojłokowo, fol., pow. newelski, StrannikoWojsznaryszki, pow. oszmiański, gm. Grauwych, 234 dz.
żyszki. Pod wsią w uroez. skarb. Góry, znajWojnekany, pow. poniewieski, gm. Skroba- duja się kurhany.
tyszki (7 w.),
Wojszyn, w dok. Woyszin, wś, pow. kozieWojnica, wś, pow. dubieński, 22 w. od Dub- nicki.
Własność klasztoru zwierzynieekiego
na, 42 dm., 417 mk.
według dok. z r. 1254.
Wojnie, wś, pow. dźwiński, par. Krasław,
Wojtkiewicka Buda, wś, pow. owrucki,
należała do dóbr Skajsteczko.
gm. Jurowa, 100 w. od Owrucza, 22 dm,,
Wojnilicha, urocz., pow. oszmiański, gm. 136 mk.
Juraciszki; kurhan.
Wojtkiewicze, pow. owrucki, 100 w. od
Wojniłów, mstko, pow. kałuski,

W r. 1469 Owrucza, 98 dm., 695 mk,

Michał Buczacki przedstawia dokumenty zamia-

Wójtową, r. 1368 Wośtowa Wes, wś, pow.
Wspom. w dok. z r. 1363 (Kod. mał..
(Szwejków) na wsi królewskie: Wojniłów, Dro- III, 162); widocznie założona na obszarze wójto-

py

dóbr swych:

Monasterzyska i

SŚwyków gorlicki,

gów, Tomaszowce i Naygowcze (Niegowice). stwa bieckiego.
W r.1578 pustka, nie daje poboru jako spalone.
Wójtowce 1.) wś, pow. nowogradwołyński,

Wojniłowee, pow. słonimski, par. Dereczyn. gm. Czartorya Nowa (nie Hordyjówka), 80 w.
od mta pow., 96 dm., 598 mk. 2.) W,, pow.

Należały dawniej do Ostromęckich.

Wojnin, wś, pow. włodzimierski, 40 w. od

ostrogski,

20 w. od Ostroga,

51 dm.,

282 mk.

mta pow., 68 dm., 415 mk.
8.) W., wś, pow. starokonstantynowski, par.
Wojniszki, wś, pow. dźwiński, par. Kra- praw. Pisarówka (1 w.). 71 w. od mta pow. WŚ

sław, należała do dóbr Bałtyń.

139 dm., 850 mk.; st. dr, żel. 16 dm , 126 mk.

Wojniuniszki, pow. nowoaleksandrowski, WŚ należy do Skibinieckich.
84 w. od mta pow. Mają tu część Czerniewscy
Wójtowo, fol., pow. witebski, własność Pu(nie Czerwińsey).
chowa Firsta, 361 dz.
Wojny, pow. mazowiecki. Bolesław, ks. maWojtutyszki, fol., pow. wiłkomierski, gm.
zow. nadaje w Nurze r. 1435 Adamowi „de
Woyny* 10 łan. chełm. nad Brokiem małym, Owanta, 46 w. od Wiłkomierza, W r. 1788
na granicy Przeździeckiego (Kapiea, Herbarz, własność Piotra Przygodzkiego,
Wojutyn, pow. łucki, 28 w. od Łucka,
462),
wś, pow. połocki, należała do 133 dm., 806 mk.
PAW
Wola 1.), dawniej Wielka Wola, przedmieChruckich.
Wojsławice 1.) wś, pow. sieradzki. Lud-| ście Warszawy. W r. 1903 poświęcono tu nowy
ność trudni się tkactwem, r. 1901 było 550 war-; kościół paraf. p. w. św. Stanisława, mogący posztatów. 2.) W., mstko, pow, chełmski. W r. mieścić do 7000 osób. Ludność parafii docho1564 płaci szosu fl. 32, od 7 koł młyn. korzecz. dzi obeenie do 62,000. Powstające tu nowe
po gr. 12, od 2 bań gorzałez. po gr. 24, od ży- fabryki i różne zakłady wpływają na szybki
dów wogóle fl. 25. Istnieje tu kościół par. ła- wzrost przedmieścia, 2.) W, Biała, dziś Białowola, wś, pow. zamojski. W r. 1564 należy
ciński.
Wojstom, pow. święciański. O 1'/ w. od do par. rz. kat. Zdanów ma 2*/, łan. Stanowi
mstka, przy drodze do Smorgoni góra sypana, przyległość Lipska. 3.) W. Biejkowska, ob.
do 50 st. wysoka. Górna płaszczyzna mająca Biejków, 4.) W. Boksicka, pow. stopnieki, ob.
kształt podkowy, zajmuje około '/, dzies. Znaj- Boksicka Woła. 5.) W. Borzymowa, pow. s0dowano tu węgle i stare monety. Podług poda- chaczewski, ob. Borzymówka. 6.) W. Boska, f0l.,
pow. kozienieki. 7.) W.2., fol., pow. władynia stała tu świątynia pogańska.
Wojstowicze, podane dwukrotnie (t. XIII) sławowski. 8) W, Boża, wś, pow. błoński. 9.)
pod mylnymi nazwami: Wojsztowtcze i Wójtowi- W. 2., wśi fol., pow. janowski, 10.) W. Z.,,
cze, wś, pow. oszmiański.

wś, pow. konecki.

11.) W, B., wś, pow. za-

Wojświdziszki al. Pogórele, dwór, pow. wił- mojski. 12.) W, Brzuska, pow. łukowski, ob,
komierski, gm. Pogiry (5 w.), 26 w. od Wiłko- Brzuska Wola (t. I). 13.) W. Bychawska, wś.
mierza, 784 dz. (232 lasu). Niegdyś ks. Radzi- W r. 1676 daje pogłówne od 44 poddanych.
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Jest to dzisiejsze Zadubie w pow. lubelskim. H, 172). Długosz podaje druga nazwę wsi:
14.) W, Chlewska, wś, pow. włoszczowski. Ob. „Pyeskowa Wolya*.
Dziedzicem był wtedy
Chlewska Wola (t. I). W połowie w. XV wła- Piotr Szafraniec. Miała 8 łan. km. i fol. Dziesność Moskorzowskiego h. Pilawa, daje dziesię- sięcina dochodziła wartością do 4 grzyw. (L. B.,
cinę (do 6 grzyw.) prepozyturze krakowskiej (L. 1,265). 40.) W, Kątecka, pow. zamojski, ob.
B., II, 102). Wr. 1581 Stan. Moskorzewski Kąty (t. III). 41.) W. Kiełpińska, pow. pułtupłaci tu od 7 półłanków, 3 zagr. bez roli, 1 kom, ski. Skutkiem zajęcia przyległej wsi Zegrze na
bez bydła.

15.) W, Chojnacka, dziś prawdopo- fortecę, nowy kościół par. wzniesiono na obsza-

dobnie Chojnatka, wś w pow. skierniewickim. rze Woli i poświęcono uroczyście r. 1899. Do
16.) W, Chroberska, ob. Chroberska Woła, 17.) kościoła tego przeniesiono z dawnego pięć tablie
W. Chromowa wś i fol, pow. nieszawski, par. grobowych rodziny. Krasińskich, z w. XVII
Koneck, W reg. pob. z r.1577 Chroma Wola głównie. 42.) W. Koszucka, dawniej Woła,
w par. Straszewo, ma role folwarczne, płaci od wś, pow. słupecki, Dawna własność klasztoru
2 zagr. Ob. Chromowola (t. l). 18.) W. Cu- w Lądzie, posiadała kościół par. p. w. św. Mikrowa, kol., pow. iłżecki, ob. Cukrowa Wola chała. Pleban miał dwa łany roli, łąkę i pobie(t. I). 19.) W, Cyborowa, pow. błoński, ob. rał od kmieci tylko meszne. Opaci zapewne już
Cyborowa Wola. 20.) W. Cychrowska, pow. ko- w w. XIV założyli tu kościół i parafię zniesioną
zienieki, ob. Cychrowska Wola (t. XV). 21.) W. r. 1721. Kościół rozebrano, a wieś wcielono do
Czarnecka, pow. włoszezowski, ob. Kąty (t. HI). par. Kowalewo. 483.) W. Kraśnicza al. Krośni22.) W, Czaryska, wś, pow. włoszczowski. Za- cza, pow. błoński, ob. Kraśnicza Woła (t. IV).
pewne jest to dawniejsza Wola Sasinowa (Sza- 44.) W, Krzywa, wś, pow. chełmski, ob. Krzyszinowa), którą w r. 1581 posiadał wraz z Cza- wowoła (t. IV). W r. 1565 wś w ststwie chełmryżem Stan. Szafraniec. Miała 4 łany km,, skiem miała 13 dworzyszez, 6 zagrod. Ogółem
1 kom. bez bydła. 23.) W, Czerwona. wś, pow. dochodu zł. 31 gr. 23. 45.) W, Kutowa, dawniej

opatowski, ob. Czerwona Woła (t. I). W r. 1573 Kotowa Woła, wś, pow. łódzki. Powstała na
ma 4 łany km. 24.) W, Dańkowska, wś, pow. obszarze dóbr pabianiekich. Kapituła wydała
grójecki, gm. Błędów, par. Wilków. 25.) W, r. 1551 Stanisławowi Kotowi przywilej na załoDębińska, pow. opatowski, ob. Dębińska Wola. żenie wsi Kochanie na 7 łanach, w części już
26.) W. Dębna, pow. grójecki, par. Przyby- wykarczowanych. Kot otrzymał 2 łany, karczszew, ob. Dębnowola 2.) (t. II). 27.) W, Dę- marz półłanek, a kmieciom wyznaczono pięć łabowa, pow. kozienieki, ob. Dębowa Wola (t. HI). nów. Otrzymali 15 lat wolności (M. Baruch:
28.) W. )., pow. opatowski, ob, Dębowa Wo- „Pabianice*, Warsz., 1903). 46.) W. Zaskola 2) (t. I). 29.) W. Dobra, pow. mławski, wa, pow. radomski, ob. Wola Wawrzyszowska
ob. Dobra Woła, 30.) W. Gałecka, pow. opo- i Jabłonica. 47.) W, Zasocina, wś w par. Gnojczyński, ob. Gałecka Wola i Gałki (t. It). 31.) no. Jest to późniejsza: Wola Boksieka. 48.)
W. Gołębiowska, pow. radomski, ob. Gołębiow- W. Ześna, w dok. zr. 1474 Wołlyaleszna, pow.
ska Wola. 82.) W, Górna al. Górna Woła, wś, warszawski, ob. Zesznowolai Wola Leśna, 49.)
pow. radomski. Jest to zapewne dawniejsza W. Zuborzycka, pow. miechowski, ob. ZtQynerzoWola Jankowska. Według Długosza (L. B., I, wice. 50.) W, Zabęcka, pierwotna nazwa wsi
334). dziedzicem był Jan Baran h. Kuszaba. WŚ Łabędziów w pow. kieleckim. 51.) W. Zagowmiała 9 łan. km.i 4 zagr. Dziesięcinę wartości ska, wś, pow. kozienieki. W reg. pob. z roku
do 9 grzyw. pobierał seholastyk sandomierski. 1569 podano tylko wś Łagów, widocznie Wola
33.) W. G., wś, pow. stopnieki, ob, Górno- Wo- nie istniała jeszcze. Ob. Zagowska Wola (t. V).
la, 384.) W, Złowska, pow. sochaczewski, ob. 52.) W, Zbiska, pierwotna nazwa wsi Łbiska
Łaziska. 385) W. Goryńska, pow. radomski, w pow. grójeckim, 53.) W, Jrozowa, wś, pow.
ob, Goryń. 36.) W, Janczyna, wś, dziś nie węgrowski. Ob. Mrozowa Wola (t. VI). 54.)
istniejąca pod t. n., zapewne w sąsiedztwie wsi W. Odrana, wś, pow. błoński. Ob. Odrana
Janczyce, w pow. opatowskim. Maciej biskup Wola (t. VII. 55.) W, Ossowińska, pow. wękujawski, nadaje tę wieś biskupią w kasztelanii growski. Jest to dzisiejszy Natalin. Ob. Osłagowskiej, kościołowi św. Jerzego na zamku sówno. 56.) W. Pieskowa, pow. olkuski, ob.
w Krakowie (Kod. dypl. pol., II, 716). 37.) W. Błędówka. 57.) W, Plebania, wś, pow. włoJankowska, pow. radomski (Długosz, L. B., I, dawski, ob. Plebania Woła (t. VIII). 58.) W.
334), ob. Wola Górna. 38.) W, Jankowska, Rakowska, pow. łódzki. Własność kapituły kranazwa dawana w XVI w. wsi Wola Gutowska kowskiej nie zaś starosty krakowskiego (ob.
w pow. radomskim. Widocznie istnienie w ma- t. XIII). 59.) W. Zzadka, pow. włocławski,
łej odległości dwu wsi noszących jedną nazwę ob. Zezadka Wola (t. X). 60) W. Skqpska,
wywołało jej zarzucenie i nadanie innej każdej
| pow. wyłkowyski, ob. Skąpska Woła (t. X).

z nich.

39.) W, Kalinowska, wś, pow. olkuski. 61.) W. Skolankowska, pow. opatowski.

Ob. Błędówka,

Wspom. w dok, z r. 1392 jako | Skolankowska Wola (t. X).

Ob.

62.) W. Smarkow-

przyległość Pieskowej Skały (Kod, kat. krak., ska, w dok. z r. 1368 (K, W., 1601), jest to
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późniejsza Wola Markowska w par. Mszezonów, wa, dziś Bynarowa, wś, pow. gorlicki. Wspom.
podana w reg. pob. z r. 1579. Dziś nieznana, w dok. z r. 1368 (Kod. mał., III, 162). Ob.
63.) W. Śniatkowa, wś w par. Momina (dziś Bynarowa (t. 1) i Binarowa (t. XV). Mylnie
pow. opatowski), wspom. w dok. z r. 1442 jako podano tam drugą wieś t. n. w pow. bieckim,
własność klasztoru świętokrzyskiego (Kod. dypl. gdyż jest jedna tylko osada t. n. 4.) W. Błażpol., III, 410). Ob. Świątkowa Woła (t. XI). kowa, dziś Błażkowa, wś, pow. jasielski, Jedna
64.) W, Sobocka, pow. łowieki, ob. Sobocka Wo- z wsi nadanych r. 1353 przez króla Kazimierza
la (t. X). 65.) W. Sowia, wś, pow. sochaczew- zasłużonym rycerzom (Kod. Mał., III, 89). 5.)
ski. W r. 1579 „Sowawola* w par. Głusko W. Boża, wś, pow. jaworowski, ob. Boża Woła
miała 11 łan., 3 zagr., 2 kom. Por. Sowia Wo- (t. I, 340). 6.) W Brunaczowska, ob. Brunowla (t. XI). 66.) W, Stadnicka, pow. konecki, ska. pow. myślenieki, wś z kościołem par., dawob. Stadnicka Wola (t. XI). 67.) W. Strzesz- na własność klasztoru tynieckiego (Dług. L. B.,
kowska,

wś,

pow. lubelski,

ob. Strzeszkowska II, 193) przybrała nazwę Radziszowska Wola

Wola (t. XI).

|( ob. t. IX, str. 474).

kościół par., jest to dzisiejsza Wolica (t. XI,

Lasocinum, wś, pow. wielicki, Leży za górą
Lasotą, pod Podgórzem.
Rimerus dziedzie W.
r. 1364 określał obowiązki i prawa tych którzy
zechcą się osiedlić (Kod, mał., III, 173). Wkrótce potem przeszła wieś ta na własność szpitala
św. Ducha w Krakowie i ztąd otrzymała póżniej

68.) W. Szydłowska, wś, pow.
mławski. Okop kolisty przedhistoryczny badany przez T. Dowgirda. 69.) W. Szyszkowska,
u Dług. Wola Schyszkowska, wś, w połowie
w. XV własność Jana z Czyżowa, posiadająca
str. 830, n. 17).

Por. Szyszczyce (t. XII). 70.)

W. Zczowska, wś, pow. radomski, ob. Rawica 2)

(t. IX). 71.) W, Zurowa, pow. skierniewicki,
ob, Turowa Wola. 72.) W. Wawrzyszowska,
dziś Rogowa, pow. radomski, par. Mniszek, Zapewne późniejsza Wola Laskowa. W r. 1345
Kazimierz król nadaje opatowi wachoekiemu las
nad Radomirzą zw. Wawrzyszowskie dla osa-

7.) W. Dębińska, pow.

brzeski (Galicya), ob. Dębińska Woła (t. ID).
8.) W. Duchacka, r. 1364 Wolra retro moniem

nazwę. Długosz nazywa ją: „Wolya cirea Samo-strzedlna Karczma*. Wieś miała 22 łany ra-

zem z karczmą i sołtystwo dwa łany i karczmę,
Dziesięcinę dawano z większej części łanów kościołowi WW. Św. w Krakowie, w części murodzenia wsi (Kod. mał., III, 58). 73.) W, Wal- wanej. Różne zaś cząstki i łany różnym kościocza, pow. radomski, ob. Koszyce. 74.) W, Za- łom krakowskim (L. B., III, 49). 9.) W, Dwocharyaszowska, pow. miechowski. Założona na recka wś w ststwie bełzkiem, wymieniona w luobszarze wsi Garlica r. 1274 przez sołtysa Za- stracyi z r. 1565 będzie to zapewne dzisiejsza
charyasza (Kod. kat. krak., I, 102, 304). Ob. Kupicz Wola w pow. żółkiewskim. Był to
Woła Zacharyaszowska (t. XHI). 75.) W, Zło- pierwotnie folwark, mający wielki staw, którego
czewska, pow. sieradzki, ob. Złoczew. Jest to spust eo lat trzy przynosił zł, 800. Młyn czyobecna Złoczewska wieś, 76.) W, Zabkowa, nił ze zboża do 75 zł., z piły zł. 50. Ruda
W r. 1580 wieś królewska, późniejsze Ząbki w arendzie zł. 19 gr. 6 i w żelazie za zł. 4. Do
w pow. warszawskim. 77.) W, Źakowa al. gumna zwieziono: żyta kóp 390, jarego 38!/4,
Wola Żukowa, też Zukowola, pow. radzyński, pszenicy 18!/, owsa 385, tatarki 281/, prosa
ob. Żakowola i Kąkolewnica (t. III. 940). 78.) 100, grochu stóg mogący dać korecy 16. Wr.
W. Żegartowska, wś, pow. jędrzejowski, ob. 1578 podano tu 5 zagr. zrolą i 2 bez roli.
Grudzyny (t. XV). 79.) W. Żytowska, wś, pow. 10.) W. Gosprzydowa, pow. brzeski, ob. Gołaski. Założoną została na obszarze dóbr pa- sprzydowa, 11.) W, Jakubowa, pow. drohobyebianiekich, kapituły krakowskiej, około r. 1529 ki, ob. Jakubowa Woła. 12.) W, Justowska,
i nosiła nazwę: „Zamoście a]. Wólka Żytowska*. pow. krakowski. W dok. z r. 1389 „Wola
Otrzymała prawo niemieckie, średzkie i 14 lat prope Cracoviam* (Kod. kat. krak., II, 137).
wolności. Wójtem został Jan Kiełbaskewicz, 13.) W. Kędzierzyna, wś, pow. wielieki, ob. KęWola 1.) Boża, wś, pow. kowelski. ob. Boża dzierzynka (t. HL i XV). 14.) W. Koblańska,
Wola (t. I, 344). 2.) W, (t. XIII, 807, Wola wś, pow. staromiejski. W r. 1565 wś w ststwie
Cezarówka) al. Cezarówka al. Kadomka, wś, pow. samborskiem, miała 41 kmieci, 1 swobodny nie
kaniowski, 45 w. od Kaniowa, 82 dm., 1155 mk.,

płacił, tywon na 1'/, dworz., pop i eerkiew.

szkółka, 6 wiatraków. 3.) W., przedm. mstka Dochód wynosił zł. 52 gr. 11. 15.) W, KotoWyżwa, pow. kowelski. Cerkiew drewn. emen- wa, u Dług. Crayczowa Wołya, wś, pow. tarnotarna z r. 1827. 4.) W,, fol , pow. włodzimier- brzeski. Długosz opisuje ją (L. B., H, 361)
ski, gm. Brany, 1 dm., 15 mk. 5.) W, Ostrow- p. n. Krajezowa Wola.
Dziedzicem jej był wteska, wś, pow. włodzimierski, gm. Huszcza, dy Stanisław Kot Wolski h, Rawa. Biskup
krak. pobierał dziesięcinę
(1 grz.) z łan. km.,
74 w. od mta pow., 81 dm., 525 mk,
Wola 1.) Albinowska, r. 1581 Obrwinowska fol. dawał pleb. w Zaleszanach. 16.) W, KoWola, wś, pow. krośnieński, ob. Wietrzno i Wo- szycka, r. 1398 Coszcziczka Wola, wś, pow. tarla Wietrznowa. 2.) W, Batorska, pow. bocheń- nowski, dziś Wola Ostrębowska (t. XIII, 812).
ski, ob. Czyste Brzegi (t. XV), 3.) W, Binaro- R. 1398 Piotr, syn Szymona, sprzedaje tę wieś
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Dobiesławowi, dziedzicowi Koszyce (Kod. kat. margrabia brandenburski Waldemar. Nową na18). W, Kwapina, pow. wielic- zwę otrzymało między r. 1318 a 1338. Ob.
ki, ob. Kwapinka. 38.) W, Zużecka, pow. dro- Niessen Paul: „Geschichte der Stadt Woldenhobyceki, ob. Niedźwiedza. 19.) W. Markuszo- berg*. Stettin, 1893, przeszło 500 stron.
wa, pow, rzeszowski, ob. Markuszowa. 20.) W.
Wolhow, w reg. pob. z r.1531, jest to ChoSiemionowa, dziś Siemionówka, pow. lwowski, ob. chłów, przys. wsi Hulcze, w pow. sokalskim.
Dodatek, przy końcu t,XV). 21.) W. Zworkowa,
Wolica, wś, pow. pińczowski, ob. Wola
pow. bocheński. Jest to dzisiejsza wieś Twor- Szyszkowska.
kowa. Z dok. wyd. r. 1351 widać iż założycieWolica 1.) wś, pow. dubieński, gm. Berekrak., Il, 225).

lem jej był jakiś Tworek na początku XIV w. steezko, 65 w. od Dubna, 37 dm., 209 mk. 2.)
22.) W, Zytowa, wś, pow. mościski, ob. Hody- W., wś, tamże, gm. Dubno (6 w.). 48 dm.,
nie i Lacka Wola (t. V). 23.) W. Wźielka, 310 mk. 3.) W,, wś, tamże, gm. Mizocz, 5 w.

r. 1586 Górska Woła, wś,

pow. ropczycki, od Dubna, 23 dm., 134 mk. 4.) W., chutor,
tamże, gm. Tesłuhów, 1 dm., 8 mk. 5.) W,

W r. 1536 ma tu 3 działy Mikołaj Roski,
a czwarty Zbigniew Bangk (Bak) ze Straszęciua. Jest 17 kmieci, 7 zagr, 2 karczmy, 2 młyny, 2 dwory, 2 fol., 4 stawy wielkie, 3 małe,

wś, tamże, gm. Warkowicze, 12 w. od Dubna,

43 dm., 304 mk, 6.) W., fol. przy wsi Zahalce, pow. kijowski, gm. Borodzianka, 55 w. od
lasy niewielkie. Czynsz wynosił 14'/, grzyw. Kijowa, 2 dm., 4 mk. 7.)W,, pow. krzemiegr. 12. iż sami dziedzice posiadali działy niecki, gm. Pociejów, 36 w. od Krzemieńca,
w „Górze mstycznej* na obszarze której zapew- 35 dm., 351 mk, 8.) W,, wś, tamże, gm. Wyżne założoną została ta Wola. 24.) W, Wietrz- gródek, 40 w. od Krzemieńca, 36 dm., 340 mk.
nowa, dziś Wola Albinowska, pow. krośnieński. 9.) W., wś, pow. włodzimierski, gm. Poryck,

Założoną została na obszarach należących do 25 w. od Włodzimierza, 68 dm., 391 mk. 10.)
klasztoru koprzywniekiego r. 1378 na prawie W. Drużkopolska, wś, pow. włodzimierski, gm.

magdeburskiem, na 36 łanach. Rzeczka nad Brany, 60 w. od mta pow., 75 dm., 544 mk.
którą wieś leży nazwana w dok. Wietrznowa. 11.) W. Dubiska, wś, pow. starokonstantynowSołtystwo i lokacyę wsi oddał opat niejakiemu ski, gm, Kulezyny (nie Krasiłów), 28 w. od mta

Oberwinowi ztąd w reg. pob. z r. 1581 nosi na- pow., 117 dm., 674 mk., cerkiew drewn. z roku
zwę: „Obrwinowska Wola* z czego następnie 1766, szkółka od r. 1889. Do par. należy wś
utworzoną została dzisiejsza nazwa: Wola Albi- Cecyniówka (o 4 w., z cerkwią fil.). Dzieliła
nowska (Kod. mał., III, 320). 25) W, Woja- losy ordynacyi ostrogskiej; w r. 1753 otrzymał

kowa, wś, pow. brzeski.
Jakowa.

Jest to dzisiejsza Wo
- ją ks. Antoni Lubomirski. . Następnie przeszła

26.) W. Zdakowska, wś, pow. mielec- do Bielińskich, potem Jełowiekich, od nich do
ki, ob. Zdaków (t. XIV).
Bocheńskich, w końcu do Gawrońskich. 12.) W.

Wola Boża, wś, pow. kościański.

Ob. Bo-

Jodko (t. XIII, 831, Wolica), wś, pow. starokonstantynowski, gm. Czernielówka, 38 w. od mta

ża Woła (t. I, 334).
Wola Kczewska, wś,

pow. sztumski, ob. pow., 169 dm., 1242 mk., cerkiew drewn. z r.
1745, szkółka eerk. od r. 1884). Wehodziła

Kczewska Woła (t. HI).
w skład ordynacyi ostrogskiej, W r. 1593 spuWolaczka, karczma przy Piwce, pow. kastoszona
przez tatarów. W r.1753 otrzymał
niowski.
ją ks. Franc, Lubomirski.

Wolanów, mstko, pow. radomski.

Następnie przeszła

W reg. do Poniatowskich (przy których zwała się W.
pob. z r. 1662 Wola św. Doroty, miała 52 głów.
Poniatowskich), od nich zaś do Jodków. 13.) W,
W skład parafii wchodziły: Wola św. Doroty,

Kierekieszyna, pow. starokonstantynowski, 9 w.
Strzałków (58 głów), Zabłocie (31) i Kowaod mta pow., 96 dm., 820 mk,, cerkiew drewn.
la (40).
zr. 1799, szkółka cerk. od r. 1888, młyn wod-

Wolanów, pow. oszmiański.

Attyn. Wisz- ny, 2 wiatraki. Wś należała do ks, Ostrogskich.

niewa, wzięła nazwę od Andrzeja Wolana, któ-

W r. 1593 spustoszona przez tatarów.

remu Zygmunt August r. 1568 darował dwa
losy ordynacyi.
sioła, należące do królewszczyzny krewskiej:

Dzieliła

W r.1753 otrzymał ją. ks.

Antoni Lubomirski. Od Lubomirskich przeszła
Girbieniata (Gierbienięta) i Tereszezeniata (Czedo Kierekieszów (ztąd nazwa), poczem do Jełoreszczeniata).
wiekich, od tych do Czackich, w końcu do PruWolańszczyzna 1.) wś, pow. kowelski, gm. szyńskich. 14.) W, Zachowiecka, wś, pow. staMaciejów, 25 w. od Kowla, 45 dm., 253 mk, rokonstantynowski, gm. Teofipol (nie Tarnawka),
2.)W., wś, pow. żytomierski, 43 w. od Żyto- 52 w. od mta pow., 108 dm., 725 mk. 15.) W,
mierza, 38 dm., 319 mk.
Mała, pow. żytomierski, 56 w. od Żytomierza,
„ Wolaszówka; os., pow. krzemieniecki, gm. 104 dm., 727 mk. 16.) W, Morozowiecku, kol.
Swiatee.
i fol, pow. włodzimierski, gm. Hrybowica, 20 w.
Woldenberg,

w Nowej Marchii.

r. 1250 Dudegneve,

miasto od Włodzimierza, 21 dm., 124 mk,; fol. 2 dm.,
17.) W, Połowa, pow. zasławski, 44 w.

Założył je podobno r. 1292 10 mk.

Woł

wól
od Zasławia, 289 dm., 1667 mk.
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18.) W, 73a- dzimierza, 24 dm., 148 mk. 10.) W. Fałuzyj73 dm., ska, wś, pow. łucki, 94 w. od Łucka, 68 dm.,

tarska, tamże, 39 w. od Zasławia,

19.) W, Wąsowicza, pów. starokon- 498 mk.
stantynowski, gm. Kołki (nie Czernielówka), wieński,

373 mk.

11.) W. Hołowińska, kol., pow. rógm. Kostopol, 29 w. od Równego,

12.) W. Jandiewicka al. Kor, gm. Kostopol. 43 w.
rówieński
pow.
wś,
czuwie,
WŚ na-

par. praw. Kliteńka Mała, 40 w. od mta pow., 10 dm, 79 mk.

157 dm., 898 mk., cerkiew fil. drewn.
leżała do Wasowiczów (ztąd nazwa), obecnie od Równego, 21 dm., 155 mk.

13.) W. Ka-

20.) W, Wielka, pow. żyto- czyńska, wś, pow. kowelski, gm. Soszyczno,
mierski, 100 w. od Żytomierza, 325 dm., 32 w. od Kowla, 54 dm, 297 mk. 14.) W.
Klesowska (t. XIII, 851), wś i fol., pow. rówień2009 mk.
Wólka 1.) Kretkowska, wś, pow. włocławski, ski, 100 w. od Równego. Wś 13 dm., 92 mk.;
ob. Kretkowska Wólka i Kretki, 2.) W. Kuloń- fol. 4 dm., 21 mk. 15.)W, Kluska, wś, pow.

Nowakowskich.

ska, r. 1589 Woła Kulnieńska, wś, pow. biłgoraj- kowelski, gm. Turyjsk, 12 w. od Kowla, 33 dm,,
ski. Wchodziła w skład ststwa krzeszowskiego, 251 mk. 16.) W. Kotowska, wś, pow. łucki,

miała r. 1589 łan. 16, wójtostwo z 6 osadn., gm. Poddubce, 41 w. od Łucka, 12 dm,,
1/, karezm., pop, młyn, 17 zagr., 12 kom. ubo- 217 mk. 17.) W. Kowelska, wś, pow. kowelgich. Ob. Kulońska Wólka (t. 1V) i Kulno. ski, gm. Koszary Stare, 2 w. od Kowla, 22 dm,,
a
3.) W. Milanowska, r. 1361 Rathage Stare, 158 mk. 18.) W. Zubitowsk (t. XHI, 851),
wś,
pow.
kowelski,
gm.
Lubitów,
15 w. od Koopatowski,
r.1578 Milanowa Wolia, wś, pow.
Markowicka,
W.
19.)
mk.
klasztoru
328
opat
dm.,
34
Ninogniew
wla,
1361
R.
par. Słupia.
od
$w. Krzyża oddaje sołtystwo we wsi klasztornej wś, pow. włodzimierski, gm. Chorów, 34 w.
Zorska,
W.
20.)
mk.
73
dm.,
12
pow.,
osamta
dla
,
Rataje Stare, niejakiemu Milowanowi

dzenia wsi na prawie niemieckiem. Wieś ma wś i kol, pow. kowelski, par. praw. Porsk
obejmować 30 łan., sołtys otrzymuje dwa łany, Wielki (4 w.), 37 w. od Kowla. Wś 39 dm.,
stawek przy domku pustelnika, młyn, karczmę. 218 mk.; kol. 19 dm., 50 mk. We wsi cerkiew
Wieś zmieniła wtedy nazwę na: Wolę Miłowa- cement. drewn. z r. 1765. 21.) W. Zadoszyńnowską. W r. 1578 opat płaci z Woli Milano- ska, wś, pow. kowelski, gm. Ilołoby, par. praw.
wej od 11 osad., 5!/, łan., 1 kom., 1 łan. wójt. Radoszyn (3 w.), 27 w. od Kowla, 80 dm., 631
4.) W. Mławska al. Mławka, osada odl. 3 w. od mk., cerkiew fil. drewn., wzniesiona r. 1777
Mławy, połączona z nią aleją wysadzoną drze- przez właściciela Stanisława Rohozińskiego.
wami. Mieści się tu stacya pograniezna dr. żel. W nowszych czasach należała do Wielobyekich,

nadwiślańskiej, szkoła kolejowa, urząd poczt.tel., komora celna, około 4000 mk., dość znaczna liezba domków przeważnie drewnianych.
Stoi tu pułk dragonów. 5.) W. Orłowska, roku
1564 Wola Orłowska, pow. krasnystawski, ob.
Orłów.

Wólka 1.), pow. bielski, gub. grodz., gm.
Narojki. Grupa kurhanów, mogiły z epoki kamiennej. 2.) W., tamże, gm. Siemiatycze. Grupa kurhanów. 3.) W. Wyganowska, pow. bielski, gub. grodz. Pod fol. nasyp okrągły, mający 8 saż. średnicy.
Wólka 1.) al, Wolka Podłucka, wś, stanowiąca
przedmieście msta pow. Łucką (1 w.). 2.) W.,
wś, pow. łueki, gm, Trościaciee, 19 w. od Łueka, 24 dm., 177 mk. 3.) W., pow. ostrogski,
gm. Annopol (nie Krzywin), 20 w. od Ostroga,

od których nabył Filip Kindt. 22.) W. Sadowska (t. XIH, 808, Woła Sadowska), wś, pow.
włodzimierski,

gm. Kisielin,

38 w. od Włodzi-

mierza, 40 dm., 239 mk. 23.) W, Swyczowska,
wś, pow. włodzimierski, gm. Werba, 16 w. od
Włodzimierza, 40 dm., 206 mk. 24.) W. Szczytyńska, wś, pow. kowelski, gm. Lelików, 92 w.
od Kowla, 56 dm., 441 mk. 25) W. Szelwow-

ska, wś, pow. włodzimierski, gm. Chorów, 34 w.
od mta pow., 19 dm., 110 mk. 26.) W, Ukruska, wś, pow. włodzimierski, gm. Huszeza, 83 w.
od mta pow., 41 dm., 331 mk. 27.) W. Wer-

biczańska, wś, pow. kowelski, gm. Turyjsk,
24 w. od Kowla, 24 dm., 153 mk. 28.) W.

Wydranicka, wś, pow. włodzimierski, gm. Ko-

rytniea, 13 w. od Włodzimierza, 28 dm., 185 mk.
29.) W. Zieleniecka, kol., pow. żytomierski,

74 dm., 319 mk. 4.) W., wś, pow. rówieński, gm. Barasze, 68 w. od Zytomiorza, 66 dm,,
gm. Stydyń, 50 w. od Równego, 35 dm., 269 mk. 420 mk.

5.) W. Chołopska, wś, pow. rówieński, gm. Sie-

Wolkenberg, góra w pow. rzeżyckim.

Ob.

dliszcze, 82w. od Równego, 44 dm., 499 mk. Bibl. Warsz. (1897 r., t. IV, str. 534—548).
Wolkowa, os, karez. przy wsi Sadki, pow.
6.) W. Chrypska, wś, pow. włodzimierski,
ski.
berdyczow
123 w. od mta pow., 96 dm., 690 mk. 7.) W.

Wolszczyzna, fol., pow. lepelski, Uszyńskich
80 dz. i Reuttów 136 dz.
Hołówno, 75 w. od mta pow., 48 dm., 294 mk.
Wołcza 1.) Wołczja, st. dr. żel., pow. ró8.) W. Dulibska, wś, pow. włodzimierski, gm.
Olesk, 27 w. od mta pow., 24 dm., 172 mk. wieński, gm. Kostopol, 53 w. od Równego. 8.)
9.) W. Falimicka (t. XI, 832, Wolica F.) wś, W. Krzeczkowskiego, chutor, tamże, 5 dm.,
pow. włodzimierski, gm. Mikulicze, 9 w. od Wło-! 14 mk. 3.) W. Matuszewskiego. chutor, tamże.
Czeremoszeńska, wś,

pow. włodzimierski, gm.
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Wołczak, chutor, pow. wlodzimierski, gm.
Wołkowo, wś, pow. newelski. Mają tu
Werba, 19 w. od Włodzimierza, 35 dm., 164 mk. działki trzej żydzi i Ignacy Derengowski.
Wołkowszezyzna, fol., pow. dźwiński, WolWołcze, r. 1565 Wołcza, wś, pow. turczań-

Wr. 1565 ma 93 kmieci na 36 łanach mundtów, 127 dz.
Wołkowyja, Wołkowyje, wś, chutor i kol.
mają. Z łanu płacono gr. 49. Pop (l. 1, karcz- czeska, pow. dubieński, 42 w. od Dubna. Wś
ma zł. 6, sołtys z dworzyszeza nad przywilej 158 dm., 888 mk.; chutor 5 dm., 19 mk.; kol.
czeska 141 dm., 823 mk.
fl 2gr. 17. Ogółem fl. 88 gr 13.
Wołkun, dobra skarbowe, pow. witebski,
Wołczeck 1.) wś, pow. kowelski, gm. Hołoby, 23 w. od Kowla, 43 dm., 310 mk. 2.) w". obejmują 3 wsi, mają 219 dz.
Wołnianka 1.), kol., pow. łucki, gm. Ropow. łueki, 74 w. od Łucka, 57 dm., 385 mk.,
żyszcze, 6 dm., 34 mk. 2.) W, Wielkai W.
własność skarbowa po Oleszach.
Wołczek, chutor, pow. włodzimierski, gm. Mała, dwie kol., tamże, 20 w. od Łucka,
sk.

i 6 nowoprzybyłych, którzy jeszcze domów nie-

Chotiaczów, 5 dm., 95 mk.

Wołczkiewicze, wś, pow. miński. W roku
1903 położono kamień węgielny pod budowę nowego kościoła parafialnego, staraniem właścicieli.
Wołezków Perewoz (t. XIII, 864, mylnie
w pow. kowelskim), wś, pow. włodzimierski, gm.
Hnszcza, 65 w. od mta pow., 61 dm., 457 mk.
Wołczków, r. 1469 Wołczkowce, wś, pow.

W, Wielka 86 dm., 820 mk; W. Mała 15 dm.,

108 mk.
Wołoczkowo al. Maślukowo, fol., pow. le| pelski, własność Samujłów, 110 dz.
Wołoczyska, mstko, pow. starokonstantynowski, 96 w. od mta pow., 510 dm., 3378 mk.,

cerkiew murow., szkoła ludowa od r. 1801,
szkółka cerk. od r. 1876. Do par. praw. należą
wsi: Frydrychówka (4 w.) i Mysłowa (6 w.).
Wołodkowo 1.) al.. Zrojanowo, fol. pow.
Jan Bylinka przedstawił roku
lepelski, Wejsztortów, 80 dz. 2.) W., fol., pow.

stanisławowski.
1469 nadanie Władysława, ks. opolskiego, na
witebski, własność Pławińskich, 41 dz.
wieś W. z monasterem Ostrów. Przytem okaWołodkuszki, pow. nowoaleksandrowski.
zał potwierdzenie Kazimierza Jagiellończyka.

Wołczkowce, wś, pow. starokonstantynowski, gm. Wołoczyska, par. praw. Balkowce
(5 w.), 71 w. od mta pow., 227 dm., 1294 mk,,
eerkiew fil. drewn. z r. 1750, szkółka od r. 1885.
Wś należała do hr. Fryderyka Moszyńskiego,
następnie jego córki Józefy Szembek, obecnie
Ledochowskich.
Wołczkowo 1.) fol., pow. lepelski, własność

Jacka Samujły (121 dz.) i Konstaneyi Żylińskiej

Należały do Wład. i Mar. z Reuttów (nie Benetów) Połubińskich. Od Wawrzeckich drogą
wiana za Pauliną W. przechodzą do Mejsztowi-

ezów.

Wołodżkowszczyzna, fol., pow. oszmiań-

ski, niedaleko Gieranon. W r. 1558 należał do
Wołodźków.
Wołokowszczyzna, fol., , pow. lepelski,
Walkowskich, 66 dz.

Wołosadka, fol, pow. borysowski, Hreho2.) W,, wś, pow. witebski, należała rowiczów, 170 dz.
do Gern Grossów.
Wołosate, r. 1565 Wołoschatka, wś, pow.
Wołczyce, fol., pow. rzeczycki, Grzegorza liski. Według lustracyi z r. 1565 wś ta
Merko, 92 dz.
w ststwie sanockiem, zasadzona w płoninach,
Wołczyniec, wś, pow. stanisławowski. Mar- przy górze Beskid, o 12 mil od Sanoka. Przyein i Jakób Romanowscy przedstawili r. 1469 na- wilej na lokacyę otrzymał r. 1557 kniaź, który
danie na prawo wyrębu drzewa w lesie Wołczy- sam tu osiadł i do r. 1565 ściągnął dwu osadniniec i w gaju za rzeką Połtwą. Ob, Podłuże,
ków „obu furtatów*.
(66 dz.).

Wołek, ob. Kobiernice.

Wołosewicze, pow. bobrujski. Obecnie Za-

Wołki, ko] , pow. żytomierski, gm. Horoszki, charewiczów.

Dobra (z Sarajewszczyzna) mia-

50 w. od Żytomierza, 22 dm., 195 mk.

ły 2734 dz,

Wołkołata, pow. wilejski. Niegdyś Dołmat
Isajkowskich (nie Pajkowskich), którzy wznieśli
tu kościół.
Wołkoszów, pow. rówieński, 42 w. od
Równego, 53 dm., 892 mk.
Wołkowce 1.) pow. krzemieniecki, 33 w. od
Krzemieńca, 71 dm., 438 mk. Własność Czosnowskich. 2.) W., wś, pow. starokonstantynowski, gm. Teofipol, 60 w. od mta pow., 78 dm.,
450 mk. 3.) W., pow. zasławski, 18 w. od Za-

Wołosień, zaśc., pow. oszmiański, gm. Naliboki, należał do dóbr ks. Witgensteina. W po-

sławia, 109 dm., 718 mk.

bliżu, w uroez, leśnem Pochoroń kurhan.

Wołosień, chutor, pow. kijowski, gm. Makarów, 65 w. od Kijowa, 16 dm., 80 mk., młyn

parowy.
Wołoskie 1.), pow. krzemieniecki, 42 w, od
Krzemieńca, 56 dm., 409 mk.; własność Jełowiekich.

2.) W., chutor, pow. włodzimierski,

gm. Nowodwór.
Wołoskowce, wś, pow. ostrogski, gm. Si-

Wołkowczyki, pow. zasławski, 14 w. od jańce (nie Moszczanica), 9 w. od Ostroga,
80 dm., 481 mk.

Zasławia, 73 dm., 397 mk.

Woł
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Wołyń. W r. 1901 według „Kijewlanina*,
własność obejmowała na obszarze guwiększa
tomierza, 232 dm., 1350 mk.
ej 3,166,669dz., » więc nieco mniej
wołyński
bernii
Wołoob.
ki,
Wołosowicze, pow. borysows
obszaru. Przeważa tu wielka
całego
niż połowę
sewicze (t. XIII) i Stare Wołosowicze (t. Kl).
ręku 100 właścicieli jest
"W
ść,
posiadło
gm.
Wołosówka, wś, pow. żytomierski,
pomiędzy nich 15 posiada
z
a
92
dz.,
1,059,2
Żytomieod
w.
64
e),
Krasnosiółka (nie Karpowc
sze dobra mają tu: Alfred
Najwięk
dz.
486,687
rza, 153 dm., 982 mk.
hr.
Potoeki
72,208
dz.,
Uwarow 67,638, Sanć
własnoś
,
Wołosowo, fol., pow. witebski
guszko 50,469, Małyńscy 44,275, ks. Urusow
Zabłockich, 323 dz.
35,169, hr. Kankryn 30,825, hr. Plater 29,058,
Wołosowska Słobodka, wś, pow. Żyto-

Wołosów, pow. żytomierski, 26 w. od Ży-

Mezencow 25,800, hr. Tyszkiewiez 25,000,
mierski, gm. Kotelnia, 33 w. od Żytomierza,
Zieleńska 23,527. Wogóle było 12,947 posia11 dm., 63 mk.

Wołosza, wś, pow. rówieński, 77 w. od
Równego, 36 dm., 267 mk.
Wołoszcza, wś, pow. samborski. W roku
1469 sędzia lwowski przedstawił nadanie króla
Władysława Jagiełły na wieś W., wraz z innymi,
z karczmą i dwoma brzegami Dniestru, monaster Barcze z jeziorami, obszary bagien, pól,
równin, gajów, lasów.
Wołoszczyzna, chutor, pow. krzemieniecki,
gm. Białozorka.

Wołoszczyzna, Dr. E. Kałuźniacki: „Akta
grodzkie i ziemskie” (t. VII, str. 195—9). Dr.
Stan. Krzyżanowski: „Początki W.* (Rozpr.
i spraw. wydz. filoz. hist., t. XXIV, 158—185).

daczów własności nie włościańskiej, z tego
9687 prawosł., 1795 katol., 1574 ewang., 112

żydów.

Do prawosławnych należało 1,448,755

dz., do katolików 1,510,011 dz., ewang. 191,550
ido żydów 16,485 dz. W ręku szlachty polskiej
zostaje 1,520,011 dz., do szlachty rosyjskiej

761,976 dz. Drobna własność niewłościańska
od 1 do 25 dz. należy przeważnie do prawosławnych, którzy mają 77,201 dz., gdy katolicy tylko 2028 dz. Od 25 do 60 dz. jest 159 posiadaczy katolików, a 1425 prawosł., od 60 do
200 dz. posiada 561 katol. i 878 prawosł., od
200 do 500 dz. ma 429 praw. i 325 katol., od
500 do 1000 dz. posiada 260 katol., 187,446 dz.

147,483 dz.; od 1000 do 2000 dz.
Wołoszki 1.), wś nad bezim. dopł. Turyi, 1151 praw.
w ilości 235,983 dz. i 151 praw.
kat,
465
ma
pow. kowelski, 12 w. od Kowla, 122 dm., 902

mk., cerkiew drewn. z r. 1865,

szkółka cerk.

Do par. należy wś Kołodeżno (3 w.). W r. 1768
Stan. August nadaje W., Dubno i Wolę Dubieńską ks. Dymitrowi Jabłonowskiemu. Obeenie

własność Czykilewskich. 2.) W., pow. rówieński, 13 w. od Równego, 33 dm., 266 mk. Urocz,

191,895 dz. Od 2000 do 5000 dz. ma 88 kat.
267,989 dz. i 75 praw. 218,623 dz., do 10,000
dz. jest 30 praw. mających 214,968 dz. i 26
katol. z 184,874 dz. Przeszło 10,000 dz. ma
22 kat. mających 471,928 dz. i 14 praw.
323.987 dz. Do W. odnoszą się następujące
i wydawnictwa: Ossowski
nowsze opracowania
G.: „Mapa geolog. W., wykonana podług badań

Wołoszkowska Smolarnia, 4 dm., 48 mk.
Wołoszyn, chutor pod wsią Masłowo, pow.
z lat 1860 — 1874*. Paryż. 1880. Morozoczehryński, gm. Złotopol, 12 dm., 30 mk.
ii Wołyni* (Odbitka
Wołoszynowa, r. 1565 Wołoszynowa Wola, wiez J.. „K petrograf
a, 1893). GeWarszaw
Jzw.
Uniw.
„Warsz.
z
nalewś, pow. staromiejski. W r. 1565 wś ta
wileń... wołyngub.
w
izslied.
„Geoł.
A.:
droić
29
na
kmieci
39
miała
żąca do żupy Solskiej,
t. 17). Łu1895,
Ros.,
geoł.
dla
(Matier
dworzyszczach. Zamiast czynszu i dani kmie- skoj*
geolog.
zasobów
opisu
słów
„Kilka
J.:
bieński
drew
wozy
eie mieli dostarczać do żupy po dwa
i Budownietwo r. 1884, n. 8
rya
(Inżynie
W.*
ogółem
wo,
tygodnio
drew)
plach
20
po
(każdy
i węgle brunatne ze
3016 wozów rocznie. Prócz tego z przymierne- 'do 15). Tenże: „Torfy
gub. Wołyńskiej*
nieniem
uwzględ
nym
specyal
dwu
ze
Sołtys
go dworzyszcza 104 wozów.
Tyszee13—18).
n.
1884,
r.
Budown.
i
dworzyszez zł. 6 gr. 12, z młyna zł. 2. Karczma (Inżyn.
Petersb,
(St.
gub.*
Wołyń.
w
or
„Labrad
kij:
prócz
zł. 1 gr. 8. Pop zł. 1 gr. 11. Ogółem,
Wiedom., n. 288, r. 1864). X.: „Przejażdżki
drew, zł. 21 gr. 24.

nauk i liter., r. 1891, 218).
Wołotówka, fol., pow. połocki, Grygoryewa po W.* (Przew.
„Kartki ze wspomnień W.*
M.:
ki
Piotrows
dz.).
(134 dz.)i Róży Plemieniez (120
243, r. 1884). ŻytyńWołowniki, pow. słonimski, gm. Rohotna. („Wiekć, n. 240, 241,

Pod wsią 10 kurhanów.
Wołowszczyzna, fol., pow. ihumeński,
57 dz.
Wołpa, pow. grodzieński. Mstko należy do
pow. wołkowyskiego. O 5 w. od W. dwa kurhany, do 2 arsz. wysokie. W pobliżu mstka
znaleziono toporek kamienny.
Wołucza, u Długosza, rzka, dopł. Wieprza,
ob. Kalinówka (t. II1).

ski L.: „O kurhanach, mogiłach i wieku kamien-

nym na W.* (Wiadom. numizm. archeol., n. 2,

3 i 4, r. 1899). Antonowicz W.: „Roskopki
kurganow w zapad, Wołyń.* i „O kamiennom
wiekie w zap. W.* (Trudy XI areheol. zjezda.
Moskwa, 1902). J. A. Orłow: „Izsliedowanie
o kładach wołynskoj gubernii*. Żytomierz,
1885. „Trudy obszezestwa izsliedow. Wołyni*.

Źytomierz, 1902.

„Archiwum ks. Lubartowi-
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czów Sanguszków w Sławucie* wydane przez 5.) W., słoboda, pow. rówieński, gm. MiędzyBron. Korczaka, konserwatora tegoż archiwum, rzecz, 61 w. od Równego, 4 dm., 108 mk,
t. IV. Lwów, 1887 — 1890. Ob. Sławuta.
Worobin, fol.. pow. rówieński, gm. DąbroTeodorowiez Mikołaj: „Istoriko-statist. opisanie wica, 132 w. od Równego, 14 dm, 232 mk.
cerkwiej i prychodow
wołynskoj eparchii", Ob. t. XIII, 946.
t. IV. Poczajów, 1900. Ob. StarokonstantyWorocewicze, wś, ob. t. XIII, 946.
nów. A. Andriaszew: „Oczerk istorii wołynskoj
Worochta, wś, ob. t. XIII, str. 945.
zemli do konca X1V stol.* Kijów, 1887. KarWorokoml, wś, pow. kowelski, 61 w. od
wieki Dunin Józef: „Z moich wspomnień*. Warszawa, 1904, t. III. Tenże: „Z zamglonej Kowla, 115 dm., 744 mk., cerkiew drewn. z r.
i niedawno minionej przeszłości, opowiadania hi- 1891, szkółka cerk. (od r. 1885). Do par. nalestoryczne* (Warszawa, t. II, r. 1902, w Bibl. ży wś Załazie (5 w., z cerkwią filialna). W r.

dzieł wybor.).

Por. Podole.

1590 ks. Hrehory Sanguszko Koszyrski zasta-

Wołyniec, fol., pow. lepelski, własność Roż- wia W. Cyrylemu Terleckiemu, bisk. łuckiemu
i ostrogskiemu. Od połowy w. XVII własność
- nowskich (38 dz.) i Nowiekich (169 dz.).
Krasiekich.
Woniacza, pow. owrucki, 146 w. od OwruWorona, wś, pow. kowelski, gm. Lubitów,
cza, 60 dm., 357 mk.
12 w. od Kowla, 37 dm., 287 mk.

Woniaczówka, urocz., pow. rówieński, gm.
Woronczyn, wś, pow. włodzimierski, gm.
Dąbrowica, 3 dm., 40 mk.
Woniajki 1.), pow. owrueki, 53 w. od Owru- Kisielin, 44 w. od Włodzimierza, 89 dm,,
cza, $6 dm., 580 mk. 2.) W., urocz., pow. 678 mk.
Woronianka, chutor, pow. żytomierski, gm.
rówieński, gm. Siedliszcze.

Woniasówka, wś, pow. włodzimierski, gm.

Piatka, 5 dm., 57 mk.

Woroniecki, chutor przy wsi Tajnica, pow.
Nowodwór, 41 w. od Włodzimierza, 12 dm,,
taraszczański.
s
71 mk,

Woronikowo, fol., pow. rzeżycki, własność
Wońkowee, r. 1469 Woynikowcze, wś, pow.
Wagnerów,
390 dz.
uszycki. Jan Czastołowski przedstawił r. 1469
Weroniłowicze, pow. słonimski. 0 3 w.
nadanie królewskie na tę wieś,
na płn.-zehd od wsi, w urocz. Sieczyszcze 6 stożWonogi 1.), pow. dźwiński, par. Krasław,
kowych nasypów, mających po 12 saż. obwodu
attyn. Dryemujży. 2.) W., tamże, Sawiekich,
i do 2 saż. wysokości.
484 dz., attyn. Podgórza.
Woronino 1.) fol, pow. newelski, SipowiWorbołowo, dobra skarbowe, pow. siebiecza
(46 dz.) i Szezurskich (58 dz.). 2.) W.,
ski, obejmują 31 wsi, maja 14,765 dz.
wś, pow. wieliski, gm. Makłoki. 3.)W., wś,
Worcelówka, kol. pow. rówieński, gm, tamże, gm. Czeple. Jedna z nich należy de KaDerażne, 4() w. od Równego, 13 dm., 77 mk.
tarzyny Anglino, ma 527 dz.
Worczyn, wś, fol. i kol., pow. włodzimierski,
Woronino, chutor przy wsi Popówka Konelgm. Korytnica, 9 w. od Włodzimierza. Wś ska, pow. lipowiecki.
22 dm., 127 mk.; fol. 52 dm., 301 mk; kol
Worońki, wś, pow. łucki, gm. Włodzimie5 dm., 71 mk.

rzec, 132 w. od Łucka, 89 dm., 649 mk.

Wła-

75w. od Owrucza. Wś 257 dm., 1357 mk. 820 mk., cerkiew murow. z r. 1791, szkółka
fol. 5 dm., 29 mk. 2.) W. Stare, wś, tamże, eerk. od r. 1887. Wś wchodziła w skład ordy154 dm., 786 mk,
nacyi Ostrogskiej. W r. 1753 otrzymał ją
Worobiew, chutor, pow. owrucki, gm. Ta- Karol Szydłowski. Obeenie własność Dorożyńtarnowieze, 27 w. od Owrucza, 27 dm., 139 mk. skich.

Woronów, pow. rówieński, 37 w. od RówWorobiewo, fol., pow. newelski, Porzeckich
(120 dz.) i Wiszniewskich (68 dz.). 2.) W,, nego, 16 dm., 264 mk. 0 2 w. chutor, 2 dm.,
fol., pow. witebski, Worobiewych, 41 dz.
Worobij, fol., pow, newelski.

21 mk.

Woronowce, pow. krzemieniecki, 60 w. od
Worobijówka 1.), pow. kaniowski, ob. Mi- Krzemieńca, 112 dm , 667 mk.
Woronówka, słoboda, pow. rówieński, gm.
kołajówka (t. VI, 406). Leży w gm. Makiedony,
30 w.od Kaniowa, ma 319 dm., 4224 mk., cer- Siedliszcze.
W oronowo 1.) fol., pow. rzeżycki, własność
kiew, szkółka eerk., 25 wiatraków. 2.) W,,
ferma przy wsi Nikołajewka (Mikołajówka), Benisławskich, 603 dz. 2.) W., fol., pow. witamże. 3.) W,, pow. nowogradwołyński, 85 w. tebski, własność Chmielewskich, 535 dz.

od mta pow., 122 dm., 973 mk. 4.) W., pow.
Woronowo, pow. owrucki, 36 w. od Owruostrogski; 56 w, od Ostroga, 93 dm., 648 mk. cza, 79 dm., 427 mk,

kmnqcó |g

Workale, fol., pow. rzeżycki, Matwiejewych, sność Klotyldy Konopaekiej.
46 dz. i Ołobinych, 31 dz.
Woronkowce, wś, pow. starokonstantynowWorobie 1.) Vowe, wś i fol., pow. owrucki, ski, gm. St. Konstantynów (8 w.), 112 "dm,
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Woronucha, fol.. pow. połocki, własność Tadeusza Spinki, później Żeromskiej i Benedykta Pruszyńskiego.
Frejmanów, 81 dz.
Woronucha, słoboda, pow. rówieński, gm.

Wowkówka, chutor przy Rotmistrzówce,

Międzyrzecz, 52 w. od Równego, 32 dm., pow. czerkaski, 20 dm., 80 mk.
Wownia, wś, pow. stryjski. Według lustra372 mk.

Worony, wś, pow. witebski.
Mają tu: cyi z r. 1565 należała do ststwa stryjskiego.
Chłabnikowie 97 dz., Jastrzębscy 47 dz., Kuła- Składała się z dwu części po dwu stronach pot.

kowscy 18 dz., łomonosenkowie 8 dz., Piesz- Wowni położonych. Było wogóle 10 dworzyszez.
Dochód wynosił zł. 83 gr. 3.

czenkowie 39 dz.

Woropajewo, pow. dzisieński.

W końcu W. nad

Należało do tymże potokiem leżała wioska Monaster, która

hr. Tyzenhauzów, obecnie Przeździeckich.

widocznie

zlała się później

w jedną

całość

z Wownią. Właścicielka Monastyra Auna PuWoropajewszczyzna, pow. dzisieński, ob.
kienicka,
okazała lustratorom przywilej króla
Woropańszczyvna (t, XLII).
Władysława,
wydany r. 1399 „na grodzie Groe,
Poddubc
gm.
łucki,
pow.
Worotniów, wś,
deezkim* pisany ruskim pismem, na posiadanie
tej wsi,
Obecnie ks, Sza-

15 w. od Łucka, 83 dm., 1017 mk.

Worotyń, pow. bobrujski.
chowskich, 1273 dz.
Worotynicze, pow. kobryński.

Wownianka, chutor, pow. wasylkowski, gm.

Pod wsią

Barachty, 7 dm., 75 mk., wiatrak,

Woznicze, pow. owrueki, 42 w. od Owrucza,
29 dm., 257 mk.
Worów, wś, pow. żytomierski, 34 w. od Ży- Wożnik, w dok. Voznici, r. 1375 Woysnik,
tomierza, 82 dm., 478 mk.
mstko, pow. lubliniecki. W r. 1375 następuje
Worowska Rudnia, pow. żytomierski, ob. ugoda między opatem klasztoru św. WineenteRudnia Worowska,
go a bisk, krakow. Floryanem o dziesięciny „in
Worsłowiany, fol., pow. lucyński, własność villa seu Opido dicto Woysnik opoliensis distrienasyp ziemny, długi 12 a szeroki 4 saż.

Hutorowiczów, 274 dz,

tus cracoviensis diocesis* (Kod, kat. krak,, II,

mierza, 43 dm., 411 mk.

obszarami, 10 zagr.

Worsuń, wś, pow. dubieński, 35 w. od Dub- 55). Biskup krakow, ustąpił w zamian za dziena, 14 dm., 166 mk.
sięciny z W. dziesięcin swych ze wsi Dąbrowa
Worwolińce, r. 1169 Warworincze, wś, pow. w pow. bytomskim. Ob. Kępin.
zaleszczycki. W r. 1469 trzyma tę wieś króWożniki,
w dok, Vosnicz, wś, pow. płoński.
lewską Mikołaj Kierdey w zastawie za różne Wedle dok. z połowy w. XIII „pars de Vosnicz*
sumy.
należy do bisk. płockich.
Woskodawińce, wś, pow. starokonstantyWożniki, pow. bukowski. Ob. „Przyj. lunowski, gm. Czernielówka, 30) w. od mta pów., du* 1837, str. 137.
78 dm., 480 mk.
Wróblik Królewski, r. 1565 Wróblik, wś,
Woskodawy, pow. rówieński, 35 w. od pow. krośnieński. W r. 1565 wś w ststwie saRównego, 92 dm., 653 mk.
nockiem, nad pot, Morwana, miała 9 kmieci na
Woszczatyn, wś, pow. włodzimierski, gm. 3 łanach i 14 na półłankach, 1 na ćwierci i dzieChotiaczów (nie Poromów), 12 w. od Włodzi- siętnika na ćwierci, karczma z ogrodem i dwoma
Wielkie łąki i pastewnik

Woszczyłowo, wś, pow. połoeki, należała które wynajmowano na pasanie bydła i koni.
do Chruekich.
Dochodu dawały zł. 20. Z chowu świń wieprza
Woszkieniki al. Woszkieniszki (t. XII), dziesiątego dawano, z czego było 29 po gr. 48, ,

pow. oszmiański. Niegdyś fol. i wś, nadana razem zł. 46 gr. 12. Ogółem ze wsi dochodu
z Kołczunami za zasługi r. 1662 Jerzemu Ko- zł. 144 gr. 28.
marowi, przeszły przez ręce Kuneewiczów,
Wróblowce, wś, pow. kamieniecki, ob. Par. 1788 nabyte przez Seweryna Bieńkuńskiego. niowce.

Wotylówka, wś i fol., pow. zwinogródzki,

Wróblówka, pow. nowogradwołyński, gm.

45 w. od Zwinogródki. Wś 211 dm., 3064 mk,, Romanówka (nie Kustowiec), 638 w. od mta pow.,
cerkiew, szkółka cerk., 8 wiatraków; fol. 2 dm., 174 dm., 1710 mk,
Wrociryż, Wrocieryż, wś, pow. jędrzejow18 mk.
Wowcze 1.) słoboda, pow. łucki, gm. Silno, ski, Michał prepozyt miechowski kupuje roku

85 w. od Łucka, 20 dm., 380 mk. 2.) W,, 1396 W. od bisk. lubuskiego Jana (z zakonu
chutor, pow. nowogradwołyński, gm. Zołobne, Miechowitów) za 600 grzyw. Prawo patronatu
12 dm., 65 mk.
nad parafią ma klasztor miechowski. W roku
Wowdyń, chutor, pow. kowelski, gm. Datyń. 1401 jest plebanem świeckim Ambroży, po nim

Wowieliszki, pow. wiłkomierski, podana na przedstawienie prepozyta otrzymuje takowe
dwukrotnie

p. n.

Waweliszki i

(t. XIII, 147 i 431).
Wowiszki, pow. wiłkomierski.

Wiewieliszki Jan (Mon. hist, Pol., 889, 890).

Wroców, r. 1565 Wroczow, wś, pow. gróW r. 1788 decki. W r. 1565 wś ta w ststwie lwowskiem
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miała 31 kmieci na 8%/, dworzyszczach, tywon, wschowskiej z r. 1706* (Tygodn. powsz., Warkarczma (zł. 16 i 2 kam. łoju), pop dawał pier- szawa, 1883). „Bitwa pod Wschową, 1706*
wej gr. 30 lecz otrzymał zwolnienie, posad- (Przyj. ludu, 1836, str. 315). „„,Bitwa między
ków 8. Las dobry przy wsi nadany został nie- Osową Sienią i Dębową Łęką r. 1706* (tamże,
1837, 102). „Schreiben Einiger Medieorum
dawno (przed r. 1565) areyb. lwowskiemu.
Wronki, miasto, pow. szamotulski. Ob.: von der in Preussen a. 1708, in Danzig 1709,
„Wronki i most kolei żel.*, przez E. Kierskiego in Rosenberg anno 1708, und in „Fraustadt
a. 1709, grassireten Pest*. Breslau, 1711.
(Tyg. illustr., XIII, 1866, str. 173).
Lauterbach Sam. Friedr: „Kleine FraustaedtiWroszkinia, ob. Brzoskwinia.
Wrzawy, wś, pow. tarnobrzeski. Horoch: sche Pestchronika*, Leipzig, 1710. „Aetus
„W. w obwodzie Rzeszowskim* (Rozpr. e. k. oratorius politicus IV Kal. Novembr. An. 1654,
Galieyj. Tow. Gosp., r. 1847, t. III, 136—179). Wschovae exhibitus. Mser. 4* (w bibliotece RaWrząca, wś, pow. turecki. Znajduje się czyńskich w Poznaniu). Mazurkiewicz R.: „Potu kamień zwany przez lud „Wanienka M. Bo- pis roczny uczniów w szkołach wschowskich
skiej* a będący zapewne głazem ofiarniczym, r. 1789 w miesiącu lipcu odprawiony*. Leszno,
z czasów przedchrześcijańskich. Opis z rycina- „Programmy szkoły realnej we Wschowie*.

mi podał Józef Kolski („Światowit*, t. III, 1856 i nast.

str. 33).
Wrzelowiec, wś, pow. nowoaleksandryjski.
W reg. pob. z r. 1676 we wsi Wrzelow, w par
Opole płaci wojewoda kijowski od 98 dworskich

„Jahresberichte der Landwirth-

schaftsschule zu Fraustadt 1878—80. Lipiński

Tym.: „O mennicy wschowskiej* (Bibl. Warsz.,

1854, IV, 253), Tymieniecki: „Przyczynek do
historyi mennie we Wschowie* (Przegląd bibl.

i poddanych. Kiedy założono tu miasto, które archeol. 1880). Kirmis M, dr.: „Beitraege zur
Wappen und Muenzkunde Grosspolens. I, Fraunominalnie istniało do r. 1824, niewiadomo.

Września, miasto.

„Fara wrzesińska. Hi- stadt (Zeitsch. f. Gesch. u. Landeskunde d. Prov.

storya gminy, kościoła i renowacyi*, przez ks. Posen.

Posen, 1884).

Kirmis M. dr.: „Neue

Stablewskiego (Kuryer pozn , 1887, u. 2 —11). Beitraege zur Muenzgeschichte der Stadt Frau„Nachrichten ueber die evazgelische Kirehe zu stadt (Odbitka z „Berliner Muenzblaettern*.
Wreschen zur Feier ihrer 100 jaehrigen Jubi- Berlin, 1886). Toż po polsku, w przekładzie

Ehrenberg
laeums am 9 Nov. 1879". Wreschen. „Statu- Kurnatowskiego. Kraków, 1886.
ten der Schuetzengilde zu Wreschen, gegruen- Herm.: „Kin Hexenprocess in Polen vom Jahre
det im Jahre 1854*. Schlottheim: „Besehrei- 1638, zu Fraustadt (Zeitsch. f, Gesch. und Landes Kunde d. Prov. Posen, III, 1884). Schinbung des Kreises Wreschen*.
Wschowa, miasto. Mylnie podano r. 1728 dler Adrian: „Academia mortis exhibens mortalijako datę lokacyi miasta, zamiast r. 1273. Do bus pro totius anni diebus leetiones saeras*.
W. odnoszą się opracowania i druki: Neigebaur: Fraustadii, 1688. „Gesangbuch zum Gebrauch
„Urkundliche Nachriehten ueber die fruehere der evang. Kirchen und Gemeinden im Koenigr.
Geschichte von Fraustadt* (Ledeburs Archiv., Polen*, Fraustadt, 1792. „Kancyonał, to jest
XV, 1834, str. 82). „Wschowa, stan tego mia- księga psalmów y pieśni duchownych*. Wschosta opisany pod panowaniem Stanisława Augusta wa, 1782. „Kreisblatt des Fraustaedter Kreises'*.
Fraustadt,
przez Komisyę dobrego porządku*, W Lesznie, Dziennik powiatu wschowskiego.
1782 fol., 330 str. (Dyplomataryusz i statysty- L. 8. Pucher, 1855 i nast. „,Volksblatt fuer den
ka miasta). Lauterbach Sam. Friedr.: „Frau- Fraustaedter Kreis*. Fraustadt, 1855. „Volkstaedtisches Zion d. i. Historische Erzaehlung, sblatt fuer die Stadt Fraustadt* 1869. „„Skizze
was sich von 1500 bis 1700 im Kirchenwesen einer Statistik des Kreises Fraustadt* 1839.
zu Fraustadt in der Cron Polen zugetragen*. „Fraustaedter Kreisstatistik in Czwalinas Prov.

Leipzig, 1711. Specht Job. Friedr.: „Das neue BIl.

1846.

_„Statistische

Darstellung vom

Zion oder die Geschichte der evang. luth. Ge- Kreise Fraustadt im Anschluss an die allgemei-

meinde am Kripplein Christi zu Fraustadt*.
Fraustadt, 1855. „Opis elekcyi plenipotenta
miast wydziału wschowskiego na seym i sędziów
appellacyjnych z mocy prawa dnia 15 stycznia
r. 1792, rozpoczętey w mieście appellacyjnem

nen Statistischen Aufaahmen fuer 1859/61 (po
niem. i po polsku). „,Karte des Kreises F.*
1834.

„Karte des Kreises F. in 6 Blaettern an-

gefertigt im Grundsteuer-Bureau der Koenigl.
Regierung zu Posen*. Glogau, 1886, Flemming.

Wschowie*. W Wschowie, 1792 1. Mowa JP. Callier E.: „Ziemia wschowska w XVI stuleciu
Macieja Szulczewskiego dyrektora elekcji. (Szkice geogr. histor. Poznań, 1886).

Wsiewołodówka, kol., pow. łucki, gm. Po2. Mowa JP. Karola Bauditza. 3. Mowa Hiacynta Wyssogota Zakrzewskiego. 4. Wiersz łonka, 12 w. od Łucka, 57 dm., 271 mk.
Wuzkie, chutor, pow. łacki, gm. Rafałówka,
niemiecki do tegoż Zakrzewskiego.
„Bitwa
wschowska dnia 13 lutego 1706 r. (Jarochow- 82 w. od Łucka, 8 dm., 80 mk.
Wyciąże, w dok. Wilczante, pow. krakowski.
ski Kazim.: „Opowiadania i studya historyczne
*.
Serya nowa. Poznań, 1884). Tenże: „O bitwie Własność kapituły krakow., r. 1338 król Kazi-

Wyd
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mierz potwierdza oznaczenie granie tej wsi | Wygoda Wielka i Mała, dwa fol.,
pow.
(Kod. kat. krak., I, 212).
dźwiński, należą do Wiśeiskich i mają po 65 dz.
Wyczulki, wś, pow. dubieński, gm. BereWygoda 1.) urocz., pow. dubieński, gm. Jasteezko, par. praw. Boremel (3 w.), 37 w. od rosławicze, 27 w. od Dubna,
10 dm., 114 mk.

Dubna, 54 dm., 359 mk., cerkiew fil. murow., 2.) W., urocz., pow.
nowogradwołyński, gm.
wzniesiona

r. 1825 przez metrop. Cieeiszew
- Piszezów. 3.) W., kol., tamże, gm. Rohaczów,
10 w. od mta pow., 25 dm., 178 mk. 4.) w,,
Wydranica 1.) wś, pow. kowelski, gm. Hor- chutor, pow. rówieński, gm. Tuezyn.
5.)w.,
niki (nie Wielimeze), par. praw. Ratno (6 w.), karczma przy wsi Łobaczów, pow.
taraszczański,
42 w. od Kowla, 253 dm., 1595 mk., cerkiew
Wyholenięty, pow. święciański. Pod wsią
ement. drewn. z r. 1882. 2.) W., wś, pow. 10 kurhanów.
włodzimierski, gm. Korytnica, 15 w. od WłodziWyhorne, chutor, pow. zasławski, gm. Biaskiego.

mierza, 37 dm., 232 mk.

łogródka, 3 dm., 29 mk.

Wydranka 1.) urocz., pow. łucki, gm. TroWyhów, pow. owrueki, 76 dm., 770 mk.
ścianiee, 2.) W., urocz, pow, rówieński, gm.
Wyhranka, kol, pow. włodzimierski, gm,
Równo (3 w.).
Hrybowiea, 28 w. od Włodzimierza, 45 dm.,

Wydrycze, wś, pow. kowelski, gm. Chocie- 249 mk.
szów, 59 w. od Kowla, 78 dm., 287 mk.
Wylkowo, fol., pow. siebieski, własność PoWydryn 1.) fol.. pow. dryzieński, par. Za- trykowskich, 66 dz.

biały. 2,) W. al. Żywołoki, dobra skarb., pow.
Wymszewo, fol., pow. połocki, własność
lepelski. W r. 1761 Aleksander Sumorok, reg. Milkiewiczów, 375 dz.
ziem. połocki, ustępuje Justynianowi SzcezytWyrnuiysłów, kol., pow. janowski. Powstatowi.
ła na obszarze dóbr Opoka Duża, ma 63 dm.,
Wydumka 1.), karczma przy wsi Policzyń- 450 mk.
ee, pow. berdyczowski. 2.) W., karezma przy
Wyping, pow. rzeżycki. Własność Czewsi Sarażyńce, tamże, gm. Dziunków. 3.) W., chowiezów (462 dz.)
i Karpuszczenkowych
fol., pow. krzemieniecki, gm. Wiszniowiee. (4009 dz.).
4.) W., uroez. w lesie Wasilewskim, pow. lipoWyrka, słoboda, pow. rówieński, gm. Stepań,
wiecki, gm. Jurkowee, 5.) W., kol., pow. łue- 90 w. od Równego, 52 dm., 278 mk.
ki, gm. Czaruków, 26 w. od Łueka, 32 dm.,
Wyrobki, chutor, pow, łucki, gm. Rafałów209 mk. 6.) W., urocz., pow. nowogradwołyń- ka, 95 w. od Hucka, 14 dm., 164 mk,
ski, gm. Korzec. 7.) W., trzy chatory, tamże,
Wyruby, kol., pow. nowogradwołyński, gm.
gm. Lubar. 8.) W,, os. karez., tamże, gm. Ro- Kurne, 35 w. od mta pow., 35 dm.,
242 mk.
manówka. 9.) W,, uroez., pow. rowieński, gm.
Wyrwino, fol., pow. wieliski, gm. Krest,
Deraźne. 10.) W., urocz., tamże, gm. Równo własność Bohdanowiezów, 464 dz.
(1 w.). 11.) W,, urocz., tamże, gm. Siedliszcze.
Wyrzysk, miasto. Freymark: „Statistische
12.) W., os. karcz., tamże, gm. Tuczyn. 13.) Darstellung des Kreises Wirsitz,
mit Bezug auf
W., urocz., pow. zasławski, gm. Sławuta, 7 dm., die im Jahre 1867
ausgefuehrte Statistische
37 mk. 14.) W., wś, pow. żytomierski, gm. Aufnahme*. Nakel.
Lewków, 10 w. od Żytomierza, 7 dm., 53 mk.
Wysocice, wś nad rzką Dłabnią, pow. mie15.) W., chutor, tamże, gm. Motowidłówka, chowski. „Reetor eeclesiae* w
dok. z r. 1407.

5 dm., 33 mk,

R. 1412 dziedzic wsi Pełka zw. Górka sprzedał

Wydyborska, kol. żydow. przy wsi Wydy- czynsz z młyna wynoszący
12 grzyw. rocznie
bor, pow. radomyski,

gm. Potyjówka, 26 w. od za 200 grzyw. groszy prag. Janowi, altaryście
Radomyśla, 13 dm., 153 mk,, gorzelnia, wia- kościoła P. Maryi w Krakowie
(Kod. kat. krak.,

trak.
1i, 320, 359).
Wydymer, majdan, pow. łucki, gm. HoroWysocin, pow. nieszawski, ob. Główczyn.
dziec, 101 w. od Łucka, 22 dm., 90 mk.
Wysock, wś, pow. włodzimierski, gm. BeWygadanka 1.) fol., pow. łucki, gm. Pod- reżce (nie Rymacze), 20 w. od mta pow.,
102
dubee, 4 dm., 31 mk. 2.) W,, wś, pow. włodzi- dm., 532 mk.
mierski, gm, Chotiaczów, 22 w. od WłodzimieWysocko 1.) wś, pow. brodzki. Szaranie-

rza, 20 dm., 254 mk.

gm. Nowodwór.

3.) W,, cehutor, tamże, wicz Izyd.:

„Cmentarzyska przedhistoryczne

4.) W., chutor, tamże, gm. w Czechach i Wysocku... odkryte r. 1895,
Mikulicze.
1896 i 1897* (Teka konserw., 1901). 2.) W.,
Wygnanka 1.) wś, pow. dubieński, 21 dm., wś, pow. turczański. W r. 1565
ma 130 kmieci

142 mk. 2.) W., wś, pow. kowelski, gm. Ma- na 58 dworzyszczach al. łanach
i 3 ćwierciach,
ciejów, 30 w. od Kowla, 40 dm., 279 mk. 3.) Sołtys. Popów 2, jeden trzyma
'dworzyszeze

W., pow. nowogradwołyński, gm. Ostropol (nie puste. Rzeźnik 1 dajefl.
1 gr. 6. Tamże wyMszaniec), 200 dm., 1158 mk. 4.) W., pow. bierają myto, którego arenda czyni fl,
5. Suma
owrucki, ob. Wgnanka,
dochodu fl. 226 gr. 19.
Słownik Geograficzny, T. XV. — Zeszyt 185,
45
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Wysocarz, dawna nazwa wsi, na obszarze

Wyszków, wś, pow. łucki, gm. Poddubee

której powstało dzisiejsze Chrostowo w pow. (nie Teremno), 3 w. od Łueka, 26 dm., 341 mk.
ostrołęckim, par. Troszyn. W dok. Jana, ks. Należała do trynitarzy łuekich.
Wyszków, Wisków, r. 1585 Wischkow, niem.
mazow. z r. 1477 wymieniono Wyszoczarz, któg, wś, pow. prądnieki, dziś jest częścią
Probstber
ry w reg. pob. z r. 1578 podany jest jako część
Wróbliny.

Chrostowa (Kapiea, Herbarz, 49).

Wyszkowskie, ferma pod mstkiem StawiWysoka Wielka i Mała, wś, paw. kutnowszcze,
pow. taraszczański, 5 dm., 29 mk.
ski. W dok. z r. 1424 Andrzej zw. „Wanglecz*
Wysznarewo, wś, pow. dryzieński, par.
z W. h. Godzięby (Kapica, Herbarz, 446).
Wysoka, kol., pow. włodzimierski, 22 w. od Oświej.

Wyszniaków, Wiszniaków, chutor przy wsi

Włodzimierza, 9 dm., 80 mk.

Wysoki Dwór, pow. trocki, O 27/, w. na Hołe, pow. kijowski, 9 dm., 71 mk.
Wyszochowo, w dok. Visecovo, wś dziś nie
płd. od mstka nad rz. Wierzchnią góra sypana,

zw. „Zamkową górą*, wzniesiona do 10 saż. istniejąca.

Leżała w dzisiejszym pow. płoń-

Na wschód od mstka góra skim, par. Gralewo. W dok. z w. XIII śród
włości bisk. płockich którzy tu mieli dział jeden.
„Szubieniea*.
reg. pob. z r. 1578 podano „„Wisechowo'*
W
Zoroob,
sieński,
pow.
Horodziec,
Wysoki
w
par.
Gralewo. Płaciło od 2 łan.
dziec Wysoki.
ród, dziś Fordon, miasto w pow.
Wyszog
IzmajWysoki Kołodeż, fol., pow. lepelski,
bydgoskim. „Wo lag Wyssegród? Abhandlung
łowiezów, 101 dz.
Wysoki Piec 1.) os., pow. owrucki, gmina von Karl Timm* (Zeitsch. d. Hist. Ges. f. d.
Chrystynówka. 2.) W. P., wś, pow. żytomier- Prov. Posen, II, 83—86).
Wyszonki, wś, pow. mazowiecki. W r. 1900
ski, 26 w. od Żytomierza, 120 dm., 747 mk.
to badowę nowego kościoła murowarozpoczę
miasteczWysokie Lubelskie, wś, dawniej
nego.
składaW.
Dobra
krasnostawskim.
ko w pow.
Wywłóczka, r. 1564 Wywłoczica, wś, pow.
jące się z fol.: Wysokie, Słupno, Nowydwór,
zamojski.
W r. 1564 leży w par. SzezebrzeWysokie
os.
Zofijówka, Giełczew i Kajetanowo,
i wsi: Drogany, Słupeczno, Maciejów Stary szyn, płaci od 17!/ą łan., 5 zagr., 6 zagr. bez
nad poziom rzeki.

i Nowy, Giełczew —należały do wojewodziny roli, 6 kom.

bracławskiej Anny z Sapiehów ks. Jabłonowskiej. Odstąpiła je bratu swemu, który został
kanelerzem

litewskim.

Miała

tylko

na

W.

zastrzeżone dożywocie. Opis i dzieje W. mieści
M. R. Witan.
„Księga Świata'* z r. 1859.
Wysokie 1.) Wysockie, wś, pow. dryzieński, par. Oświej. 2.) W., fol., pow. wieliski,
gm. Baranowo; własność bar. Meller Zakomelskich, 200 dz. 3.) W., pow. orszański, własność
Eliasza Mazaraki (nie Mazarapio). Podane dwukrotnie (t. XIV, 133, n. 23 i 26).
Wysokie 1.) chutor, pow. kowelski, gm, Lelików, 80 w. od Kowla, 10 dm., 35 mk. 2.) W,,
urocz., pow. nowogradwołyński, gm. Emilczyn.

Wyzna, pow. słucki. Dobra miały 9542 dz.
Wyżary, chutor, pow. owrucki, gm. Łuhiny.
Wyżgródek, pow. krzemieniecki, 45 w. od

Krzemieńca, 302 dm., 2153 mk.

Wyżłów, wś, pow. włodzimierski, gm. Be-

reźce, 43 w. od mta pow., 16 dm., 121 mk.

Wyżne, r. 1536 Werżny, wś, pow. Tzeszowski, par. rz. kat. Czudec. W r. 1586 należy
wraz z Babieą i Połomyją do Próchny włości
Stan. Procheńskiego. Ob. Próchna,
Wyżwa 1.) mstko, pow. kowelski, 320 dm,
1969 mk., cerkiew drewn. z r. 1838, na miejseu

dawniejszej, szkółka cerk. od r. 1888. Cerkiew
ementarna na przedm. Wola. Do par. należą
wsi: Uhotywel (2 w.), Rudka al. Ruda (3 w.)
i Mielniki (2 w.). Mstko założone zosłało na
gruntach śmidyńskich, przez ks. Iwana i Wasi-

3.) W., urocz., pow. zasławski, gm. Sudyłków.
4.) W., wś, pow. żytomierski, 23 w. od Żytomierza, 69 dm., 359 mk.
Wystupowicze (t. XIV, 143), pow. owrucki, la Michajłowiczów Sanguszków w r. 1508, co
potwierdza Zygmunt I w Smoleńsku (Arch. San40 w. od Owrucza, 170 dm., 969 mk.
Wyszatyce, r. 1565 Wischaticze, wś, pow. guszków, III, 62—3). 2.) W. Stara, wś, tamprzemyski. Według lustracyi z r. 1565 wś ta że, 32 w. od Kowla, 165 dm., 977 mk., cerkiew
w ststwie przemyskiem, miała kmieci na rolach drewn. z r. 1869, szkółka. Do par. należą wsi:

lepszych i dłuższych 43 (na łanach 16'/,) i 16 Brodki (2 w.), Czewel (8 w., z cerkwią fil.)
na gorszych (63/, łan.). Były też dwa obszary, i Mielniki (2 w.).
Wyżyce al. Wyszyce, r. 1367 Wiczdzite, wś,
karczma z rolą (zł. 11 gr. 6), przewóz na Sanie
(zł. 20 gr. 24). Ogółem dochodu zł. 119 gr. 8. pow. bocheński. Zwały się pierwotnie Wydżdżyce od imienia Wydżga (Wiczga), które nosi
Kmiecie robili do folwarku w Dziewiączycach.
Wyszczykusy, pow. żytomierski, 75 w. od też jeden ze współdziedziców wsi (Kod. mał.,
I, 348).
Żytomierza, 87 dm., 524 mk.
Wyżyuka, fol., pow. rówieński, gm. Tuczyn,
Stygm.
rówieński,
pow.
słoboda,
Wyszka,
43
w. od Równego, 24 dm., 102 mk.
dyń, 75 w. od Równego, 18 dm., 96 mk.

Wzd
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Wzdół, wś, pow. kielecki. W r. 1332 Jan wie średzkiem wsio 30łan. z dawna
tam istniejąGrot, bisk. krak., sprzedaje sołtystwo w tej wsi cej na prawie polskiem (Kod.
kat.
krak.,
II, TĘ
położonej w kasztelanii tarskiej („in castellania
Wzdymacz, zaśc., pow, słueki, 64 dz. Naleseu distrietu Tharsensi*) za 30 grzyw., nieja- ży do ordynacyi nieświeskiej,
kiemu Zdzisławowi, dla osadzenia nowego na pra-

Zi.
Zabara 1.) (t. XIV, 176), ferma (nie wieś) 1444 mk., cerkiew drewn. z r. 1795, szkółka
przy wsi Psiarówka, pow. berdyczowski, 56 w. cerk. od r. 1874. Wś do r. 1822 należała
do
od Berdyczowa. 20 dm., 85 mk. 2.) Z,, pow. hr. Krasickich, następnie do r. 1840 do gen.

kaniowski, ob. Montrezorówka.

3.) Z, urocz, Szestakowa.

4.) Z,, wś, pow. łucki, gm. Rafa-

przy wsi Stara Buda, pow. kijowski, gm. Bo- łówka, 92 w. od Łucka, 45 dm., 298
mk. 5.)
rodzianka. 4.) Z., chutor przy wsi Michajłów- Ż., chutor, pow. ewrucki, gm.i
par. praw. Poka, tamże, 5.) Z., urocz. nad Irpeniem, pow. kalów (12 w.), 15 w.
od Owrucza, 20 dm.,
wasylkowski, gm. Wieprzyk. 6.) Z., ferma, 120 mk. 6.) Z,, Zabołoc
ie, wś, pow. włodzipow. lityński, gm. Stara Sieniawa (9 w.). 7.) mierski, gm. Korytn
ica, 16 w. od Włodzimierza,
Z, kol., pow, łucki, gm. Torczyn. 8.) Z,, tam- 34 dm., 232 mk.
że, gm. Rożyszcze, 33 w. od Łucka, 33 dm.,
Zabłotów, pierwotna nazwa wsi na której
213 mk. 9.) Z., chutor, pow. nowogradwołyńobszarze założone zostało miasto Stanisławów.
ski, gm. Derewicze. 10.) Z, fol., tamże, gm.
Zabłudów, pow. białostocki. O 2 w. na
Korzec. 11.) Z,, chutor, tamże, gm. Kustowee.
wschd
od Z., w lesie Krasne wzgórze sypane,
12.) Z., wś, tamże, gm. Żołobne, 28 w. od mta
13.) Z. Dawidówka, zw. „Tatarka*. W tymże lesie, przy drodze

pow., 19 dm., 108 mk.

tamże, ob. Dawidówka Zabara,

14.) Z,, Zaba- z Z. do mstka Narwi zuaczna liczba kurhanów,
O 6 w. od Z. nad rzką Czarną wyniosłość, zw.
Szwedzką Górką. O 3 w. od mstka, przy dro-

ry (t. XIV, 177), wś, pow. rówieński, 91 w. od
Równego, 11 dm., 60 mk, 15.) Z,, kol., pow.
włodzimierski, gm. Kisielin, 35 w. od Włodzimierza, 25 dm., 163 mk. 16.) Z,, wś, pow. ży-

tomierski, 48 w. od Żytomierza, 56 dm., 477 mk,

dze ze wsi Gniotki do wsi Folwarki Wielkie, trzy

podłażne nasypy, długie po 11 saż., szerokie
5 saż.

Zabołocie, ferma pod wsią Lisówka, pow.
Zabary, os., pow. krzemieniecki, gm. Borki,
skwirski.
17 w. od mta pow., 12 dm,, 74 mk.
Zabołoice 1.) wś, pow. dubieński, 35 w. od
Zabieie, wś, pow. kolneński. Jan ks. mazow.
wydaje r. 1413 w Miastkowie wójtostwo we wsi Dubna, 15 dm, 189 mk. 2.) 4,, wś i kol,

książęcej Z. pod Nowogrodem, Jakuszowi dzie- pow. łueki, gm. Torezyn, 17 w. od Łucka.

dziecowi Borkowa (Kapica, Herbarz, 36),
Zabiłe, chutor, pow. włodzimierski,

Wś

39 dm., 248 mk.; kol. 12 dm., 101 mk. 3.) Z.,

wś, pow. włodzimierski,

gm. Grybowica, 27 w.
gm. od Włodzimierza,
62 dm., 489 mk.
Krymno, 4 dm., 16 mk. ©
Zabołotne, urocz., pow. rówieński, gm. WyZabielany, ferma przy Monastyryszczach,
sock.
pow. lipowieeki.
Zabora, urocz., pow. rówieński, gm. Derażne.
Zabiełockie, kol. niem. przy wsi Zabiełocze,
pow. radomyski, gm. Kiczkiry, 7 dm., 32 mk.
Zaborol 1.) wś, pow. łucki, gm. Torezyn
Zabirje, pow. czerkaski, ob, Czerniawka.
(nie Miłusze), 5 w. od Łucka, 95 dm., 693 mk.
Zabirki, przys., pow. dubieński, gm, Werba, 2.) Z., wś, pow. rówieński, 14 w. od Równego,
38 w. od Dubna, 13 dm., 76 mk,
123 dm., 740 mk.
Zabłoć, mstko, pow. lidzki, Ob. Wand. SzuZaborowie, ob. Strzelce Wielkie
kiewiez: „Kurhany kamienne w pow. lidzkim*
Zaborska, ob. Zakoty.
(Światowit, t. IV).
Zaborze 1.), pow. dzisieński, gm. Głębokie.
Zabłocie, pow. grodzieński, ob. Gromowicze, Pod wsią w urocz, „Wołotowki* 25 do 30 kurZabłocie 1.) wś, pow. dubieński, gm. Malin, hanów, w kształcie półkolistym, 2.) Z,, pow.
39 w. od Dubna, 15 dm,, 186 mk. 2.) Z,, chu- trocki, gm. Jewie. Pod wsią 6 kurhanów.
tor, tamże, gm. Werba, 7 dm., 41 mk. 3.) Z,,
Zaborze, Zabirje, pow. czerkaski, ob. Duwś, pow. kowelski,

71 w. od Kowla, 265 dm., mańce,
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Zabramie, przedm. Dubna, pow. dubieński,
16 dm., 164 mk.

Zabroda, Zabrodzie, wś, pow. włodzimierski,

Zacharów, chutor, pow. owrucki, gm, Łuhiny, 40 w. od Owrucza, 21 dm., 121 mk.

Zacharyów, wś, pow. rówieński, gm. Równo

(3 w.), 40 dm., 431 mk.
gm. Korytnica, 27 w. od Włodzimierza, 12 dm.,
Zacisze 1.), pow. kowieński, ob. Poskir76 mk.

dumie. 2.) Z. (t. XIV, 216), pow. oszmiański,
Zabrodek, chutor, pow. nowogradwołyński, Między wsiami: Jukowee, Z. i Nowosiołki, śród
gm. Derewicze,
pola 24 kurhanów, w części owalnych, w części
Zabrody 1.) chutor, pow. kowelski, gm. Po- okrągłych, wysokich od 1 do 2 arsz., od 10 do
i,
rówieńsk
pow.
urocz.,
i
wursk. 2.) /,, kol.
50 arsz. w obwodzie.
gm. Derażne, 35 w. od Równego, 12 dm,,
Zacisze 1.) ferma, pow. humański, gm. Po80 mk.
suchówka, 4 dm., 89 mk, 2.) Z., ferma przy.
od
w.
45
,
kowelski
pow.
wś,
i.)
Zabrodzie
wsi Mielnikowce, pow. hajsyński, 384 dz. (77
Kowla, 153 dm., 703 mk., cerkiew drewn. prze- lasu), własność Giżyekich. 3.) Z., ferma, pow.
1873.
r.
od
' pudowana ze starej r. 1809, szkoła
jampolski, gm., par. kat. i st. poezt. Tomaszpol,
Do par. należą wsi: Charki (1 w.), Jakusze (2 w.,
200 dz. (z Jurkówką), własność Zielińskich.
z cerkwią cmentarna) i Postupel (4 w.). WŚ
4.) Z., ferma, pow. olhopolski, Menszykowych,
pierwimienia
od
,
pierwotnie zwała się Kostynie
130 dz. 5.) Z. wś, pow. łueki, gm. Silno,
szego osadnika Konstantyna, bojara pancernego
5 dm., 55 mk. 6.) Z., urocz., tamże, gm. Troz Ratna. Osadnicy otrzymali ziemię na prawie ścianiec. 7.) Z., chutor, pow. ostrogski, gm.
wieczysto-czynszowym, za opłatą po 15 złp. Chorów. 8.) Z., wś, pow. włodzimierski, gm.
na rok. 2.) £., wś, pow. żytomierski, 16 w. od

Pulmo, 108 w. od Włodzimierza, 25 dm,,
Żytomierza, 189 dm., 1043 mk,
183 mk.
Zabrze, osada górnicza, centr powiatu t. n.
Zaczepa, chutor, pow. kijowski, gm. How Górnym Szląsku, ma być zamienioną na mia- stomel.
sto, które po włączeniu przyległych osad, obejZaczerniecze, wś, pow. kowelski, gm., st.
mie 76,000 mk., a więe po Wrocławiu będzie poczt, i dr. żel. Maciejów (5 w.), 338 w. od Konajludniejszym miastem Szląska. W r. 1895 wla, 104 dm., 648 mk., cerkiew drewn. z roku
powiat ten miał 91,137 mk., w tem 73,000 po- 1679, szkółka cerk. od r. 1887. Do par. należą
laków.
wsi: Czernoples (5 w.), Rudnia (7 w.) i WygnanZabrzeż, dawniej Zabereziny al. Zaberezie, ki (4 w.) W r. 1575 własność ks. Andrzeja
pow. oszmiański. W. ks. lit. Zygmunt, nadaje Wiśniowieckiego, obeenie hr, Miączyńskich,
' Jurju (Jerzemu), bratu Olechny, protoplasty roZadarów, wś, pow. buczacki. Michał Budu Dorohostajskich, dobra Zabereziny, Krywi- czacki przedstawia r. 1469 nadanie Władysłaczy i Żesno. Potomkowie jego od Z. przybral wa ks. opolskiego, potwierdzone przez Władynazwisko Zaberezińskich, później Zabrzezińskich. sława króla węgier. na wsi: Zadorow i „Schino*
Synem Jurya był Jan Zabrzeziński, zamordowa- w haliekiem.
ny przez Glińskiego r. 1508. Po wygaśnięciu
Zadąbrówka, kol., pow. łucki, gm. Szeznrodu Zabrzezińskich dobra przeszły r. 1547 dro- rzyn, 39 w. od Łucka, 13 dm.. 74 mk.
gą wiana do kn. Stefana Zbaraskiego, następnie
Zadroże, wś, pow. olkuski. W dok. z roku
zaś za córką jego Barbarą r. 1602 na Gabryela 1357, ob. Wielmoża. „Rector „ecelesiae* w dok.
Tenczyńskiego. W r. 1617 Z. był w posiadaniu z r. 1407 (Kod, kat. krak., II, 319).
Krzysztofa Kiszki, kaszt. trockiego, a przy końZadubie, wś. pow. lubelski, ob. Wola By-

cu w. XVIII Komarów. Po spaleniu dawnego chawska.
kościoła w Z. w czasie wojny z carem Aleksym,
Zadubrowcee, ob. 7ułuków.
nowy kościół z drzewa wzniósł r. 1695 Albrycht
Zadubrówy, chutor, pow. łucki, gm. RafaGnojnieki-Rabiej z żoną Anną z J uszkiewiczów.

łówka.
Należała do kościoła poblizka wioska DziemidoZadura, chutor, pow. zasławski, gm. Hrywicze.
ciów.
Zabucza, chutor przy wsi Michajłówka, pow.
Zadworze, urocz., pow. trocki, gm. aleksankijowski.
drowska. Znajduje się tu 38 nasypów ziemZabujanie, wś, pow. kijowski, gm. Makarów nych (mogił), rozmaitej wielkości.
(nie Borodzianka), 65 w. od Kijowa, 38 dm.,
Zadworze, wś, pow. rówieński, gm. Wy5382 mk., cerkiew, szkołka, wiatrak,

sock, 150 w. od Równego, 53 dm., 355 mk,

Zady 1.) fol, pow. dubieński, gm. Młynów,
2.) Z, urocz.,
pow.
łueki,
gm.
Poddubce.
Dwór Żabin,
Zadyby, wś, pow. kowelski, gm. i st. poczt.
Zabuże, wś, pow. włodzimierski, gm. Hu(8 w.), 10 w. od Kowla, 79 dm.,
Turzysk
dm,,
208
erza,
Włodzimi
od
w.
80
szcza,
drewn. z r. 1766, szkółka cerk,
cerkiew
mk.,
601
1183 mk.

Zabule, pow. słonimski.

Znaleziono wiele

kości ludzkich, oraz wyroby bronzowe.

Ob. 28 w. od Dubna, 9 dm., 48 mk.

Ząd

od r. 1890.

Zah
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Do par. należy wś Harusza (3 w.). Wielkie, wś i chutor, tamże, 31 w. od mta pow.

Wr. 1446 w. ks. Świdrygajło nadaje za zasługi Wś 248 dm., 1726 mk.; chutor 2 dm.,
7 mk.
słudze swemu Chodce wsi: Miłowsze (w pow. 3.) Z., wś, pow. włodzimierski, gm.
Chorów,
łuckim) i Z. W r. 1511 dzielą się Zady bami, 31 w. od Włodzimierza, 43 dm., 257 mk.
swą ojcowizną, Lewko i Fedko Laskowicze, zwaZahaje 1.) chutor, pow. łueki, gm. CzaruDi w późniejszych dokumentach Laskowiczami ków, 24 w. od Łueka, 10 dm., 77 mk. 2.) Z,,

Zadybskiemi.

Po śmierci Fedka część jego kol., pow. włodzimierski, gm. Podberezie, 50 w.

odziedziczyła żona Anna (2-0 v. Onoszkiewiczo- od Włodzimierza, 34 dm., 163 mk.
wa) i synowie Hryćko, Juchnoi Siemaszko, któZaharankowszczyzna, mylnie Zagoranrzy z powodu ciągłych nieporozumień z Lewkiem kowszczyzna (t, XIV, 260), pow.
oszmiański, pod

Laskowiezem, sprzedają r. 1534 część swoją ks. Gieranonami, własność Julii Zygmunto
wej JanWasilowi Sanguszee Koszyrskiemu za 300 kóp kowskiej.
gr. lit« W r. 1538 Lewko Laskowicz Zadybski
Zahatka, kol., pow. włodzimierski, gm, Wer-

sprzedaje swoją część ks, Sanguszce za 500 kóp ba, 238 w. od Włodzimierza, 37
dm., 197 mk.
gr. lit. W drugiej połowie w. XVI Z. z kluczem
Zahlinki, wś, pow. włodzimierski, gm. Olesk,
turyjskim dostały się ks. Sapiehom, od których 43 w, od Włodzimierza, 77 dm.,
465 mk.

r. 1595 nabywa Józef Ossoliński, wwda poZahłusze, wś, pow. kowelski, gm. Hłusza
dlaski, Od Ossolińskich Z. przeszły do hr. Mo- Wielka, 73 w. od Kowla, 16 dm., 63 mk.
szyńskich, od których r. 1841 nabył Julian
Zahłybie, chutor nad rzką Braczynką, pow.
Orzeszko. Obeenie jego potomków.
radomyski, gm, Czarnobyl.
Zadzielsko, wś, pow. turczański. Wedle
Zahn, wś i dobra, pow. zielonogórski, par.
lustracyi

z r. 1565 świeżo, „niniejszego roku ew. Saabor, kat. Milzig. W r. 1885 dobra
miaprzez sołtysa Iwana Romanowicza, przy rzece ły 594 ha., 2 dm., 17 mk.
ewang.; wś miała
Zadzielskie, na surowem korzeniu zasadzona*. 614 ha., 43 dm., 228 mk,
(3 kat.).
Było 7 kmieci na półdworzyszczach.
Zahorcee, fol., pow. wilejski, gm. Radoszko-

Zagaj, fol, pow. nowogradwołyński, gm. wicze, własność Kowalewskich.

Czartorya Nowa.

Horodyszcze,

zajmujące około 20 saż. kw. obszaru.
Zagajnik, urocz., pow. łucki, gm. TrościaZahorce 1.) Wielkie i Małe, dwie wsi, pow.
niee, 5 dm., 27 mk.
dubieński, gm. Dubno (6 w.). Z. Wielkie 42 dm.,

Zagdańsk, wś nad rz. Bobrzą, pow. kielecki. 236 mk., Z. Małe 18 dm., 94 mk. 2.) Z,, wś,
R. 1414 Albert, bisk. krak., pragnące podnieść pow. krzemieniecki, 38 w. od mta pow., 95 dm.,
dwie pustką stojące posiadłości („duas heredita- 610 mk. 3.) Z., wś, pow. ostrogski, 30
w. od

tes desertas*) stołu biskupiego, nadaje nieja- Ostroga, 45 dm., 330 mk.
kiemu Augustynowi, sołtysowi z Woli, sołtystwo
Zahorodzie, wś, pow. krzemieniecki, gm.
we wsi „Augustinowo Zagnansko*, w której ma Wiszniowiec, 20 w. od
Krzemieńca, 59 dm.,

osadzić 16 łan, kmiecych. Dwa będą należeć 451 mk. WŚ należała do hr. Platerów.
do stołu biskup. a dwa sołtysie (Kod. kat. krak,,
Zahoroszez, wś, pow. ostrogski, 31 w. od
1I, 386).
Ostroga, 18 dm., 189 mk.
Zagople, w dok. z r. 1271, ob. Szariej
Zahorów 1.) Nowy, wś, pow. włodzimierski,
(t. XI).
gm. Chorów, 338w. od Włodzimierza, 54 dm,,
Zagórze, wś nad rzką Czeczwą, pow. kału- 340 mk.

2.) Z, Stary, wś, tamże, gm. Chotia-

ski. Wr. 1565 należy do ststwa haliekiego, czów, 32 w. od Włodzimierza, 99 dm., 637 mk.
ma 26 kmieci na półdworzyszczach. Dawali
Zahorówka, wś, pow. łueki, gm. Kołki,
czynszu na św. Marcin po gr. 12!/,, a na św. 62 w. od Łueka, 32 dm., 246 mk. W ostatnich

Juryj gr. 6.

Podsadków 4.

Pop gr. 30. Młyn czasach należała do Moszyńskich.

o 3 kołach. Była prócz innych dań wozowa.
Zahorze, Zagórże (t. XIV, 266), pow. oszCo rok czterej kmiecie dawali jeden wóz, czyli miański, gm. Holszany. Własność niegdyś Czerrazem 61/ wozów.
niawskicb, od których nabywają Chodźkowie.
Zagórzyce, wś, pow, miechowski, par. Wię- Po r. 1818 Jan Chodźko sprzedał Z. Ferdynaneławiee. W dok, z r. 1324 Piotr „de Z. miles* dowi Spitznaglowi, prof, uniw. wileńskie
go, od
(Kod. kat. krak., I, 169).
którego przeszło do Skibińskich, poczem drogą
Zagranica, kol., pow. rówieński, gm. Tua- wiana do Duninów SŚlepściów.
czyn, 5 dm., 59 mk.
Zahrabelno, chutor, pow. włodzimierski,
Zagwóżdż, r. 1169 Zagoszdze, wś, pow. sta- gm, Krymno.
nisławowski. Mikołaj Karnkowski przedstawił
Zahradny Las, urocz., pow. orszański, od
r. 1469 nadanie Władysława, ks. opolskiego, na r.1877 własność Antonowych, 200 dz. (100
wieś Zagoszdze w haliekiem, z obowiązkiem lasu).

służby wojennej,

Zahajce 1.) Małe, wś, pow. krzemieniecki,

28 w. od mta pow., 56 dm., 355 mk.

Zahrebla, fol., pow. dubieński, gm. Werba.

Zahuba, urocz.. pow. nowogradwołyński,
2.) Z, 14 dm., 67 mk.
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Zajaczkówka, wś, pow. humański, gm. Ba- miało 5290 mk. stałych i 10,400 gości, z tego
banka (nie Podwysokie), 20 w. od Humania, w sezonie letnim 8705, zimowym 1688. Prócz
tego przybyło słażby i przemysłowców do 1000
98 dm., 555 mk., cerkiew, 2 młyny wodne.
Zajaczkowski, chutor nad Jatranią, pow. osób, Domów dla gości było 589 o 3320 pokohumański, gm. Babanka, 13 w. od Ilumania, jach, 637 kuchniach, sklepów 73. Kościołów 8
i 4 kaplice. Próez tego kilka zakładów nauko4. dm., 34 mk.

Zajaczówka, wś, pow. kowelski, gm. i par. wo-wychowawczych. Ze świeższych prae 0 Z.
praw. Powursk (5 w.), 35 w. od Kowla, 65 dm., wymieniamy tu: Janiszewski T.: „Bibliografia
408 mk., cerkiew cement. drewniana z r. 1877. zakopiańska* (Przegl. zakop., r. 1899, n. 18 —
Zajaczy, chutor przy wsi Hlewacha, pow. ki- 22ir. 1900, n. 1 do 10). Czubek J.: „Poezątek
i nazwa Z.* („Czas*, r. 19038, n. 153 i 154).
jowski.
Zajaczyce, wś, pow. włodzimierski, gm. Witkiewicz St.: „Bagno*. Lwów, 1903, str. 80.
Chorów, 380 w. od Włodzimierza, 67 dm., Stan. Eliasz-Radzikowski: „Z. przed stu laty*.
Część I. Kraków, r. 1901, str. 50, z mapą i ry394 mk,
„Kalendarzyk tatrzański, roeznik I.
Zajączków, pow. kielecki, par. Małogoszez. cinami.
Zakopane i Tatry, krótki przewodnik po ZakopaOb. Chęciny.
Zajcew 1.) chutor, pow. nowogradwołyński, nem z planem Z. i mapką Tatr*, Kraków, 1901,
gm. Lubar. 2.) Z,, chutor, pow. ostrogski, gm. str. Xi224. Matlakowski Wład.: „WspomnieChorów. 3.) Z., chutor, pow. żytomierski, gm. nia z Zak.*. Warszawa, 1901, str. 74 (odbitka
z „Wszechświata
).
Krasnopol,
Zakościelne, przedmieście mstka Urzędowa
Zajezierze 1.) zaśc., pow. słucki, 64 dz., należy do dóbr ks. Radziwiłłów. 2.) Z., Zaozierje, w pow. janowskim. Ma 60 dm.,, 400 mk.
Zakot 1.) chutor, pow. dubieński, gm Bumylnie Zajeziorce (t. XIV, 292), pow. oszmiański. Podług inwentarza z r. 1544 należała do deraż, 2.) Z., uroez., pow. łucki, gm. Trościadóbr Soły (Anny z Radziwiłłów, żony Stanisła- niee.
Zakoty 1.) (t. XIV, 201, Zaborska), dwa
wa Kiszki, wwdy witebskiego). Leżała za jez,
Solskiem, było w niej 17 dym. Z każdej służby chutory, pow. ostrogski, 15 w. od Ostroga, Jewinni dawać po pół beczki owsa i niewody do den 23 dm,, 152 mk., drugi 1 dm., 5 mk. 2.)
łowienia ryb w jeziorze zimą i latem dla dworu Z., chutor, tamże, gm, Lachowce, 40 w. od
solskiego. W r. 1686 w dziale Antoniego Po- Ostroga, 7 dm., 45 mk. 3.)Z,, chutor, tamże,
gm. Zdołbica.
źniaka, przy Raczunach (Bonifacowie).
Zakrewie, pow. oszmiański. Zwane niegdyś
Zajeziorce, pow. nowoaleksandrowski, ob.
Z. Piotraszkowskie i Szymanowskie, było roku
Dubkowszczyzna.
' Zajęczniki (t. XIV, 298), pow. bielski, gub. 1627 własnością Jakuba Mikołajewicza Zakrewgrodź. Grupa kurhanów (wysokich od 1 do skiego, który w t. r. sprzedaje z dwoma placami
4 arsz., mających obwodu od 20 do 50 kroków), w Krewie i lasem za 430 kóp gr. Mikołajowi
Stanisławowiczowi Zakrewskiemu.
zbadanych przez Awenariusa.
Zakrużce, wś, pow. zasławski, 15 w. od ZaZakamionka, pow. święciański. Na polach
włościańskich słup ułożony z kamieni, wysoki sławia, 59 dm., 291 mk.
Zakrynicze 1.) uroez., pow. łucki, gm. Trookoło 1 saż,, a mający 3 saż. obwodu. Podług
ścianiec, 18 w. od Łucka, 8 dm., 50 mk. 2.) Z,
podania jest to ołtarz pogański.
Zakije al. Zakij, pow. brzeski, gub. grodz,, wś, pow. nowogradwołyński, 30 w. od mta pow.,
92 dm., 565 mk. 3.) £., wś, pow. ostrogski,
ob. Żakie (t. XIV).
Zakliczewo Wielkie, wś, pow. makowski. 15 w. od Ostroga, 27 dm., 209 mk. 4.) Ź,, wś,
pow. zasławski, 40 w. od Zasławia, 163 dm.,
1092 mk.

Wspom. w dok. z r. 1432 (Kod. maz.).
Zakonowek, pow. dzisieński. Własność Laskowskich, ma 227 dz. Na polach kurhany.
Zakopane, wś i stacya klimatyczna. Od
r. 1899 połączone drogą żelazną z siecią kolei
żel. państwowych w Chabówce (stacya linii:
Kraków-Sycha-Sącz), rozwija się coraz pomyślniej. Napływ gości przybywających tu na czas
krótszy lub dłuższy pobyt doszedł w ostatnich
latach do cyfry 10,000. W związku z tem
powstają tu coraz nowe hotele,

pensyonaty,

wille prywatne, zakłady różnorodne.

Jednem

z najważniejszych jest wielkie sanatoryum ak-

cyjne, dla chorych piersiowych, zbudowane na
stoku Gubałowki opodal od drogi z Z. do Kościelisk i otwarte w końcu r. 1901. W r. 1902 Z.

Zakryszeńskie, urocz., pow. rówieński, gm.

Wysock,

Zakrzewo Zagroby, pow. łomżyński, ob.
Słedzie.

:

Zakrzów i Zakrzowiec, w dok. Zakrzow,
pow. wielicki. W dok. z r. 1347 bisk, krak.
Jan Grot nadaje dziesięcinę z tych wsi, należących do klasztoru w Staniątkach, kapliey św.
Jana ewang. w katedrze krakowskiej (Kod. kat.
krak., I, 227).
|
Zakrzów, pow. olesiński, ob. Sakrau.
Zakusiłówka, wś nad rzką Kodeńką, pow.
żytomierski, gm. Kodnia, 20 w. od Żytomierza,
189 dm., 1518 mk., szkoła.

Zał

Zal
Zakusiły, wś, pow. owrucki, 17 w. od Owrucza, 105 dm., 570 mk,
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Zaleszański, chutor nad Wereśnią, pow. radomyski, gm. Kresiatycze, 70 w. od Radomyśla,

Zaleśce 1.) Szumskie, wś, pow. krzemieniec- 7 dm., 54 mk,
ki, 27 w. od mta pow., 85 dm,, 703 mk. 2.)Z,
Zaleszany, wś, pow.rówieński, 122 w. od
Wiśniowieckie, wś, tamże, 367 dm., 2348 mk,
Równego, 23 dm., 117 mk,
Zalibówka, wś, pow. dubieński,
Zalesie 1.) kol., pow. słupecki, gm. Oleśnica,

gm. Bude-

ma 5 dm., 59 mk. Do r. 1891 nosiła nazwę: raż, 15 w. od Dubna, 332 mk.
Zaliłów, kol., pow. rówieński, gm, Deraźne,
Adolfberg, ob. Kmilienheim. 2.) Z, wś, pow.
mławski, par. Sarnowo, ob. Zążek. 3.) Z,, fol. 30 w. od Równego, 8 dm., 46 mk.
dóbr Dzierzkowice, w pow. janowskim.

Mylnie

podany dwukrotnie (t. XIV, 332, n. 50 i 52).
Zalesie, pow. łecki, ob. Królowa Wola.

Zalipie, wś, pow. rohatyński, Wedle lustraeyi z r. 1565 nieboszczyk pan z Tenczyna zbu-

dował przy wsi tej twierdzę nad rz. Lipą. Że
wsi usunięto kmieci i założono folwark, Zostało

Zalesie 1.), pow. kobryński, gm. Zalesie. tylko 2 kmieci. Należała do ststwa rohatyńO 2 w. od wsi wzgórze, zajmujące 50,000 s. kw. skiego.
powierzchni, wyniesione nad poziom otaczająceZaliśce 1.) wś, pow. kowelski, gm. Konary
go je błota na 2 saż. Od strony płd. ciągnie Stare, par. praw. Tupały (1 w.), 19 w. od Kosię jakoby mur kamienny, szeroki na 2 arsz. wla, 23 dm., 157 mk. 2.)2,, wś. tamże, gm.

W r. 1568 wś w wójtostwie sieleckiem, ekon.
kobryńskiej. Wś miała 25 włók gruntu podłego, w tem 2 włóki wolne na słaużki i 23 na płacie. Dochód czynił 22 kóp 50 gr. 2.) Z.
pow. prużański, gm. Murawiewska. 0 11/, w.

Lubitów, par. praw. Tahaczyn, 25 w. od Kowla,
31 dm., 252 mk. 3.)2., wś, pow. łucki, gm.
Rożyszcze, 28 w. od Łucka, 46 dm., 277 mk.
Należy w części do skarbu (po brygidkach łuekich), w części do Jóźwikiewiczów.
od wsi niewielki kurhan, w kształcie półkuli, zw.
Zalisie, Zalisy, wś, pow. kowelski, gm. i st.
„dojniea*, z powodu, że na wierzchu leży ka- dr. żel, Zabłocie (3 w.), 69 w. od Kowla, 164

mień, podobny do naczynia na mleko, W roku dm., 1060 mk., cerkiew drewn. z r. 1794, szkól1568 w wójtostwie zaleskiem, włości dworu ka cerk, od r. 1874. Do par. należy wś Kraska

czerewaczyckiego. WŚ miała 50 włók gruntu
podłego, w tem 1 wł. wolna na wójtostwo, 3 na
podłaźniki i 46 na płacie. Dochód czyni 118
kóp 36 gr. Do wójtostwa należała wś Tulicze.
3.) Z., fol. pow. borysowski. Należał do Piotra
widy, następnie Adolfa Wolka Łaniewskiego,
1742 dz. 4.) £,, pow. połocki, ob. Babiczewo,
Zalesie 1.) fol. pow. proskurowski, gm.,

(6 w.), z cerkwią cmentarną,
Zalisiszcze, chutor, pow. kowelski, gm. Chocieszów, 80 w. od Kowla, 13 dm., 48 mk,

Zalisy, chutor, pow. kowelski, gm. Lelibów,
5 dm., 34 mk.
Zaliwie, wś, pow. siedlecki. Składa się w r.
1476 z części: Żelkowo, Wolunyecz i ma kilku

częściowych właścicieli (Kod. Maz., 270).
st. poczt. i par. Jarmolińce, 620 dz. (30 łąk).
Zalutje, chutor, pow. kowelski, gm. ChocieNależy do klucza jarmolińskiego, 2.) Z,, fol, szów, 79 w. od Kowla, 18 dm,, 172 mk,
pow. dubieński, gm. Warkowicze. 3.) Ź,, wś,
Zaluty, wś, pow. włodzimierski, gm. Krymno,
pow. kowelski, gm. Soszyczno, 37 w. od Kowla,
100 dm., 661 mk. 4.) Z,, uroez., pow. nowo- 101 w. od Włodzimierza, 34 dm., 225 mk.
Załawie, fol., pow. rochaczewski, należy do
gradwołyński, gm. Połonne, 5 dm., 26 mk. 5.)
Z., chutor, pow. ostrogski, gm. Kuniów. 6.) Z,, dóbr Mazałów.
Załawie. wś, pow. dubieński, 30 w. od Dabchutor, tamże, gm. Pererosłe. 7.) Z., wś, tamna,
40 dm., 545 mk.
że, gm. Zdołbica, 25 w. od Ostroga, 47 dm.,
Załazie, wś, pow. kowelski, par. praw. Wo357 mk. 8.) Z,. pow. owrueki, ob. Brydko Zalesie. 9.) Z., wś, pow. włodzimierski, gm. Pul- rokoml (5 w.), 79 w. od Kowla, 65 dm., 469 mk.,
mo, 107 w. od Włodzimierza, 63 dm., 504 mk. cerkiew fil. (do r. 1850 paraf.) drewn. z r.1773,
szkółka od r. 1891.
Zalesie Zamsko, słoboda, pow. rówieński,
Załęże, wś, pow. olkuski, ob. Bydkin (t. I).
gm. Bereźno, 34 w. od Równego, 19 dm.,
Załokieć,
r. 1505 Zalokiecz, wś, pow. droho121 mk.
bycki.
W
r.
1565
we włości ozimińskiej ststwa
Zaleska al. Zaliska, kol., pow. owrucki, gm.
samborskiego,
miała
32 kmieci na półdworzyChrystynówka, 30 w. od Owrucza, 26 dm.,
szczach,
sołtys,
pop.
Dochód ogólny zł. 182
111 mk.

Zaleskie, Zaleski (t. XIV, 344), pow. dzi- gr. 11.

Załozie, pow. czauski, ob. Założe (t. XIV).
sieński. Na zachód od wsi, na pastwisku włoZałozy,
pow. słonimski, ob. Białożozy.
ściańskim około 65 kurhanów (wołotówek), wysokich przeszło na 1 saż. i mających około 11/3
Załuchow, Załuchowo, wś, pow. kowelski,
saż, średnley. Przy rozkopaniu niektórych zna- par. praw. Niewir (15 w.), 105 w. od Kowla, 46
leziono monety miedziane i srebrne, cylindry dm., 373 mk.
metaliczne, szable i kości ludzkie.
Załucki Las, urocz., pow. orszański, ed r.
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1877 własność Boholubowych, 700 dz. (150 Ogółem z całego starostwa było dochodu czystego zł. 1387 gr. 8. Ob. Zeżajsk,
Załucze, pow. miński. Obecnie własność
Zamczysk al. Zamczysko, pow. sokólski.
pułkow. Tomiłowskiej, w dzierżawie Waleryana Około 1 w. od wsi Z., Podzamcezysk i Niemczyn,
Hołowacza. Fol. ma 6 włók. Lndw. Kondrato- w kierunku wsi Porosławka, zachowała się część

lasu).

wicz (Wł. Syrokomla) dzierżawił ten folwark od horodyszcza, zw. Łysą Górą, mająca kształt kur. 1844 do 1852.
listy. Wewnętrzna powierzchnia ma 5 saż.
Załucze, r. 1563 Zaluze, wś, pow. śniatyński. średnicy. Otoczona jest wałem i rowem szero-

Leżała w ststwie śniatyńskiem, w r. 1565 miała kim na 10 arsz. Wehód od wschodu. Znajdo31 kmieci na 17 dworzyszczach. Z każdego wano tu podobno strzały i monety złote.
dawano po 2 grzyw. i cztery mace owsa miary
Zamezysko, urocz. nad jez. Ułą, pow. lidzśniatyńskiej i 12 jaj. Pop gr. 30, proskurnica ki, przy wsi Rudnia,
gr. 12. Powołowszczyzny
co piąty rok, w roku
Zamczysko, wś, pow. dubieński, 15 w. od
1563 było wołów 31 po zł. 4. Suma rocznego Dubna, 6 dm., 57 mk.
dochodu zł. 139 gr. 10 den. 9.
Zamianki, Ziemienka (t. XIV, 609), wś i fol.,
Załuski Młyn, chutor przy wsi Załuże, pow. pow. oszmiański, gm. Naliboki, własność Burzyńskich.
Śród lasu kilka kurhanów.
dubieński.
Załuże, pow. prużański, W r. 1563 w wójZamianowo, pow. bielski, gub. grodz.
towstwie maleekiem włości dworu błudeńskiego, W pobliżu wsi mogilnik kamienny (Bibl. Warsz.,
ekon. kobryńskiej. We wsi było 15 włók grun- r. 1858, zesz. 102, str. 194).

tu podłego. Dochód czynił 11 kóp 9 gr.
Zamiry al. Budyszcze, słoboda, pow. radoZałuże 1.) wś, pow. dubieński, 15 w. od Dub- myski, 44 dm., 266 mk.
na, 59 dm., 362 mk. 2.) Z., wś, pow. krzemieZamkiewieze, wś, pow. włodzimierski, gm.
niecki, 26 w. od mta pow., 82 dm., 572 mk. 3.) Poryck, 24 w. od Włodzimierza, 75 dm.,
Z., wś, pow. ostrogski, 35 w. od Ostroga, 496 mk.
130 dm., 824 mk. 4.) Z, chutor, pow. owrucki,
Zamiicze, wś, pow. włodzimierski, 20 w. od
Hładkowicze. 5.) Z., wś i fol., pow. rówieński, Włodzimierza, 48 dm., 359 mk.
138 w. od Równego.

fol. 2 dm., 6 mk.

Wś 111 dm., 654 mk.

6.) Z., wś, pow. włodzimier-

Zamłynie, wś, pow. dubieński, 25 w. od
Dubna, 34 dm., 195 mk.

ski, gm, Korytniea, 12 w. od Włodzimierza,
Zamłyt, wś, pow. włodzimierski, gm. Bereż80 dm., 540 mk. 7.) 2, chuior, tamże, gm. ee, 51 w. od Włodzimierza, 53 dm., 360 mk,

Werba, 13 dm., 94 mk.
Załuże, wś, pow. rohatyński.

Zamojdź, ob. Zamojdź,

Zamoroczenie 1.) wś, fol. i os. leśna, pow.
wchodzi w skład ststwa rohatyńskiego, ma 18 rówieński, gm. Wysock (nie Dąbrowica), 147 w.
kmieci na ćwierciach i 9 ćwierci pustych. Łąki od Równego. Wś 43 dm., 231 mk.; fol. 3 dm.,
nad Lipa rozdzielono na 21 części i puszczono 12 mk. 2.) Z., chutor, pow. zasławski, gm.
oddzielnie. Pop gr. 30 i liskę za gr. 30. Suma Chorowiec, 53 w. od Zasławia, 16 dm.,, 52 mk.

W r. 1565

dochodu zł. 51 gr. 8.
Zamość, miasto. W r. 1900 ma 11,269 mk.,
Zamch, r. 1565 Zamech, wś, pow. biłgoraj- powiat zaś 122,505, Obecny ordynat hr. Maur.
ski,

W r. 1565 centr oddzielnego starostwa Zamojski podejmuje gruntowną restaurację ko-

nad rz. Tanwią, miał 57 kmieci siedzących na legiaty i znajdujących się w podziemiach grołanach tak wielkich, iż jeden wystarezał za dwa bów rodzinnych.

Do dziejów akademii, miasta

łany polskie. Mimo to, do opłaty czynszu liczo- i rodziny Zamojskich podaje wiele ciekawych
no tylko 14'/, łan. Prawie każdy kmieć był szczegółów przechowany w rękopisie (w Bibartnikiem i dawał ztąd po 3 kunniki miodu. bliot. Zamojskich) pamiętnik Rudomieza, profeWataman na ćwierci wolny od czynszu, dawał sora i rektora Akademii a zarazem lekarza, odmiód tylke. Zagrodników al. podsadków było noszący się do drugiej połowy w. XVII. Nosi
14, którzy po większej części dawali też dań on tytuł „Ephemeros seu Diarium privatum*.

miodową.

Karezmarzy 9 z nich 7 po Żgrzyw. Inny ważny rękopis dla dziejów Akademii ogłosił

czynszu, ósmy od gorzałki zł. 2, dziewiąty jako Wadowski Jan Ambroży ks.: „Wiadomość o pro-

kowal pański nie nie daje. Karezmarze też byli
bartnikami i dawali miód, którego ogółem dawano 161 kunników (po gr. 24), wartości zł. 128
gr. 24. Ogółem dochodu ze wsi było zł. 190
gr. 20. Pod twierdzą zamecką jest sadzawek

fesorach akademii zamojskiej. Rękopis z w.
XVII, wydał i wstępem zaopatrzył*. Warszawa, 1899,

1900, str. 341.

Historyę akademii

opartą na przechowanem dotąd arehiwum tej instytueyi opracował Kochanowski Jan K.: „Dzieje
cztery dobrych. Folwark tameczny zebrał roku Akademii Zamojskiej (1594—1784)*. Kraków,
1565 żyta kóp 300, jarego 100, pszenicy 26, 1900, str. 345 i XCVIII. Podano tu w dodatku

jęczmienia 70, owsa 305, grochu 40, prosa 60, spis druków zamojskich, Do dziejów Z. odnotatarki 90, siana brogów 15 i 8 stogi w polu. szą się prócz tego świeższe opracowania:
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L. Glatman: „Z dziejów Z.* (czasy saskie), narodowych przez rząd austryacki w d. 1 kwiet„Słowo*, r. 1900, z września. Rolle M.: „Za- nia r. 1777, tenże sprzedał je Józefowi Dzierzmość
i jego obrońcy.

Urywek z dziejów roku kowskiemu, r. 1799 za 29,600 zł. reń.

1831* (Dzien. Pozn., r. 1892, n. 7—12). I. W.:
Zamysłowicze, wś, pow. owrucki, 70 w. od
„Zamość* (Tyg. Powsz., n. 21, r. 1882). L. M. Owrucza, 99 dm., 589 mk,
Potocki: „Z.i jego instytucye* (Rękopis złożoZanarocz, pow. święciański. Na miejsceony Akad. Umiej. w Krakowie). Statuta ordyna- wym ementarzu 17 kurhanów.
cyi zamojskiej zostały wydane po raz czwarty

Zaniemyśl, mstko, pow. średzki. „Niezamyśl i Zaniemyśl* przez E. Kierskiego (Tyg.
Zamość, fol., pow. oszmiański, własność Ma- ilustr. VII, 1863, str. 75). „Kościół w Z.*

w Warszawie r. 1902.

cieja Masło.
(w Albumie do Edw. hr. Raczyńskiego, Wspom.
Zamościcze, chutor, pow. włodzimierski, Wielk.). „Igrzysko przedstawiające bitwę morgm. Huszcza, 6 dm., 41 mk.

ską na jeziorze Zaniemyskiem dane r. 1819*,

Zamoście, przedm. Siemiatycz, pow. bielski,
gub. grodz., oddzielone od mstka rzką Kamionką, ną której most. Jest to niejako fabryczna
dzielnica Siemiatycz, tu bowiem znajdują się:
garbarnia, fabryka sukna grubego, farbiarnia
przędzy wełnianej, fabryka kafli. Dawniej była też fabryka fajansu. Na przedmieściu mieszka kilkadziesiąt rodzin zdunów, t. zw. polewni-

Do tego artykuł: „Kępa Zaniemyska* (Przyj.
ludu, 1836),
Zanowieście, pow. wiłkomierski, gm. Kurkle.

Około r. 1772 własność Kościałkowskich.

Zanudówka, pow. kijowski, ob. Janówka

(t. XV).
Zanywie, Zaniwie, chutor, pow. kowelski,
gm. Lelików, 10 dm., 57 mk.
ków, wyrabiających z miejscowej gliny naczyZaobodne, ferma, pow. bracławski, gm.
nia polewane, rozwożone po okolicznych mia- i par. praw. Obodne, 245 dz.
steczkach. U wjazdu od strony Bacik Bliższych,
Zaosie, pow. nowogródzki. Pawłowicz Kdw.:
na wzgórku przy drodze stoi słup czworokątuy „Z nad Wilii i Niemna*. Lwów, 1901.

murowany, przeszło 2 sążnie wysoki.
Zaosin, fol., pow. borysowski, własność ZiLud, Czark.
modrów, 231 dz.
Zamoście 1.) Zamość (t. XIV, 384), wś,
Zapadne, chutor przy wsi Kowalicha, pow.
pow. kowelski, gm. i par. praw, Lelików (3 w.), czerkaski.

70w. od Kowla, 21 dm., 111 mk.

2.) Z,,

Zapadyńce, wś, pow. starokonstantynowski,

przys., pow. łueki. gm. Horodek, 90 w. od Łue- gm. Krasiłów, 358 dm., 2048 mk.

ka, 60 dm., 365 mk.

3.) Z, kol., pow. nowo-

gradwołyński, gm. Serby, 3 dm., 18 mk.

Zamoście, wś, pow. przemyślański. Według lustracyi z r. 1565. Połtaw al. Nowy Staw
i Zamoście „te dwie wiosce mają być rozumiane
za jednę*. Należały do ststwa lwowskiego.
Siedziało tu 17 ludzi „jako zagrodników*. Robili
do fol. w Glinianach. Staw tutejszy dawał przy

Zapaśniki, pow. dzisieński. Na polach kurhany.

Zapilena, chutor, pow. włodzimierski, gm.
Krymno,

Zapniów, w dok. Zapnow i Sapnow, wś, pow.
iłżecki, Włość bisk. krak. w dok. zr.1346i1361.
Jan Grot, bisk. krak. oddaje sołtystwo w Z. Hinez-

kowi ze Słowikowa, kan. wiślickiemu. Zdaje
spuście eo trzy lata zł. 360. Por. Połtew (t. VIII, się że w oznaczeniu położenia wsi nastąpiła po731).
myłka (Kod. kat. krak,, I, 230, 289), W roku

Zamosty, kol.. pow. włodzimierski, gm. 1578 Marein Broniowski płaci tu od 3 0s., 1'/ą
Werba, 3 dm,, 15 mk.

łana, 2 zagr. z rolą.

Zamostyszcze, kol., pow. rówieński, gm,
Zapole 1.), nazwa części obszaru pow.
bielskiego, po prawej stronie rz. Bugu, w dawnej
Bereźno, 54 w. od Równego, 30 dm., 189 mk.
Zamosz, pow. dzisieński, Pod mstkiem na ziemi drohiekiej, obejmuje parafie: ostrożańską,
gruntach folwarcznyeh wał sypany, długi około śledzianowską, większą część drohickiej, część
35 saż. Na polach dworskich do 10 kurhanów. granieńskiej i pierlejewskiej, Przestrzeń ta gęZamoszje, chutor, pow. kowelski, gm. Le- sto usiana wioskami, z glebą dobrą, pszenną,
lików
:
oddawna ogołocona jest zlasów. 2.) ŹZ., pow.
Zamszany, wś skarb. pow. kowelski, gm. słucki, należała do Hektora Naruszewicza, dziś
Datyń (10 w.), 36 w. od Kowla, 137 dm., 1416 7662 dz.
mk., cerkiew drewn. z r. 1809, szkółka cerk. od
Zapole 1.) wś, pow. owrucki, gm. Zubrowicze,
r. 1890.

Była tu st. poczt., przeniesiona do par. praw. Krasnowłóka, 61 w. od Owrucza,

Ratna.
Zamulińce, wś, pow. kołomyjski. Starostwo niegrodowe w ziemi halickiej, podług lustracyi z r. 1765 obejmowało wsie: Zamulińce,
Debiesławce i Nazurna, które posiadała w tym
czasie Jabłonowska. Po zagarnieniu tych dóbr

39 dm., 301 mk. 2.) Z., wś, pow. włodzimierski, gm. Luboml (nie Zgorzany), 64 w. od Włodzimierza, 143 dm., 864 mk.

|

Zapoteki, kol., pow. włodzimierski, gm, Nowodwór.

Zaprany, pow. wiłkomierski, ob. Auksztopole.
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Zapruda Spaska, kol., pow. nowogradwo-

Zas
Zarudżie, wś, pow. kobryński, Dawniej kró-

55 w. od mta pow., lewska, stanowiła jakiś czas odrębne starostwo,

łyński, gm. Emilczyn,
51 dm., 359 mk.

które w r. 1825 jako włość skarbowa miało
Zaprudzie, wś w pobliżu rz. Turyi, pow. ko- 20 włók gruntu, 10 dym. i 36 dusz męskich.
welski, gm. i par. praw. Soszyczno (6 w.), 23 w.
Zarudzie 1.) wś, pow. dubieński, 20 w. od

od Kowla, 57 dm., 445 mk., cerkiew cmentarna Dubna, 93 dm., 548 mk. 2.) Z,, wś, pow. krzedrewn. z r. 1869. WŚ należała do dóbr bisku- mieniecki, 70 dm., 543 mk. Gmina Z. obejmuje
pów włodzimierskich, pod koniec w. XVIII za- 12 miejscowości, mających 1034 dm. włośc.
jęta na skarb, nadana została br. Ilińskiemu, (40 innych), 7305 mk. włościan, uwłaszczonych

r. 1830 przeszła do hr. Komarów, od r. 1875 hr. na 8526 dz. 3.) Z., wś, pow. starokonstantyde Moni.
nowski, gm. Teofipol, 53 w. od mta pow.,
Zaprypecie, dwa chutory, pow. kowelski, 88 dm., 507 mk,
gm. Chocieszów, 78 w. od Kowla, razem 23 dm.,
Zarwanica, r. 1469 Zerwanycze, r. 1564 Zer183mk.
|
wanycza, wś, pow. podhajeeki. Jakób ZerwaZapukłowoe, chutor, pow. włodzimierski, nicki przedstawił r. 1469 nadanie ks. opolskiego
gm. Krymno, 6 dm., 42 mk.
na tę wieś i drugie Wład. Jagiełły na wieczyste
Zapurwie, fol. dóbr Wiszniew, pow. 0sz- posiadanie z brzegami rzeki, stawem. W r. 1564

miański.

wś ta w pow. trembowelskim, płaci od 6 osad.,

Zapust 1.), chutor przy wsi Pawłówka, pow. 13 zagr., popa.
berdyczowski. 2.) Ż2,, kol., pow. dubieński,
Zarzecze 1.), pow. czerykowski, ob. Dobre,
gm. Werba. 3.) Z, kol., pow. łucki gm. Roży2.)
Z., Zarzeczne, pow. wilejski, gm. Chotenczyszcze, 29 w. od Łueka, 32 dm., 191 mk. 4.)2,
Boratyński i Z, Usicki, dwie kol., tamże, gm. ee. Kurhany, około 1 saż. wysokie, a do 3 saż.
Torczyn, 23 i 15 w. od Łucka. Pierwsza średnicy.

37 dm., 2438 mk., druga 10 dm., 64 mk. 5.) Z.,

Zarzecze 1.), pow. taraszczański, ob. Zete-

kel.. pow. włodzimierski, gm. Chorów, 11 dm., rówka. 2.) Z., wś, pow. kowelski, gm. i par.
praw. Niesuchojeże (1 w.), 18 w. od Kowla,
51 mk. 6.) Z, kol., tamże, gm. Kisielin, 36 w.
od Włodzimierza, 38 dm., 217 mk. 7.) Z, No- 121 dm., 989 mk,, cerkiew fil. drewn. z r. 1895.

wy, kol., tamże, 82 w. od mta pow., 7 dm., 8.) Z, wś, tamże, gm, Powursk, par. praw. Sto50 mk, 8.) Ź., chutor, pow. żytomierski, gm. bychwa, 45 w. od Kowla, 17 dm., 105 mk. 4.)
Piatka.

Z., wś, pow. łueki, gm. Kołki, 68 w. od Łucka,

Zaraj, pow. prużański, ob. Kozakowo.
Zaremla, Zeremla, wś, pow. nowogradwołyński, 24 w. od mta pow., 51 dm., 322 mk.
Zaręby 1.) al. Zaremby, pow. łomżyński, ob.

pow. włodzimierski, gm. Korytnica, 12 dm,,

Niestępowo i Stryjewo.

39 dm., 233 mk. 5.) Z,, os., pow. rówieński,
gm. Dąbrowica, 8 dm., 46 mk. 6.) Z,, wś,
85 mk.

7.) ŹZ., wśifol., tamże, gm. Werba
Wś 56
dm., 235 mk., fol. 6 dm., 80 mk.

2.) £., pow. ostrołęcki, (nie Zarzecze), 1 w. od Włodzimierza.

ob. Choromany.
Zarzew, w dok. Zorewo, wś, pow. koniński.
Zarębin, r. 1451 Zarembino, wś, pow. płońWspom. w dok, z r. 1268 (Ulanow. Dokum.,
ski. Wspom. w dok. z r. 1451 (Kod. Maz.).
Zaręby, Zaremby (t. XIV, 418), wś, pow. 355, n. 6).
Zarzyce, r. 1409 Zarzecze, wś, pow. wabielski, gub, grodz., gniazdo rodu Zarębów.
Zarhanka, fol., pow. starokonstantynowski, dowieki. R. 1403 Franczeco sołtys z Lechowa
część swą we wsi Łęcze, zw. Zarzecze, sprzeda-

gm. Bazalia.

Zarojście. pow. oszmiański, ob. Piktuszą.
Zaroś, pow. witebski, ob. Zakuny,

Zarównia, wś,

pow. nowogradwołyński,

7 dm., 75 mk.

Zaruba, chutor, pow. nowogradwołyński, gm.
Czartorya Nowa.

je za 140 grzyw. Annie żonie Jan Crolbera,
mieszczanina krakow. (Kod. kat, krak., II, 339).
Zarzyck, wś, pow. rówieński, 19 w. od Równego, 48 dm., 414 mk.

Zaścianek, kol.. pow. łucki, gm. Kołki,
5 dm., 33 mk,

Zasietrów, kol., pow, łucki, gm. Szezurzyn,
47 w. od Łucka, 22 dm., 180 mk,
Zaśki, wś, pow. owrucki, gm. Pokalów,
Zarubinka, Zarubienka, wś, pow. żytomierski, gm. Uszomierz, 65 w. od Żytomierza, 38 dm., 248 mk.
Zaskiewicze, pow. oszmiański. W r. 1568
41 dm., 281 mk.
Zarudile, kol., pow. włodzimierski, gm. Wer- Zygmunt August nadał 12 włók osiadłych w Z.
Fiedorowi Jesmanowi. Po jego śmierci spadły
ba, 17 w. od Włodzimierza, 32 dm., 168 mk.
Zarudnia, chutor przy wsi Trylisy, pow. te ziemie na Staszkiewiczów i Wołodkiewiezów,
od których nabył je r. 1590 kanclerz Lew Saczehryński,
Zarudyńce, pow. berdyczowski, 121 dm., pieha i oddaje r. 1646 w dożywocie Bazylemu
583 mk., kaplica, wiatrak, st. dr. że]. i st. poczt. Bace. W r. 1665 Paweł Sapieha darował je
Zarubanka, dwa chutory, pow. nowograd-

wołyński, gm. Kustowce,
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Zastawki 1.) chutor, pow. ostrogski, gm.
Samuelowi Kociełłowi. Jan Kazimierz daje mu
-w r. 1666 przywilej na mostowe.
Unijów, 2.) 2., wś, pow. starokonstantynowZasław, miasto. Obszar powiatu wynosi ski, 20 w. od mta pow., 76 dm, 346 mk.
Zastów, w dok. Sasczitowo, wś, pow. kra630,000 morg. Z tego należy 4600 do skarbu,
10.700 do duchowieństwa prawosławnego, 3400 kowski, par. Raciborowiee. W r. 1357 Jarodo niemców kolonistów, 5200 do ezynszowni- sław areyb. gnieźn. oświadcza iż otrzymał dożyków, 310,000 do włościan, 280,000 do większej wotnio tę wieś od Piotra bisk. krak. (Kod. kat.
własności, z tego około 40,000 do rosyan, krak., I, 265).
Zasule (t. XIV, 454), leżą w pow. mińskim,
a 240,000 do polaków a przeważnie do dwu właścicieli ks. Romana Sanguszki ze Sławaty i hr. mają 3109 dz.
Zaświacie, chutor, pow. kowelski, gm. LeliJózefa Potockiego z Antonin.
ków,
11 dm., 48 mk.
Zasławek, kol., pow. włodzimierski, gm.
Zaszczytów 1.) wś, pow. włodzimierski, gm.
Werba, 4 w, od Włodzimierza, 20 dm., 88 mk.
Zasłowiszcze, urocz., pow. łucki, gm. Horo- Chorów, 12 dm., 71 mk. 2.) Z., wś, tamże,
gm. Swiniuchy, 98 w. od Włodzimierza, 26 dm.,

dziec, 90 w. od Łucka, 11 dm,, 55 mk.

Zasmuże, Zasmurze (t. XIV, 449), pow. bo-

196 mk.

Zaszków 1.) wś, pow. lwowski, 14 klm. na

brujski. Należało do ks. Piotra Witgensteina, płn.-zcb. od sądu pow. we Lwowie, 10 klm. ne
miało 3235 dz.
płn.-zach. od urzędu poczt. w Zamarstynowie.

Zasmyki, kol., pow. kowelski, gm. Lubitów, Na płn, leży Grzęda i Zawadów, na zach. i płn.
Zarudee, na płn.-wsch. Kościejów, na wsch. DoZasów, przys. i urocz., pow. dubieński, roszów Wielki (w pow. żółkiewskim). Płd. część
45 w. od Dubna. Przys. 28 dm., 186 mk.; obszaru przepływa Niedzielczyna. Zabudowaurocz. 1 dm., 3 mk,
nia wsi leżą na zach. Własn. więk. (konwentu
Zastarcie, dwór, pow. szawelski, gm. Sza- Dominikanów lwowskich), ma roli or. 29, łąk
wlany (8 w.), 29 w. od Szawel, należał do Do- iogr. 86, pastw. 3. Własn. mn. roli or. 1078,
wiatów, z Jasnopolem miał 986 dz,
łąk i ogr. 422, pastw. 97 morg. W r. 1890
Zastawa, urocz., pow. włodzimierski, gm. było 223 dm., 1357 mk. w gm. (1055 gr. kat.,
Kisielin.
232 rzym.-kat., 49 izr., 21 innych wyznań,
Zastawie 1.) wś, pow. kowelski, gm. Ka- 1183 rusinów, 167 polaków, 7 niemeów). Par.
mień Koszyrski, 47 w. od Kowla, 82 dm., 207 rz.-kat. w Kościejowie, gr.-kat. w miejscu, dek.
mk. 2.) Z., przedmieście mstka Klewania, pow. lwowski zamiejski. Do parafii należy Zawarówieński, gm. i par. praw. Klewań (1 w.), 25 w. dów. We wsi jest eerkiew p. w. św. Michała
od Równego, 51 dm., 330 mk. 3.)Z., wś, pow. i kasa poż. gm. z kapit. 1880 zł. Według parówieński, 45 w. od Równego, 38 dm., 374 mk. miętnika Krechowskiego istniał tu niegdyś mo13 w. od Kowla, 56 dm., 523 mk.

4.) Z., kol., tamże, gm. Siedliszcze, 72 w. od nastyr bazyliański.

Równego, 80 dm., 587 mk.
Zastawie al. Z. Uknowskie, wś, pow. rawski.
20 klm. na płn.-wsch. od Rawy Ruskiej, tuż na
płn.-zach. od sądu pow. i urzęda poczt. w Uhno-

Dokumentem wydanym ro-

ku 1377, nadaje Władysław ks. opolski Dominikanom lwowskim wsie Krotoszyn, Zaszków i t.d.

(Ak. gr. i ziem., t. II, str. 11. W r. 1378 oznaeza tenże książę granice dóbr zaszkowskich (l.
wie, na lew, brz. Sołoki. W r. 1890 było 74 dm., e., str. 13). Dokumentem wydanym w r. 1397

398 mk. w gm., 1 dm., 13 mk. na obsz. dwor., przenosi Władysław Jagiełło majętności domini205 gr. kat.. 187 rzym. kat., 19 wyzn. izr., kanów lwowskich, a między niemi także Zasz215 rusinów, 177 polaków, 18 niemeów). Par. ków („Saszczowo*) na prawo magdeburskie

rzym. i gr. kat. w Uhnowie. 2.) 4,, wś, pow.
tarnopolski, 15 klm. na płd, wsch. od Tarnopola, 10 klm. na płn. wsch. od sądu pow. i urzędu
poezt. w Mikulińcach. Na płn. leży Zaścianka,
na wsch. Grabowiec i Baworów, na płd. Proszowa, na płd. zach. Myszkowice, na zach. Ostrów.
Wzdłuż granicy wsch. płynie Gniezna. W jej
dolinie leżą zabudowania. Własn. więk. ma roli
ornej 353, łąk i ogr. 4, pastw. 8, lasu 59; wł.
mn. roli oz. 850, łąk i ogr. 62, past. 104 morg,
W r. 1890 było 131 dm., 768 mk. w gm., 3 dm.,
18 mk. na obsz. dwor. (446 gr. kat., 304 rzym.kat., 36 izr., 481 rusinów, 305 polaków).

(1. e., str. 40).

W r. 1399 pozwala Jakób,

areyb. halieki, dominikanom iwowskim założyć

kaplicę w Z. i spełniać tamże obowiązki duchowne (1. e., str. 42). Wedle lustracyi z r.
1469 dominikanie lwowscy okazali nadanie Władyśława ks. opolskiego, na trzy wsi: Krotoszyn,

Zaszkowiez i Kościejów. W r. 1575 dominikanie płacą ze wsi Zaskow od 4 łan., z młyna pół
kopy, karczma daje fertona. R. 1578 płacą od
17:/, łan. 3 kom. 2.) Z,, wś, pow. złoczowski,
16 klm. na płd.-zach. od sądu pow. w Złoczowie,
tuż na płd.-wsch. od urzędu poczt. w Gołogó-

Par. rach.

Na zach. i półnoe leżą Gołogóry, na

rz.-kat. i gr.-kat. w Baworowie, We wsi jest wsch. Żuków, na płd. Wiśniowczyk (w pow.
kasa poż. gm. z kapit. 1171 zł. 3.) Z,, część przemyślańskim). Zach. część wsi przepływa
Zołtaniec, w pow. żółkiewskim.
prawe ramię Złotej Lipy od płn. na płd. i rozle-
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wa się w staw 10 morgowy. Zabudowania wsi
leżą częścią na pr. brz. rzeki, częścią w dolinie
jej małego dopływu, powstającego we wschod.
lesiste; części obszaru, wzniesionej od 412 do
429 mt. Własn. więk. ma roli orn. 173, ł. i. 0.

zwala król Jan Kazimierz Mikołajowi Bzowskiemu na ustąpienie prawa do wsi Z. na rzecz Marcina Widzowskiego (1. e., C. 8., 146, str. 971).

W Krakowie d. 27 września 1667 r. uwiadamia
Jan Kazimierz poddanych wsi i innych, że wsi

72, p. 17, 1. 389; wł. mn. r. or. 334, łąk i ogr. te i nadal do starostwa gródeckiego należą i poW r. 1890 było leca im słuchać Jana Gnińskiego, starosty gró49 dm,, 316 mk. w gm., 4 dm., 19 mk, na obsz. deckiego (1. e. C., t. 419, str, 2160). W roku
dwor. (213 gr.-kat., 103 rz.-kat., 19 izr., 309 1515 Z. i Zawidowycze płaci tu od 1!/, łan.
rusinów, 26 polaków. Par. rzym.-kat. w Goło- Dział Bilycczki łan 1, Borecezki łan 1. W roku

115, past. 73, lasu 15 morg.

górach, gr.-kat. w Woli Gołogórskiej (części 1578 wojewoda podolski, dziedzie Dobrostanów,
miasteczka Gołogóry). We wsi jest cerkiew płaci tu od 1, łanu i */4 karezmy. Lisieki An-

p. w. św. Parascewii i szkoła ludowa 1 klas. drzej od 1'/, łanu, 10 rzem., 7 zagr., Borecki
z językiem wykładowym ruskim, założona roku Piotr od 13/, łana, 3 rzem., 1 pop, 3 zagr. 1871, Jest. tu także młyn wodny o 2 kamieZaszpile, chutor, pow. łucki, gm. Czaruków,
niach. Pod wzgledem geologicznym badał oko- 4 dm., 37 mk.
licę prof. Łomnieki (zob. „Spraw. z badań geolog.
Zator, miasto. A. Wybranowski: „Z okolie
między Gniłą Lipą a Strypą* Kosmos. Lwów, Z. (Przew. nauk, i liter. Lwów, r. 1903, sty1880, t. V, str. 134).

Zaszkowice, wś, pow. grodecki, 10 klm, na

czeń).
Zaturce, wś, pow. włodzimierski, 27 w. od

płd. od sądu pow. i urz. poezt. w Gródku, koło Włodzimierza, 108 dm., 889 mk.
Lwowa. Na zachód leżą Zawidowiee, na płn.
Zauholce, słoboda, pow. łucki, gm. Silno,
i wsch. Porzecze Zadworne, na płd. Buezały 80 w. od Łucka, 10 dm., 67 mk.

(2 ostatnie wsi w pow. rudeekim). Płn. część wsi
Zaułek, słoboda, pow. łucki, gm. Silno, 6 dm.,
przepływa pot. Zaszkowicki, wzdłuż graniey 69 mk,
płd. płynie pot. Krupka (ze Struchą od lew. boZawada, wś, pow. brzeski (Galicya), par.

ku); oba płyną w kierunku płd.-zach., a dążą Uszew.

ku Wereszycy.

W dok. z r. 1346 wieś biskupia, roku

Zabudowania wiejskie leżą 1354 zwraca ją król Kazimierz bisk. krakoww środku obszaru. Własn. więk. ma roli or. skiemu (Kod. kat. krak. I, 230, 252).
196, łąk i ogr. 91, pastw. 6 mr.; wł. mn. roli
Zawadówka al. Kłoczanówka, przys. przy
or. 825, łąk i ogr. 248, pastw. 113 mr. W roku Żabotynie, pow. czerkaski, gm. Prussy, 334 dm.,
1890 było 111 dm., 617 mk. w gm., 6 dm., 25 2006 mk., cerkiew, młyn wodny, 7 wiatraków.

mk. na obszarze dwor. (593 gr.-kat., 40 rzym.Zawady, urocz., pow. dubieński, gm. Bukat.), Par. rz.-kat. wKomarnie, gr.-kat. w Zawido- deraż.
wiecach. We wsi jest cerkiew p. w. św. Eliasza
Zawadyńce, wś, pow. zasławski, 13 w. od

i szkoła 1-o klas. Dokumentem wydanym w r. Zasławia, 56 dm., 285 mk.
1361 zatwierdza Kazimierz W. przedłożone
mu
Zawadyńce, wś, pow. kamieniecki. Opis
przez Chotka Bybelskiego nadania ks. Lwai indokonanych tu odkryć archeologicznych podał
nych dawnych książąt na sioło Bybel z przy-

siołkami Paczkowice i Zaszkowice („Zaskowy- p. Kazimierz Pułaski w pracy: „Poszukiwania

archeol. na Podolu rosyjskiem* (Zbiór wiad. do
czi*) i t. d. dla niego i jego dzieci (Akta gr.
antrop. kraj., t. XIV, 1890).
i ziem., t- I, str. 6). Aktem wydanym w BydgoZawale 1.) wś, pow. dubieński, 8 w. od
szczy dnia 8 grud. 1520 r. zakazuje Zygmunt I
Dubna,
48 dm., 235 mk. 2) Z,, wś, pow. włoStanisławowi z Pilczy, staroście gródeckiemu,
robić szkody w dobrach Zaskowicze Adamowi dzimierski, gm. Luboml, 58 w. od WłodzimieKorzbok, poborey żydów (Arch. krajowe we rza, 120 dm., 747 mk.
Zawale, wś, pow. śniatyński. W r. 1565
Lwowie, 1. e. 12, str. 401). Dnia 29 marca
r. 1530 wypuszcza Zygmunt I w dzierżawę miasteczko w starostwie śniatyńskiem, między

królewską wieś Z. w ziemi lwowskiej, obwodzie
gródeckim, Mikołajowi z Szydłowca, kasztelanowi sandomierskiemu i jego potomstwu, zastrzegając sobie prawo odkupu (1. e. C. Grodecensia od C. Leopol, t. I, str. 54), W Krako-

Prutem a Czeremoszem.

Miało ludzi 20 dają-

cych po gr. 18 czynszu, podsadków 3, pop.
Było pięciu swobodnych jeszcze od czynszu. Obowiązani byli wszyscy orać i inne roboty do Sniatynia odbywać. Ogół dochodu zł. 76 gr. 18.
Zawalski, chutor przy Monastyrzyszczach,
wie d. 30 marea 1530 r. poleca Zygmunt I Pawłowi Tarle sędziemu, Janowi Dzieduszyckiemu pow. lipowiecki.

podsędkowi i Janowi Wilezkowi, wojskiemu

Zawiazun, chutor, pow. nowogradwołyński,

iwowskiemu, odebranie wsi królewskiej Z. od gm. Lubar.
Zawichost, miasto. Wład. Łuszezkiewicz:
dzierżawcy Adama Boreckiego, rozsądzenie jego
pretensyi i oddanie wsi Mikołajowi z Szydłowca „Architektura kościołów franciszkańskich wPol-

(1. e. t. I, str. 54).

Dnia 28 lipca 1661 r. po- sce* (Spraw. kom. hist. sztuki, IV).

Ę
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Zawidów 1.) wś, pow. ostrogski, 6 w. od Appendix (do tegoż) Medereci. 1866 (411 dzieł
Ostroga, 28 dm., 154 mk. 2.) Z., wś, pow. w 717 tomach— Gogol., bibliotekarz).
włodzimierski, 36 w. od Włodzimierza, 104 dm.,

674 mk.

Zbików, wś, pow. warszawski, leży tuż pod

Pruszkowem. Wybudowano tu warsztaty drogi
Zawidowice, wś, pow. gródecki. W r. 1265 żel, War.-Wied. przeniesione z Warszawy, Wywś ta w ststwie gródeckiem, miała 19 kmieci na tworzyła się przy nich ludna osada stanowiąca
pół łankach, wataman wolny, zagr. 10 po gr. 12 z przyległym Pruszkowem i Tworkami jakby
i 2 odkupujących robotę, pop fl. 2, karezmarz przedmieście Warszawy. Ma tu stanąć newy
fl. 20 i kamień łoju. Suma zł. 37, gr. 29. Do kościół murowany o dwu wieżach dla licznej
gumna fol. zwieziono: żyta kóp 384, jarego 43, ludności. Wr. 1873 fol, Z. miał 476 morg.
pszenicy 75, jęczmienia 235, owsa 600, tatarki (292 roli, 95 łąk) wś Z. os, 24 morg. 258, wieś

419, grochu 53, siemienia konopnego kłód 13/ą. Józefin os. 9 morg. 226.
Zawidówka, chutor, pow. ostrogski, gm.
Zbiskie, uroez , pow. włodzimierski, gm. LuChorów.

boml.

Zawiercie, os. fabr., pow. będziński. Nowy
Zboczna, pow. słonimski. Pod wsią horokościół katolieki ostrołukowy z dwoma wieżami dyszcze, którego wierzchnia płaszczyzna nieco
wzniesiony tu został w ostatnich latach.

pochylona ma 89 saż. obwodu, u podstawy zaś

Zawisiszki, zaśc., pow. nowoaleksandrow- 129 saż. obwodu; wysukość boków od 14 do 19
ski, gm. Smołwy (8 w.). Mieli tu: Marya Mar- arsz. Horodyszcze ma kształt okragławy i otocinkiewicz 15 dz. i Justyn Woluto 25 dz.

czone jest od wschodu, połd, i płn.-zchd rowem

Zawisznia, r. 1565 Zawisne, wś, pow. 80- i wałami. Wał z kamieni przykrytych ziemią
kalski. W r. 1565 wś ta w ststwie sokalskiem ma 3 saż. szerokości i 1 do 3 arsz. wysokości.
miała 27 kmieci na ćwierciach, tywon, zagr. 7, Na wierzchniej płaszczyźnie kilka kurhanów.
Zboiska, r. 1361 Boyscza, wś, pow. sanoekarezma zł. 3, rybitwów na Bugu 11 z różną
opłatą (ogółem zł, 23 gr. 10), pop zł. 1. Ogó- ki, ob. Radoszyce.
Zbójno, wśi fol, pow. kolski. Według lułem zł. 39 gr. 17.
i
Zawizów, wś, pow. ostrogski, 20 w. od stracyi z r. 1789 Z, o 17 łanach bez zabudowań
dworskich, miało 7 starych chałup i 1 karczmę,
Ostroga, 80 dm., 568 mk.
Zawód 1.) Jabłonowski, przys. przy Jabło- Osiedli tu zagrodnicy i komorniey odrabiałi

nówce, pow. czerkaski, gm. Sunki, 30 w. od w żniwa, odbywali tłokę, paśli trzodę, spełniali
172 dm., 922 mk., cerkiew, szkółka stróżę, dawali staroście kłodawskiemu sep z owcerk., cukrownia, wiatrak. 2.) Z. Nowy, wś, sa, kapłony, jaja i płacili czynsz pieniężny
pow. żytomierski, gm. Puliny, 28 w. od Żyto- i opłatę od wyrobionego piwa i wódki, Ogółem
Czerkas,

mierza, 171 dm., 1043 mk.

Zawódź, wś, pow. żylański (Sillein) na Węgrzech. W r. 1864 miało tu mieszkać 633 polaków.
Zawodzianka al. Roskoszówka, przys. mstka
Wiazówek, pow. czerkaski,

z tej wsi (prócz robocizny) miało starostwo dochodu zł. 104 gr. 4. Gromada żaliła się na sta-

rostę przedeckiego Jakuba Kretkowskiego, że
ich zgania z gruntu, ten sobie przywłaszeza
iużywa, oraz każe ich bić, gdy obstaja przy

swych prawach.

W tej wsi było wójtowstwo

Zawołocze, słoboda, pow. rówieński, gm. w posiadaniu Koastancyi z Daniszewskich Ignacowej Rudnickiej.
Był na tem wójtowstwie
Siedliszcze, 6 dm., 58 mk.
Zaworona, ferma, pow. bracławski, 343 dz. stary dworek, browarek, 2 stodółki, chlewiki,
obórka, stajnia, wozownia, a na wsi 3 chałupy
(38 łąk); własność ks. Szezerbatowej.
Zawyry, urocz., pow. rówieński, gm. De- z 1 komornicą. Dochód czysty roczny z wysiewu czynił zł. 73 gr. 29. Sołectwo w Z. istniało
raźne.
Zazierce, pow. dzisieński, gm. Ihumenów. niegdyś, lecz tak zanikło, że gromada nie mogła
Znaleziono tu młotek i 2 strzałki krzemienne.. lustratorom podać o jego miejscowości żadnych

szczegółów (Lustr., 1789).
M. R. Wit.
Zazirze, Zazirye, słoboda, pow. owrucki, gm.
Zboryszów,
wś,
pow.
włodzimierski.
gm..
Słoweczna, 65 w. od Owrucza, 15 dm., 97 mk.
Zbaraż, miasto. Kubala L.: „Oblężenie Z.* Brany (nie Chołoniew), 95 w. od Włodzimierza,
81 dm., 527 mk.
(Szkie hist., t. I).
Zbrachlin, wś, pow.uieszawski. W r.1899
Zbąszyn, miasto. Odnoszą się tu: „Opis
rozpoczęto budowę nowego kościoła murowai widok zamku Zbąszyńskiego na miedzi ryty*
(w Albumie do Edw. hr. Raczyńskiego. Wspom. nego.
Zbranki, wś, pow. owrucki, 9 w. od OwruWielkop.). Gołecki K. X.: „Kazanie przy uroczystej konsekracyi kościoła par. w Z. miane*. cza, 92 dm., 585 mk.
Zbroszki, pow. lidzki. Pod wsią, na grunPoznań, 1796. „Catalogus bibliothecae decanatach właściciela Makarskiego, kurhana.
MePosnaniensis.
tus Zbąsinensis archidioeceos
Zbrucz, os. fabr. (nie wś), pow. starokondereci, 1854 (290 dzieł w 546 tomach), str. 31.

718

Zbu

Żel

stantynowski, 92 w. od mta pow. 8 dz,,
105 mk.
Zbucz, pow. bielski, gub. grodz. O 1 w. na
płn. 8 owalnych nasypów, długich po 6 saż.,
wysokich do 2 arsz. Otoczone są rowem, wierzchołki mają płaskie lub zaklęsłe. W latach
1856—7 rozkopywał je prof. Jaroszewicz.

Posen, 1888). Lauterbach Sam. Abr.: „Beytraege zur dissidentischen Kirchengeschichte und
bessereu Kenntniss von Gross-Polen, besonders

von den Graenzstaedten Deutsch-Zduny
Sieniutowo*.

und

Breslau, Grass.

Zdwórz, w dok. Wsdworzs, wś, pow. gostyński. R. 1409 bawi tu Ziemowit ks. mazow. (Ka-

Zbuż, wś, pow. rówieński, 51 w. od Równe- pica, Herbarz, 45).

Wieś książęca rozgraniczona z Gombinem, aktem z r. 1435 (Kod. maz.,
Zbyszyce, r. 1343 Sbischicz, wś, pow. sądec- 184).
ki. W dok. z r. 1343 występuje Pełka pleban , Zdzichy, pow. bielski, gub. grodz., ob.
Zdżychy.
tutejszy (Kod. kat. krak., II, 14).
Zdziemierzyce, ob. Dziemięrzyce.
Zbyszyno, wś, pow. płoński. Zapewne jest
Zdziesz, wś, pow. koźmiński. Do dziejów
to pierwotne Sobieszyno wymienione w dok.
go, 80 dm., 599 mk.

z połowy w. XIII, śród włości kościoła płoc- kościoła tutejszego odnoszą się druki: „Obrona

kiego. W r. 1442 „Sdzanta de Z, nabywa Gu- i sława Królestwa Polskiego, ozdoba Wielkopo|lski, cudowna Matka Boska w kościele Zdzieszowtowo za 40 kóp*. Ob. Piątnica.
Zbytyń, wś, pow. dubieński, 70 dm., 422 mk, skim przy Borku* przez Macieja Kazimierza
„BoreZdołbica 1.) wś, pow. dubieński, gm. Dub- Tretera. Kraków, 1647, F. Cezary.

no (7 w.), 14 dm., 98 mk. 2.) Z., wśifol., censis deiparae imago miraculosa in dioecesi
pow. ostrogski, 27 w. od Ostroga. Wś 161 dm., Posnaniensi miraculis clara. Praevio diseursu
Cracoviae,
5944 mk.; fol. 138 dm, 16 mk.; os. cerk. 6 dm., de eultu et antiquitate imaginum.
1682. „Josephus, Magnalia Deiparae ad ima19 mk. Obecnie Chomiakowych.
Zdołbunów, dawniej wś, od r. 1903 miasto, ginem Zdzieszoviensem penes oppidum Borek
pow. ostrogski, 29 w. od Ostroga. Wś miała eeleberr. dioeces Posnan. gratiis et miraculis in44 dm., 4667 mk. Osada fabryczna przy stacyi num. corruscantia*. Cracoviae, 1682 (Autor
dr. żel. połd.-zach, 87 dm., 4324 mk. Obeenie Maciej Kazim. Treter). „Cudotworne dzieła
złączone razem tworzą miasto liczące do 10,000 przenajświętszej Bogarodzice Panny przy obra"mk. Istnieją tu warsztaty kolejowe, fabryka zie Jey Zdzieszewskim przed Borkiem w diecezyi Poznańskiej*. W Krakowie, 1683 (Autor
cementu, browar, apteka.
Zdomyśl, wś, pow. kowelski, 61 w. od Ko- Treter). „Opisanie obrazu Boga Rodzicy Panwla, 148 dm., 754 mk., cerkiew drewn. z roku ny w kościele borkowskim na Zdzieżu będące1784, kaplica cmentarna, szkółka eerk. od roku go... przedrukowane r. p. 1766 w Kaliszu,

1860. Do par. praw. należą wsi: Seńki (1 w.) w drukarni I. K. M. Societatis Jesu. „Trzy
i Szmeńki (2 w.). Podług lustracyi ststwa rat- obrazy w kościele Zdzieskim pod Borkiem, przez
neńskiego z r. 1565 we wsi Zdomiskie al. Miele- X.

Aleks.

Brandowskiego*.

Poznań,

Simon.

chy było 7 dworzyszez. Czynsz wynosił 35 złp. „Kościół Zdzieski, w parafii Boreckiej*, opisał
18 gr.

Zdorowiec, kol.. pow. nowogradwołyński,

gm. Emileczyn, 45 w. od mta pow, 80 dm.,

399 mk.
Zdów, ob. Bobolice.

ks. Alex. Brandowski, proboszcz tejże parafii.
W Poznaniu, 1880.

Zdziłowice, wś, pow. janowski, ma 254 dm.
Zecker, pol. Czekry, ob. Tempelburg (t. XII).
Zedzisław, fol., pow. łucki, gm. Połonka,

Zduniec, r. 1538 Snanycz potborny, r. 1569 6 dm., 57 mk.
Zegartowiee, w dok. Zygarthowicze, wś,
Sznancz, wś, pow. rypiński. W r. 1564 płacą
tu trzej Znanieccy od 11 łan. i 2 zagr., a Anna pow. jędrzejowski, ob. Grudzyny,
Zegrze, wś, dziś forteca, pow. pułtuski.
Ugojska (z Ugoszcza) od 5 kmieci na łanach,
kareczmarza. Ogółem fl. 9 gr. 23. Zapewne W skutek zbudowania na obszarze wsi fortyfiobszar ten rozpadł się z czasem na części z któ- kacyi, kościół par. przeniesiony został do wsi
Wola Kiełpińska.
W październiku r. 1598 birych jedna stanowi dzisiejszy Zduniee.
Zduńska Wola, miasto. Miała r. 1891 skup płocki Wojciech Baranowski poświęca tu
około 6700 warsztatów tkackich, zaś wieś t. n. kościół (Plater Zbiór Pamiętn., t. II, 220).
Zegrze, wś, pow. poznański wschodni, par.
2690 Stacya dr. żel, warsz.-kaliskiej 167 w.
od Warszawy. Opis i rysunek kościoła podał kat. u św. Małgorzaty w Poznaniu. W r. 1580
wś ta w par. św. Jana, wojewoda poznański płaTyg. ilustr. z r. 1892.
Zduny, wś, pow. łowieki. W r. 1899 po- ci ztąd od 13 łanów. Ob. Pruemers R.: „Muenzświęcono tu fundamenty pod nowy kościół mu- fund von Zegrze” (Zeit. d. hist, Gesel. f. d, Prov.
Posen, 1899, 14, 145
—146). Ob. Zegrze
rowany.
Zduny, mstko, pow. krotoszyński. „Geschich- (t. XIV, 759).
Zelgniewo, r. 1564 Zeligniewo, wś, pow.
te der evang. Gemeinde in Z. von Pastor A. Henschel inZduny (Zeitsch d, histor, Ges. f.d. Prov. chodzieski. W r. 1564 dzierżawa królewska
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Zhorzany, wś, pow. włodzimierski, 149 dm,,

kmieci os. 21, czynszu płacą zł. 1—18, zagr. 7, 904 mk.
Ziabki, mstko i wś nad jez. Długiem, pow.
czynszu po gr. 9, dochód ogólny zł. 27—2. Do-

chód z fol. zł. 151 gr. 13.
Zelgoszcz, wś i fol., pow. turecki. W roku
1887 dobra Z. składały się z fol.: Z, Wólka
i,Hipolitów, wsi: Z. i Światonia. Rozległość
mórg 1644, fol. Z. grunt orny i ogrody m. 381,

dzisieński.
ki 16 saż.,
wodu. Na
O 100 saż.

O 2 w. od wsi nasyp ziemny, wysodługi 90 saż., mający 240 saż. obnasypie zwaliska dawnej cerkwi.
od nasypu dwie grupy (24i 3) kur-

hanów, wysokich średnio 11/ą arsz. i około 12

łąk m. 119, pastwisk m. 62, lasu m. 704, nieuż. arsz, w obwodzie,
Ziatyniec, wś, pow. nowogradwołyński, gm.
m. 44, razem m. 1310. Bud. murow. 6, z drze-

wa 12, las nieurządzony, fol. Hipolitów roli or. Rohaczów, 36 w. od mta pow., 30 dm., 205 mk.

m. 155, pastw. m. 14, lasu m. 2, nieuż. m. 4,
razem m. 175. Bud. murow, 1, z drzewa 5,
fol. Wólka gr. or. m. 155, pastw. m. 2, nieuż.
m. 3, razem m. 160. Wś Z. os. 27, m. 66,
wś Światonia os, 19 m, 90.
Zembocin, wś, pow. miechowski, Opis kościoła z w. XIII skreślił Wł. Łuszezkiewiez
(Spraw. kom. hist. sztuki, t. VI).
Zemborzyce, wś, pow. lubelski, ma 311 dm.

Zieleńce 1.) wś, pow. zasławski, gm. Hryciów, 156 dm., 735 mk. 2.) Ź., Żylińce, wś,
tamże, gm. Szepietówka, 79 dm., 445 mk.
Zielenica 1.) wś, pow. łucki, gm. Włodzimierzee, 109 w. od Łucka, 24 dm., 216 mk. 2.)
Z., mylnie Zieleniszcze (t. XIV, 598), wś, pow.
żytomierski, par. praw. Rasna (o 4 w.), 70 w.
od Żytomierza, 50 dm., 309 mk.

Zieleniecka Huta, wś, pow. żytomierski,
Zerwinki, urocz. nad jez. Dubą, przy wsi 72 w. od Żytomierza, 26 dm., 267 mk.
Grybosze, pow. lidzki. Ślady osady z epoki
Zielińcze, wś, pow. kamieniecki, ob. Pakrzemienia.
niowce.
Zerwiny, pow. trocki. Trzy osady przedhiZielona 1.), ferma przy wsi Sosnówka, pow.
storyczne z epoki krzemienia, w uroez. Iszrugi- berdyczowski. 2.) Z., kol., pow. dubieński, gm.
nis, Stegiele i przy moście dr. żel. Warsz.-Pe- Beresteczko, 62 w. od Dubna, 71 dm., 479 mk.

tersburskiej,

|

3.) Z., uroez,, tamże, gm. Tesłuhów.

Zerzeń, ob. Źerzeń.

4.) Z.,

dwa przys., pow krzemieniecki, gm. Bereżce,

Zeziulka, urocz., pow. święciański, gm. alek- 25 w. od Krzemieńea, 21 dm., 97 mk.

5.) 2,,

sandrowska, na płd.-zchd od mstka Żeladź, wła- chutor, pow. nowogradwołyński, gm. Lubar.

sność Paszkiewiczów. Około 100 kurhanów, od 6.) Z., kol., pow. włodzimierski, gm. Kisielin.
1 do 1!/ą arsz. wysokich, mających 5 do 10 saż, 7.) Z., wś, pow. zasławski, 28 w. od Zasławia,
średnicy.

119 dm., 553 mk.

Zezulin, wś i fol., pow. lubartowski, odl.
Zielona Góra, miasto na Szląsku. W roku
22 w. od Lubartowa, W r. 1886 fol. Z. rezl. 1329 Henryk, ks, szląski i głogowski otrzymuje
m, 673, gr. or.i ogr. m. 435, łąk m. 42, pastw. od króla czeskiego i polskiego Jana na prawie
m. 26. Lasu m. 157, nieuż. m. 13. Bud, mu- lennem: Gruenberg, Krośno, Naumburg
i wiele

row. 1, drew. 13.

Las nieurządzony.

Wsie:

innych miast (Kod. W., n. 1099).

Z. os. 37, m. 621, Ziołków os. 20, m. 185, GrąZielona Górka, os. karcz., pow. nowograddy os. 8, m. 57 i Krzezeń os. 2, m. 67.
wołyński, gm. Romanówka.
Zgierz, miasto. Stacya drogi żel. warsz.-kaZielona Karczma, urocz., pow. zasławski,
liskiej, 117 w. od Warszawy.
gm. Łabuń.
Zgliszyn, w dok. Szgliszin. W dok, z roku
Zieione Stojło (t. XI, 356, Stojło Zielone),
1251 śród włości klasztoru sieciechowskiego. urocz.,
pow. nowogradwołyński, gm. Baranówka,
Obecnie nie istnieje.
Zgłowiączka, w dok. z r. 1497 Sgovtjanthka,
wś, pow. włocławski. Wymieniona w akcie któ-

rym biskup płocki Piotr nadaje kilka wsi ze
swych stołowych, Z. między niemi, kapitule
(Kod. maz., 316).
Zgórska, rzeczka, prawy dopływ Brenia,
powstaje z połączenia się pot. Babki, Partyńskiego i Rudy. Nazwę przyjmuje od wsi Zgórsko, w pow. mieleckim, płynie przez Jamy,
Izbiska, Wadowice Dolne. Brzegi nizkie obwa-

Zielonka, pow. poniewieski, ob. Giegierdzie.
Zielonki 1.), ferma przy wsi Konelskie Chutory, pow. lipowiecki, gm. Popówka Konelska.
2.) Z., ferma pod Wołodarką, pow. skwirski.
Zielonki, r. 1367 Zdzikowice, później Zielonczyna Wolą i Zielonki, wś, pow. krakowski.
W dok. z r. 1367 wieś królewska (Kod. kat.
krak., II, 28). Później nosi już nazwę Zielonki
i składa się z działów kilku nadawanych przez
królów kapitule krak. i różnym osobom. Ob.

łowane. Długość do 9 klm. (Kart. wojsk. 5, Goszcza.
Zieiony Dwór, ferma przy wsi Długa PrzyXXIV, 4, XXIV).
Zhar, willa i leśniczówka przy Djakowcach, stawa (par. praw.), pow. bałeki, gm. Bohopol,
pow. lityński, gm. Kożuchów, śród lasu. Włas- 774 dz.
Ziembin, mstko, pow. borysowski. Podupaność hr. Stadniekich, 403 dz.
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dły i pustką stojący kościół obecnie odbudowa-|
ny. Obsadzono przy nim na nowo proboszcza.

Złote Pole, ferma, pow. uszycki, gm. Kapu-

| ściany, 208 dz., własność Buckiewiczów.

Ziemblice, u Długosza Zemlice, pow. piń-| Złotniki 1.) Pałamundzkie, wś, pow. kaliski,
czowski, ob. Kazimierza Mała.
'W r. 1290 Przemyśl, ks. polski, potwierdza zaZiemia /Vowa, kol., pow. łucki, gm. Poddub-|mianę wsi arcyb. gniezn. Piekarty na włość Mice, 38 w. od Łucka, 56 dm., 171 mk.
| kołaja „Luceovo vulgariter nuneupatam que alio

Ziemiańczyce, wieś wspomniana w dok. z r. nomine Zlotniki vocatur ex eo quod nostri duca1432 wydanym w Łomży, przez Bolesława ks. : les aurifabri olim residerunt in eadem* (K. W.,

mazow. Michał z Z. asystuje wtedy księciu (Kod. ;n. 644),

2.) Z., wś, pow. jędrzejowski,

Wieś

maz., 180). W reg. pob. z w. XVI niema wsi | książęca (w części zapewne), od r. 1306 biskuz tą nazwą.
pia. Ob. Chęciny.
Ziemlica, wś, pow. włodzimierski, gm. Ko-|
Złotniki, wś, pow. podhajecki. W r. 1469

rytnica (nie Olesk), 41 w. od Włodzimierza,|Michał Złotnieki przedstawił nadanie na wójto39 dm., 269 mk.
stwo „in Zlothyky opido* tudzież listy na sumy
Zików, kol., pow. nowogradwołyński, gm.| pewne na wsiach: Kossów i Zwiniacze (ZwiHorodnica, 34 w. od mta pow., 3ł dm., 213 mk., nyancze).
Zimiszczyzna, przys., pow. dubieński, gm.|

Złotorya, wś, pow. ostrowski.

W dok. Ka-

Krupiec, 42 w. od Dubna, 25 dm., 143 mk.
zimierza, ks. mazow., bisk płockiego z r. 1472
Zimnik, ob. Żytlin (t. XV).
powiedziano, że las niezasiedlony i nieużyteczZimnik, kol., pow. włodzimierski, gm. Ki-|ny przy wsi Łętowo i między wsiami: Daniłowo
sielin.
i Niewskurze, przeznacza biskup na założenie
Zimniki, chutor, pow. włodzimierski, gm.|wsi na prawie chełmińskiem. Wsi tej daje nazMikulicze.
wę Złotorya od strumienia tamże płynącego.
Zimno, wś, pow. włodzimierski, gm. Mikuli-|Wójtostwo nadaje szlachetnie urodzonym bracze, 102 dm., 653 mk.
ciom czterem, synom Jakuba z Rostek, Otrzy-

Ziniejówka, wś, pow. dubieński, gm. War-| mają oni każdy dziesiąty łan. Osadniey po 4 lakowicze, 17 w. od Dubna, 24 dm., 153 mk.

tach wolności płaeić będą po 20 gr. z łanu (Kod.

Zińki, wś, pow. krzemieniecki, 61 dm.|maz., 256—259).
403 mk.
Złotorya, pow. toruński. W dok. z r. 1381
Zinna, ob. Dzienno.
„Castrum*, Przebywa tu Władysław, ks. doZińkowce, wś, pow. kamieniecki. W r. 1565 (brzyński (Kod. maz., 97).
ks. Jan Poniatowski, pleban zinkowieceki trzyma|
Zmiąca, ob. Zmiąca.
wieś Hrymiaczkę.
Zmieiniec, wś i kol., pow. łucki, gm. PołonZisielówka, kol., pow. nowogradwołyński, |ka, 4 w. od Łueka. Wś 12 dm., 90 mk.; kol.
gm. Serby, 27 w. od mta pow., 78 dm., 386 mk. |8 dm., 61 mk.
Ziwka, słoboda, pow. rówieński, gm. Stepań.
Zmnacze Białoszyce, wś, pow. nowogradwoZlazno, Złazno (t. XIV, 627), wś, pow. ró- łyński, gm. Serby, 32 w. od mta pow , 28 dm.,
wieński, 35 w. od Równego, 218 dm., 1466 mk.; 115 mk.
własność Worcelów.
| Znamirówka, wś, pow. łucki, gm. Silno,
Zlińce, wś, pow. dubieński, gm, Dubno (7 w.), |82 w. od Łucka, 11 dm., 116 mk., należy do
21 dm., 156 mk,
Czyżewskich.

Złaków, wś, pow. łowieki.

Nowy kościół | Znarkowszczyzna, pow. lepelski, ob. Mie-

murowany ukończono w r. 1900 a konsekrowano| nica.

-

r. 1902.
Zniesienie, wś, pow. dubieński, 14 dm.,
Złobicze, Złobicz, wś nad rzką Złobiezem|123 mk.
Małym, pow. żytomierski, gm. Uszomierz, 75 w.|

od Żytomierza, 175 dm., 926 mk.

Zmosicze, wś i fol., pow. rówieński, 103 w.

|od Równego.

Złoczewskie Niwy, 0s., pow. dubieński, gm. 22 mk.

Wś 132 dm., 838 mk.; fol. 4 dm.,

Boremel, 44 w. od Dubna, 26 dm., 161 mk.
Zochcia, wś i fol. nad rzką Łopawą, pow.
Złoczów, miasto. Uranowicz Z.: „Przywile-| opatowski, odl. 2 w. od Opatowa. Dobra Z, odje miasta Z. i okolicy*, część II, Złoczów,; dzielone od dóbr Opatów, miały w r. 1873 rezl.
1901 (Spraw. gimn.).
1174 morg. (951 roli, 106 łąk, 47 zarośli). ByZłoczówka, wś, pow. dubieński, 141 dm. jła gorzelnia, młyn, cegielnia, Do dóbr należał
1000 mk.
fol. Porudzie. Znaleziono tu groby z popielniZłojec, r. 1564 Złociec, wś, pow. zamojski.|cami („Swiatowit*, t. V, 178).
W r. 1564 leży wpar. Szczebrzeszyn. Płacą!
Zofijówka al. Bór, fol., pow. sieński, od
tu od 171/, łav.,

2 zagr. bez roli,

2 rzem , pop.

7 kom.,|r. 1872 Heliaszewiezów, 100 dz. (75 lasu).

Zofin, fol., pow. hrubieszowski, ob. Chyżowi-

Złota, w dok. zr. 1166 Złota, pow. sando-|ce (t. I).

mierski, ob. Zojowice,

Zofiówka 1.) wś, ferma ios. leśna, pow.

Zof
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czerkąski, gm. Szelepuchy, 45 w. od Czerkas. fol. i chutor, pow. starokonstantynowski, gm.

Wś 193 dm., 947 mk., szkółka cerk., ambulato- Bazalia, 42 i 37 w. od mta pow. Wś 137 dm.,
ryum, gorzelnia, 6 wiatraków; ferma i os. leśna 702 mk.; fol. 3 dm., 29 mk.; chutor 7 dm,,
32 dm., 164'mk., cukrownia. 2.) Ź., ferma, 47 mk. 4.) Z. Wielkie, wś i chutor, tamże,
pow. wasylkowski, gm. Połowieckie Małe, 3.) 48 w. od mta pow., 404 dm., 2228 mk.
Z., kol., pow. dubieński, gm. Wierzba (Werba),
Zozulka 1.) chutor, pow. kowelski, gm. Ma20 w. od Dubna, 80 dm., 452 mk. 4.) Ź,, sło- ciejów, 10 dm., 26 mk. 2.) Z., chutor, tumże,

boda, pow. łueki, gm. Silno, 40 w. od Łueka, gm. Siedliszcze.
186 dm., 2317 mk. 5.) Z,, kol., pow. nowoZręcin, u Dług. Szrzuczin,

gradwołyński, gm. Emilczyn, 57 w. od mta pow., wś, pow. krośnieński.
17 dm., 83 mk.

al. Srzanczin,
Wedle Długosza wieś

6.) ŹZ,, kol. niemiecka, pow. mająca kościół parafialny drewn., którą wraz

rówieński, 152 w. od Równego, 29 dm., 173 mk. z pięciu iznemi wsiami, Paweł z Bogoryi sprze7.) Z., fol., pow. włodzimierski, gm. Wierzba. dał r. 1388 za 800 grzyw. klasztorowi po8.) Z., kol., tamże, gm. Mikulicze, 10 w. od krzywniekiemu, wobec królowej Jadwigi. WłaWłodzimierza, 38 dm., 185 mk. 9.) Z,, kol., dysław król akt ten potwierdził (L. B., III, 39).
tamże, gm. Skobiełka, 53 w, od Włodzimierza, Widocznie klasztor posiadał poprzednio tylko
72 dm., 452 mk.
pewne działy w tej wsi.
Zofiówka, ob. Humań.
Zubacze, pow. brzeski, gub. grodz. O1 w.
Zojewka, chutor, pow. kijowski, gm. Biało- na płn.-zehd od wsi, wał sypany, długi około
gródka.
30 saż.
Zołote, Złote (t. XIV, 638), wś i fol. nad
Zubary, wś, pow. zasławski, 77 dm., 561 mk.
Słuczą, pow. rówieński, gm. Wysock, 142 w. od
Zubieńsko, r. 1565 Subiensko, wś, pow. liRównego. Wś 95 dm., 548 mk., kaplica emen- ski. Według lustracyi z r. 1565 niejaki Iwan
tarna, młyn wodny; fol. 11 dm, 46 mk.; os. leśna kniaź otrzymał r. 1549 przywilej na osadzenie
1 dm., 7 mk.

tej wsi w ststwie sanockiem i na sołtystwo

Zołotków, chutor, pow. owrucki, gm. Łu- w niej. Osadnicy otrzymali wolność na lat 15.
hiny.
Zubilno, wś ikol., pow. łucki, gm. SzezuZołotniów. chutor i kol. niem. przy wsi Ła- rzyn, 35 w. od Łueka. Wś 45 dm., 294 mk.;
dyżyca, pow. radomyski, gm. Czarnobyl, 170 kol. 15 dm., 123 mk. Własność Zytyńskich.
i 160 w. od Radomyśla. Chutor 10 dm., 55 mk.;

Zubkowicki, chutor, pow. owrucki, gm. Żu-

kol. 15 dm., 118 mk.
browicze, 6 dm., 35 mk.
Zołotolin, wś i fol., pow. rówieński. WŚ
Zubkowicze, wś nad Uborcią, pow, owrucki,
114 dm., 765 mk.; fol. 1 dm., 5 mk,
gm. Żubrowicze, 95 w. od Owrucza, 150 dm.,
Zołotyjów, pow. rówieński. W r. 1577 943 mk., 2 młyny wodne.
sioło zamku dorohobyckiego (ks. Ostrogskiego),
Zubowce, chutor, pow. zasławski, gm. Tar-

płaci od 7 dym. pół dworz., 3 na ćwierć, 3 ogr. nawka.
W r. 15838 przy Stepaniu, wnosi od 6 dym,,
Zubowicze, pow. oszmiański.

WŚ należała
3 ogr., 2 kół waln., 1 stępn., 1 popa.
do dóbr stołowych biskupów wileńskich.
Zołowo, Ziłowo, Ziłów (t. XIV, 613), wś,
Zubowszczyzna, urocz., pow. lidzki, gm.
pow. kowelski, gm. Koszary Stare, par. praw. Myto (4 w.). Kurhan, wysoki do 7 saż., 20 saż.

Milanowiecze (3 w.), 14 w. od Kowla, 21 dm., w średnicy.
133 mk.
|
Zubowszczyzna 1.), wś i kol. czeska, pow.

Zołtek, Zołtek, kol., pow. nowogradwołyński, radomyski.

Wś 96 dm., 575

mk.,

cerkiew,

gm. Rohaczów, 25 w. od mta pow., 46 dm,, szkółka; kol. 64 dm., 362 mk,, szkoła, 3 wiatra320 mk.
ki. 2.)Z., wś, pow. zasławski, 45 w. od ZaZorzewo, r. 1263 Zorevo, ob. Swięcia (t. XI sławia, 52 dm., 391 mk.

i Zarzew (t. XIV).
Zubrówka, ferma, pow. kijowski, gm. MaZosimy, pow. kobryński. W pobliżu wsi, karów.
w lesie dóbr Mołodcze, na praw. brz. rzki MarZubrowo, pow. grodzieński. W urocz. Ko-

chowłoki, 15 kurhanów.

źlicha osada przedhistoryczna

z epoki krze-

Zosin 1.) kol., pow. rówieński, gm. Derażne, mienia.
9 dm., 57 mk. 2.) Z., kol, pow. włodzimierZubrowszczyzna, kol., pow. łucki, gm.

ski, gm. Werba, 6 dm.. 37 mk.

Rożyszeze, 30 w. od Łucka, 23 dm., 139 mk.

Zozżów, wś, pow. rówieński, 6 w. od RówneZubrynka, wś, pow. żytomierski, 50 w. od
go, 15 dm., 188 mk.
Żytomierza, 111 dm., 709 mk.
Zozula, chutor, pow. żytomierski, gm. CudZuinia 1.) wś, pow. łucki, gm. Osowa, 120 w.
nów.
od Łucka, 24 dm., 164 mk. 2.) Z,, wś, pow.
Zozulińce 1.), chutor nad Rosią, pow. ber- rówieński, 79 w. od Równego, 27 dm, 204 mk,
dyczowski, gm. Dziuńków. 2.) Z., wś, pow.
Zurnia, chutor, pow. rówieński, gm. Bereź-

ostrogski, 17 dm., 107 mk.

3.) Z, Małe, wś, no, 69 w. od Równego, 11 dm., 96 mk.
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Zwartów, w dok, z w. XIV Wszwarthow, ,hałyckij* (Zap. Tow. Szewcz, 1899, t. 31,
.
r. 1578 Zwartow, wś, pow. żółkiewski, W roku str. 28.
Zwirbliszki, Źwtrbliszki (t. XIV, 874), pow.
1469 Podwirzbiecki (z Podwerbców) przedstawia nadanie „regis Casimiri antiqui* (Kazimie- oszmiański. Nabyte przez Franciszka Jankowrza W.) na wieś „W szwarthow in distrietu skiego, w r. 1777 od Franciszka Hermana,
Lamburgiensi*. R. 1570 płaci tu Jan Ozigałka
Zwirki, chutor, pow. humański, gro. Humań
od 5!/, łan., 8 zagr., 5 kom.
(5 w.), 4 dm., 27 mk.
Zwierchowsk, wś, pow. rówieński, gm.
Zwizdal 1.) wś, pow. owrucki, 38 w. od
Dziatkowicze, 12 w. od Równego, 35 dm., Owrucza, 87 dm., 554 mk., szkoła cerk. (od
242 mk.
r. 1886). 2.) Z., wś nad Horyniem, pow. róZwiernik, u Dług. Zwyerzinnyk, wś, pow. wieński, gm. Derażne, par. praw. Biezal, 31 w.
pilzneński. Wedle Długosza (L. B., ll, 266) od Równego, 82 dm., 562 mk.; własność apama kościół par. drewn. Dziedzicami wsi są: naży.
Jakób i Zaklika Międzygórscy h. Topór. W roku
Zwiecza, r. 1357 i 1508 Wzlecza, wś, pow.
1536 „Swiernyk* należy
wpołowie do Lipiń- włoszczowski. W dok. z r. 1357 w liczbie włoskich, w drugiej do Zaklików. Mają tu 39 ści arcyb. gnieźn. (K. W., n. 1334). Wydawca
kmieci (czynsz 15 grzyw., stacya 15 grz.). Kod. W. mylnie objaśnia nazwę: Wzlecza jako
Sołtys ma 2 łany. Karczma (2 grz.) i młyn. Slęcin. W r. 1508 płaci Szafraniec Stan. z SeWraz z Łąkami średniemi oceniona na 1200 grz. cemina, Bychnowa, Wzleczy, Mokrska, KawieZwierów, wś, pow. łucki, gm. Poddubee czyna grzyw. 10 gr. 38.
(nie Romanów), 18 w. od Łucka, 31 dm., 449 mk.
Zwoleń, mstko. Kaplica z grobami KochaO 4 w. od przyst. dr. żel. poł.-zchd., między st. nowskich została w ostatnich latach odrestauroOłyka (9 w.) i Kiwerce (11 w.),
waną. Rudzki L.: „Grób Jana Kochanowskiego*
Zwierzyniec, chutor, pow. włodzimierski, (Gazeta Radomska, r. 1897, wrzesień).
gm. Werba.
Zwor, wś, pow. samborski. Wodłag lustraZwierzyniec, pow. krakowski. Dok. z roku
cyi z r. 1565 „nowo posadzona* w ststwie sam1254 Bolesław Wstydliwy potwierdza posiadłoborskiem miała 19 kmieci osiadłych i 4 którzy
ści klasztoru i rozszerza przywileje. Mowa tu
na rok niniejszy „Wolą przyjęli*, ale nie mają
o kościele św. Salwatora. W dok. z r. 1263
ani ról wykopanych ani domów zbudowanych.
A

występuje „Theodorus prepositus et fratres, to-

Zychorzyn, wś i fol., nad rz. Drzewiezką,
tusque conventus Sanetimonialium nostrum dopow.
opoczyński, par. Drzewica. Dawna włamus Zverinciensis premonstratensis ordinis*
(Kod. kat. krak., I, 52, 88). Odnoszą się tu sność bisk. krak. r. 1389 drogą zamiany przeprace: Ulanowski B.: „O założeniu klasztoru św. szła na własność Manciny ze Skrzynna, syna
Andrzeja w Krakowie*. Kraków, 1885. WŁ Dersława (Kod. kat, krak., II, 135). Dobra Z.
Łuszezkiewicz: „Romański portal w kościele ' oddzielone r. 1873 od dóbr Bieliny, składały się
klasztornym na Z.* (Spraw. kom. hist. sztuki, 'wr. 1886 z fol. Z. i Biernawy. Fol. Z. miał
|528 morg. (387 roli, 100 lasu, 19 łąk), fol.
t. IV, 1891).
Zwierzyniec 1.), las okalający wieś Tęczy- |Biernawy 176 morg. (62 roli, 79 lasu, 23 łąk).
nek, w pow. chrzanowskim. 2.) Z. las ogro- Młyn i cegielnia.
Zygmuntów, fol., pow. radomyski, gmina
dzony w dobrach Miżyniec, pow. przemyski.
Chabne,
3 dm,, 14 mk.
3.) Z., przys. mta Turki, leży przy ujściu pot.

Zygmuntówka, kol., pow. włodzimierski,
Mielnicznego do Stryja. Przylegający do przysiółka las zw. „Zwierzyniec* wzn. 930 mt. n. p. gm. Poryck, 32 w. od Włodzimierza, 26 dm.,
m. stanowi miejsce wycieczki dla mieszkańców 127 mk.

j

Zygodowice al. Żygodowice, wś, pow. wadoTurki. Por. Studena 2). 4.) Z., potok, lewy
dopł. Ożomli, do której uchodzi na półn.-zach. wieki. Wedle Długosza nabył tę wieś wraz
granicy gm. Ożomli w pow. jaworowskim. Na- (z Woźnikami, dla klasztoru w Mogile r. 1320
zwę bierze od lasu zw. Zwierzyniec, na obsza- opat Stefan z Krakowa. W drugim miejscu,
przy opisie wsi powiada iż nabył ją opat Teodorze Ożomli istniejacego.
Zwierzyniec, niem. Thiergarten, wś, pow.|ryk (poprzednik Stefana) „a milite Floriano*.
Rzeka Skawa zabrała tej wsi wiele łanów. Strucieszyński, ob. Obora.
Zwiniacze 1.), pow. krzemieniecki, ob. Dźwi- mień nad którym wieś leży zwie Długosz „Othuniacze, 2.) Z, Leśniczewskie, wś, pow. włodzi- ska”,
Zynkowszczyzna, Zynkowszczyzna (t. XIV,
mierski, gm. Skobiełka (nie Chołoniew), 58 w.
893). pow. oszmiański. W końcu w. XVIII naód Włodzimierza, 171 dm., 1216 mk,
Zwinigród. Hruszewski M.: „Zwinigrod leżała do Czechowiezów (przy Bohdanowie).
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Żabcza, Żabcze (t. XIV, 709), Żażecz, wś, dubieński, 35 w. od Dubna, Ż. Wielkie 158 dm.,
pow. owrucki, 47 w. od Owrucza, 83 dm.,
487 mk.
Żabcze, wś, pow. tomaszowski. W r. 1565
wś ta w ststwie bełzkiem miała 13 kmieci na
pół łankach i 10 na ćwierciach. Karczmarz dawał zł. 2 gr. 12. Suma dochodu zł. 76 gr. 6.
W r. 1578 podana w par. Bełz, Pani Chełmska
płaci tu od 5 łan., 1 zagr., 5 kom. ubogich. Sebastyan Rulikowski od 2 zagr.
Żabcze 1.), wś i fol., pow. łucki, gm. Czaruków, 43 w. od Łucka. Wś 56 dm., 386 mk.;

981 mk., Ż. Małe 85 dm., 580 mk.
Żaborzyce, Żaboryca, wś, pow. nowogradwołyński, 36 w, od mta pow., 25 dm., 131 mk.
Żaborzycka Huta, pow. nowogradwołyński, ob. Zuta Żaborzycka,
Żadeń, wś, pow. rówieński, 166 w. od Równego, 55 dm., 372 mk.
Żadeny, Żadzien (t. XIV, 727), pow. prużański. W r. 1563 w wójtostwie jakowczyckiem,
włości dworu dobuczyńskiego, ekon, kobryńskiej.
We wsi było 27 włók gruntu średniego, 1 wolna
fol 12 dm., 65 mk. 2.) Ż., wś, pow. śnółańr= na wójtostwo, 1 na osadzie i 25 na robocie. Dochód ezynił 21 kóp 52 gr.
ski, 40 w. od Zastawia, 95 dm., 578 mk,
Zadki, wśi kol., pow. radomyski, 28 w. od
Radomyśla.
Wś zwana też Małwinówka, 74 dm.,
Fol. miał w r. 1884 obszaru 615

Żabiczyn, wś
i fol.,pow. pikniki, odl. 21 w.
od Pułtuska.
morg (556 roli, 17 łąk, 7 m. lasu), wś Z. os. 7
morg 154. W skład dóbr wchodziły poprzednio wsi: Młodzianowo (154 morg), Nuna (51 0s.,
1159 morg), Kucharzewo (12 0s,, 247 m.), Lorcin (13 os., 248 morg.), Chechnowka (7 os.,

108 m,).

W r. 1576 wś Ż. płaci od 7!/, łan.

438 mk., cegielnia; kol. (Wiktorówka), 28 dm.,
132 mk., młyn parowy.

Zalanka, wś i kol., pow. rówieński, 32 w, od
Równego.

Wś 27 dm., 215 mk.; kol. 32 dm.,

184 mk.
Żale, pow. bielski, gub. grodz., gm. Skórzec,

Żabieniec, wś i fol, pow. mazowiecki, gm. w dawnej ziemi drohiekiej. Zamieszkuje tu kilKluków, par. Kuczyn, odl, 12 w. odWysokiego ku Zaleskich (szlachta bowiem z mazurska wyMazowieckiego. Fol. ma 647 morg (398 roli, mienia nazwę wsi Zale), ale spotyka się i nazwi42 łąk, 152 lasu), wś Ź. 9 os., 38 morg.
Nale- sko Żalski. Przy wsi dość duże cmentarzysko,
żała tu poprzednio wieś Sobolewo (os. 10, zw. „jadźwingowskie*, zajmujące przeszło 1 morgę obszaru, przez nikogo nie zbadane.
morg 172).
Zalin, wś, pow. rówieński, 52 w. od RówneŻabikowo, wś i fol., pow. łomżyński, gm.
ipar. Szumowo. Odl. 30 w. od Łomży. Wr. go,,80 dm., 599 mk.
Żalinów, pow. włodzimierski, ob. Żelinów.
1885 fol. miał 322 morg (303 roli), wś 28 0s.,
Żałe,
wś i fol.. pow. rypiński, Fol. Ż. lit. A.
307 morg.
Żabikowo, wś i fol., pow. poznański. Do miał w r. 1887 428 morg (320 roli, 42 wody),

dziejów istniejącej tu przez lat sześć szkoły, od- 42 łąk). Dobra Ź. lit. B. składały się z fol. Ż.
i Klenoszą się: „Przepisy dotyczące utrzymania i po- mającego 849 morg (449 roli, 312 wody)
szczyn
491
morg
(287
roli,
135
wody,
46
łąk,
rządek domowy dla uczniów szkoły rolniczej

imienia Haliny, mieszkających w budynku za- 17 lasu). W skład dóbr poprzednio wchodziły
kładowym*. Poznań, 1870. Au Jal. dr.: wsi: Żałe (os, 55, morg 154), Kleszczyny (08.
„Wiadomość o szkole rolniczej imienia Haliny 53, morg 374), Bobrowiec (32 m.)i Krystyano-

w Ż.* Poznań, 1870. „Regulamin dla uezniów wo,(11 m.).
Żamojdzie, ob. Ojcowo,
szkoły rolniczej imieniaHaliny w Ż.* Poznań,

1872. „Spis nauk wykładauych w szkole rolniczej im. Haliny: w Ź.*
Żabińce, pow. kamieniecki, ob. Jarosławka.
Żabka, wś, pow. łueki, gm. Rożyszcze, 12w.
od Łucka, 20 dm., 128 mk.
Żabno, mstko, pow. tarnowski. R. 1274 Bo-

ŻZauwiil, pow. rzeżycki, ob. Kurpin.
Zarczyce, wś, pow. jędrzejowski.

St. K.:

„Miejsce urodzenia X. Stan. Konarskiego „Żar-

czyce większe” (Ateneum, czerwiec, r. 1901).

Zarnów, mstko, pow. opoczyński. Wł.
Łuszczkiewiez: „Kościół par. w Ż. i reszty
zamku* (Spraw. kom. hist. sztuki, IV, 118).
Żarnów, dziś Budne-Żarnowo, wś
i jezioro,
lesław, ks. krak., nadaje komesowi Świętosławowi, synowi Klemensa, dziedzictwo zw. „Shambno pow. szezuczyński, ob. Dybła.
cum Ziraya* (Kod. mał., II, str. XLIII). Akt
Żarnowiec, mstko, pow. olkuski. W r. 1403
wydany był w Osieku.
„niejaki Michał Trestka dominikanin założył w Ż.
Żabokrzyki, Wielkięi Małe, dwie wsi, pow. szpital, któremu król Jagiełło dał dwa łany
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Zelazna 1.), wśifol., pow. grójecki, odl.
w Skoszynie (pod Słupią). Szpital ten został
20
w. od Grójca. Wr. 1885 fol. miał 1094
1404
r.
W
om.
Miechowit
zarząd
pod
oddany
odbyła się konsekracya szpitala i kaplicy Znale- morg (721 roli, 187 lasu, 39 łąki 117 pastw.).
zienia Krzyża św., Grobu św. i Nawiedzenia N. Do fol. należały poprzednio wsi: Ż. os. 18, morg
193, Rososz os. 6, m. 48, Dobiecin os. 13
P. Maryi (Mon. hist. Pol., JI, 892).

Łuniew- m. 104, Rososzki os. 13, m. 154, Korczunek Żet. II). lazna os. 40, m. 325. 2.) Ż,, wś i fol., pow.
Fizyogr.,
(Pam.
Ż.*
w
ski Tym.: „Mogiła
Zarnówka, wś, pow. węgrowski.

Żary, wś, pow. nowogradwołyński, 7 dm., skierniewicki, odl. 12 w. od Skierniewie. Fol.
miał w r. 1875 obszaru 740 morg (533 roli),
>
35 mk.
Żary al. Żóraw, niem. Sorau, miasto, pow. młyn wodny.

Do fol. należały wsi: Ż. os. 25,

rybnieki. Weltzel Aug.: „Geschichte der Stadt m. 194, Julków os. 13, m. 145, Józefatów 0s.15,
Solirau in Oberschlesien*. Sohrau, 1888, str. m. 263, Zajrzew os. 8, m. 111.

Zelechow, miasto i dobra, pow. garwoliński.
XIV i 672. W r.1272 Władysław ks. raciborsko-opolski zamienił swą dziedziczną wieś Sory Wr. 1884 fol. Ż. miał 1861 morg (680 roli,

na miasto. R. 1327 dostało się ono jako lenno 181 łąk, 872 lasu, nieuż. 82), fol. Huta Żelewraz z Raciborzem i Koźlem Janowi czeskiemu. chowska, 326 morg (293 roli), fol. Ostrówek
Żaszcze, urocz., pow. łucki, gm. Trościaniec, 214 morg (172 rrli), Na obszarze dóbr istniał
browar, młyn, cegielnia. W skład dóbr poprzed6 dm., 41 mk.
Zaszków, chutor, pow. łucki, gm. Torczyn, nio wchodziły: miasto Ź. os. 437, morg 1021,
3 dm., 23 mk.

Zawrów, wś, pow. ostrogski,
540 mk.
Zągoty, ob. Zągoty (t. XIV).

wś Huta Żelechowska 27 os, 786 morg, wś Ko-

86 dm., tłówka os. 21 m. 405 i Zakrzówek os. 16 m. 278.
Żeleżniaki 1.) wś, pow. żytomierski, 57 dm.,
348, mk., dom modlitwy starowierców, młyn.

Żdżanne, r. 1564 Zżdżane, wś, pow. krasno- 2.) Z., chutor, tamże, gm. Cudnów.
Zeleżnica 1.) urocz., pow. łucki, gm. Rożystawski. Wspom. w dok. z r. 1464. W r.1564
płacą tu od 15 łan., 4 zagr., 2 rzem., cerkiew. szcze, 4 dm., 25 mk. 2.) Ź, al. Żelaźnica, podana dwukrotnie (t. XIV, 764, 768) wś i kol.,
Wr. 1578 własność Uhrowieckich.
Żdżarki, wś, pow. włodzimierski, gm. Hry- pow. rówieński, 54 w. od Równego. WŚ 41 dm.,
bowica, 35 w. od Włodzimierza, 52 dm., 370 mk, 414 mk.; kol. 27 dm., 267 mk.
_Zdżarów, wś i fol., pow. sochaczewski, odl. modl, ewang., szkoła, wiatrak.

2 w. od Sochaczewa. W r. 1885 fol. miał 898
morg (779 roli, 74 łąk, 9 lasu), wś 0s.6, morg 5,
wś Antoniew os. 6, morg 113.
Żdżary, wś i fol., pow. rawski, odl. 18 w. od
Rawy. W r. 1886 fol. miał 989 morg (513 ro-

ki.

Jest tu dom

Zelice, r. 1282 Relitsco, wś, pow. wągrowiecR. 1282 na prośbę opata łekneńskiego Pio-

tra nadaje ks, Przemyśl prawo niemieckie wło-

ści klasztornej „Relitseo* z działami przyległymi: Darow,

Copiscino (Kopaszyno) i Zlozini
li, 288 lasu, 96 łąk, 60 pastw.), była gorzelnia. (Ulanow. Dok. kujaw., 358, 9).

WŚ Ż. os. 13, morg. 188, wś Rokitnica os. 19

morg 421, wś Jankowice 08. 13, morg 337, wś

Żelinów, ŹŻalinów, wś, pow. włodzimierski,

gm, Chotiaczów, 18 w. od Włodzimierza, 31 dm.,
235
mk.
Żdżary, mylnie Żdżory (t. XIV, 758), wś,
Żelisław,
wś, pow. sieradzki, par. Błaszki.
od
w.
32
pow. włodzimierski, gm. Hrybowica,
Istniała tu kaplica z dwoma ołtarzami, którą
rza,

Godzimierz os. 14, morg 483.

96 dm., 805 mk.
obsługiwali zakonnicy z Warty (L. B., IL. 57),
Żdżychy, mylbie Zdzźchy (t. XIV, 552), pow.
dawnej
Zelków, wś i fol. nad rzką Kostrzyniem
w
,
bielski, gub. grodz., par. Ostrożany
pow. siedlecki, odl. 5 w. od SieMuchawką,
i
Żdżychow
rodziny
Gniazdo
.
drohickiej
ziemi
Włodzimie

(1254

dlec. W r. 1886 fol. Ż. miał 1974 morg
skich.
roli, 521 lasu, 22 łąk, 141 pastw.), wiatrak.
w.
17
odl.
siedlecki,
Żebrak, wś i fol., pow.

Fol. miał w r. 1888 449 morg Wś Ż. miała os. 17 m.255, wś Gołąbek os. 23
(276 roli, 68 łąk, 73 lasu), wś Z. 08. 32, m. 1042. Ob. Zaliwie.
Zełdec, wś, pow. żółkiewski, W r. 1565 wś
morg 241.
na
Żegaryno, pow. trocki. Pomiędzy: wsią Ż. ta w ststwie kamioneckiem miała 24 kmieci
od Siedlec.

a Pokrempie ciągnie się przez błoto grobla, uło- dworzyszczach nierównych.

Zagr. 15 dawali

żona z okrąglaków, długa 3 w. a szeroka 2 saż. po gr. 6, bartnik 1 gr. 6 i miodu pół miarek,
miarek, dwuLud nazywa ją „Most rojstowy* i ułożenie karczmarzy 2 zł. 3 i miodu pół
miodu wogóle
12,
baranów
owczej
dzieściny
przypisuje szwedom.
Zegrze, pow. poznański, ob Zegrze.

korey 2 po zł. 8.

Ogółem zł. 69 gr. 10.

Były

dawał
Żelazków, wś i fol., pow. kaliski. W roku dwa stawy, trzeci rozpoczęty. Pierwszy
ze
spustu
grzyw.
20.
łąk,
96
roli,
(748
morg
1262
miał
1884 fol. Ż.
Żełudek, Żołudek Wielki i Mały, dwie wsi
45 nieuż.); fol. Zdzienice, 373 morg (278 roli);
pow. łucki, gm. Rafałówka, 94 w. od
kol.,
i
wś Z. os. 43, morg 43.

- Żer
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Łucka. Wś Ż. Wielki 70 dm., 560 mk.; Ź. Ma- giej połowie XVII w., mieszkańcy zostali przez
ły 44 dm , 305 mk.; kol. Ź. 29 dm., 480 mk.

tatarów zabrani w jasyr i przez pół wieku wieś

Zełudki, wś, pow. zasławski, 55 dm., 465 mk. stała pustką, z czego wynikają różne spory gra-

niczne. W drugiej połowie w. XVII zaczyna
Zemajduki, mylnie Zamajtuki (t. XIV).
Zemielińce, wś. pow. ostrogski, 45 w. od się osada na nowo zaludniać, a Jan Kajetan Jabłonowski, wojew. bracławski, funduje w Z.
Ostroga, 117 dm., 1101 mk.

Żerdele, wś, pow. żytomierski, 51 w. od Ży- r. 1763 cerkiew. W r. 1808 Maksymilian ks.
Jabłonowski ustępuje Ż. Augustowi Dzierżanowtomierza, 59 dm., 415 mk.
Zerebcow, chutor przy Bałabanówce, pow. skiemu, od którego przechodzą na Antoniego
Morawskiego. Syn tegoż Czesław odstępuje je
lipowiecki,

Zerebiacze, urocz., pow. nowogradwołyński, r. 1824 Andrzejowi Fedorowiezowi, po którym
przechodzą one na syna Alojzego, po Śmierci
gm. Zołobne.
Zerebieęki, chutor, pow. żytomierski, gm, tegoż r. 1885 przeszły na własność jego dzieci.
h
Wł. Fed.
Cudnów, 7 dm., 69 mk.
Zerebowszczyzna, urocz, pow. nowogradZerebiłówka, wś, pow. nowogradwołyński,
22 w. od mta pow., 80 dm., 451 mk,

Żerebki 1.) wś, pow. starokonstantynowski,

wołyński, gm. Korzee.
Zerechowa al. Żerochow, wś i fol., pow.

22 w. od mta pow., 158 dm., 793 mk. 2.)Z, piotrkowski, odl. 21 w. od Piotrkowa. W roku
Małe, wś, tamże, 56 w. od mta pow., 115 dm., 1885 fol. Z. lit. A. miał 519 morg (344 roli,
638 dm. 3.) Z. Wielkie, wś, chutor, tamże, gm. 130 lasu), wś Ź os, 24, morg 287, wś AntonieKupie] (nie Szmyrki), 538 w. od mta pow. WŚ lew os. 51 m. 564, wś Wygoda os. 3 m. 14.

153 dm., 808 mk.; chutor 1 dm., 3 mk.

4.) Ź,, Fol Ż. lit. B. miał 221 morg. (97 roli, 51 lasu).

wś, pow. żytomierski, gm. Januszpol, 68 w. od

Żytomierza, 227 dm., 1502 mk.

Żerew, wś, pow. owrueki, 16 w. od Owru-

cza, 97 dm., 506 mk.

:

ŻZerebki Szlacheckie, wś, pow. skałacki,

eręwce, wś, pow. owrucki, gm. Zubrowidawniej obwód tarnopolski, niegdyś pow. trem- cze, 63 w. od Owrucza, 174 dm., 1091 mk.

Żerewska Mielnica, chutor, pow. owrucki,
bowelski ziemi halickiej. Leżą o milę na półnoe
gm,
Chorośnia Wielka,
od Skałata u stóp pasma Miodoborów, które
ŻZerewski, chutor, pow. owrucki, gm. Kisaobeenie z lasów ogołocone, białemi wapiennemi
skałami sterczą wysoko ponad poziom Podola. ryęze, 5 dm., 32 mk.
Żerków al. Żyrków, r. 1397 Szirkow, wś,
Na jednej z tych skał do Z. należących, znajduje się kamień ociosany bardzo dawny z napi- pow. brzeski (Galicya). Wspom. w dok. z roku
sem niezrozumiałym, w ziemię zapadły, U pod- 1361 jako włość biskupia. W r. 1397. Piotr
nóża tych skał była łąka i stawek, obeenie za- bisk. krak., sołtystwo w Z. w pobliżu Uszwy
nikły.
Często tu wyorują dawne monety. sprzedaje za 20 grzyw. Andrzejowi Drostowi
Wzdłuż wsi były jeszcze dwa stawki, również z Janowie (Kod. kat, krak., II, 215).
Żerków, miasto, pow. jarociński. M. W. ks.:
już niejstniejące. Pewne skały zatrzymały tu
jeszcze pierwotną nazwę Miodoborów Toutry „Strażnica Ostrów i miasto 2.* Poznań, 1891,
czyli Tołtry, jedno pole w Ź. zachowało turecką str, 350.

nazwę Kara-Manda.

Są tu ślady dawnej osady

i wyorują stare kafle, oręże, monety.

Żerkowice 1.), wś i fol., pow. olkuski. W r.

Ż. z Kalinówką oddzielone od dóbr LigoŻ. wcho- 1878 fol.

dzące w skład ststwa trembowelskiego, należały ta murowana, miały obszaru 906 morg (649
najprzód do klucza Czernilowa Ruskiego, później roli, 200 lasu, 10 łąk, 20 m. w wieczystej dzierod tegoż odłączone, przeszły w połowie .w posia- żawie). 2.) £., pow. miechowski, par. Zębocin,
danie Jakóba Cebrowskiego i jego spadkobier- ob.Żerkowice i Żyrkowice (t. XIV, 782 i 895).

Żerniki 1.) wś i fol., pow. kaliski. W r. 1885
ców, z których Aleksander, Kilian i Anna w r.
1640 odstąpili swą część Mikołajowi Potoekie- fol. Ż. ma 437 morg (110 roli, 718 łąk, 115 lamu, woj. bracławskiemu, po którym przeszła ta su, 41 pastw.), fol. Wyganki 302 morg (287
część na Mikołaja Beskiego. Część druga znajduje się w r. 1574 w posiadaniu Jana i Mikołaja
Dawidowskiego. Ewa, córka Jana Dawidowskiego, a żona Mikołaja Brzeskiego, ststy ka-

roli). 2.)
Ż. Górne, wś, pow. stopnieki. W roku
1885 fol. Ź. i Grabie miały 766 morg (601 roli,

49 łąk, 100 pastw.), wś Z. os. 34, m. 207. 3.)
Ż. Dolne, wś ifol., pow. stopniecki.

Ob. „Za-

mienieckiego zostawiła Ż. synowi Abrahamowi, bytki przeddziejowe w Ż.* przez Er. Majewpo którym część ta przeszła na Marcina Lubie- skiego („Swiatowit*, t. J).

W r. 1878 fol. ma

Część Mikołaja Dawidowskiego, z0- 641 morg (303 roli, 137 lasu, 80 łąk, 78 wody).
stając długo w jego potomstwie, przeszła w koń- Była gorzelnia, młyn wodny. WŚ miała 54 08.,
eu, drogą wiana, na Kosakowskich i Raciborskich. 370 morg). 4.) £., wśifol., pow. tomaszownieckiego.

Skomplikowane stosunki własnościowe prowa- ski. W r. 1894 fol. Ż. miał 735 morg (553 rodzą do sporów i najazdów, które Ź. pustoszyły, li, 166 łąk), wś 71 os., 854 morg. 5.)Ź., wś,
równie jak i najazdy nieprzyjacielskie. W dru- pow. płocki, ob. Żyrntki (t. XIV).
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Zerochów, ob. Żerechowa.

niejsze z nich rozpatrywał szczegółowo i odtwa-

Zeromin, wś i fol., pow. łódzki, odl. 23 w.

od Łodzi.

rzał fotograficznie. Archeologia i historyą Ź.

W r. 1886 fol. miał 1459 morg (677 zajmuje się też M. Brensztajn, którego pracę
roli, 193 łąk, 547 lasu), wś miała 27 os. 142 „Opis w Źmudzi* pomieszczać będzie w r. 1904
morg, a Wólka Zeromska os. 2 morg 11.
tygodnik „Na około świata*. Starożytne krzyZerosławice, wś i fol., pow. sieradzki. W r. żeikapliezki na Ź. opisuje (w Tyg. ilustr.) i foto1886 fol. miał 268 morg (138 roli, 59 łąk). Do grafuje Adam Jaczynowski.
fol. należały poprzednio wsi: Ż. os. 24 m. 35,
Znikrupa, chutor, pow. żytomierski, gm.
Miedzno lit. A. os. 18 m. 154, Grądy os. 25 Trojanów.
m. 113.
Zmin, miasto, ob. Wągrowiec. Odnoszą się
Zeszka, urocz., pow. lidzki, gm. Myto (3 w.). tu opracowania: „Chronika der Stadt Znin*. RęKurhan, 3 saż. wysoki, 15 saż. w średnicy.
kopis o 67 kartach opracowany przez magistrat
„Zmiąca, wś, pow. limanowski. Bujak Fr.: żniński fol. (Bibl. ratusz w Poznaniu). Kepkow„Z. wieś pow. limanowskiego. Stosunki gospo- ski Józef: „O zabytkach Kruszwicy, Gniezna...
darcze i społeczne”, Kraków, 1903, str. VII Zmina*. Kraków, 1868. Kościół w Z. (Album
i 152.
Nap. Ordy). Libelt Karol: „Przemówienie przy
Zmijewo, wś, pow. ciechanowski, ob. 7%o- uroczystości odsłonienia tablicy pomnikowej braci Śniadeckich w Żninie dn. 24 maja 1866
szyk.
a
Zmudcze, Zmudcza, wś
i kol., pow. kowelski, (Roczn. Tow. Przyj. N. Pozn., t. IV). Dorszewgm. Hołoby, par. praw. Nużel (6 w.), 31 w. od ski Kazim.: „Mowa na cześć Jana i Jędrzeja
Kowla.
47 mk.

Wś 68 dm., 449 mk.; kol. 11 dm.,

Śniadeckich w dniu 24 maja 1866 w kościele

żnińskim z powodu odsłonienia pomnika* (Rocz.
Zmudź, r. 1565 Zmodz, wś, pow. chełmski. Tow. Przyj. N. Pozn., t. IV). Callier E.: „KroWieś ta wraz z Drzyszczowem (Dzisczow) nika żałobna... powiat żniński* r. 1893, str.
_ w ststwie chełmskiem leżąca, miała w r. 1565, 254 (Odbitka z Dzien. Pozn.).
14 dworzyszcz dających po zł. 4, owsa korcy 8
Zobryn, wś, pow. rówieński, 25 w. od Rówi ogółem wszyscy za prawo mielenia w cudzych nego, 60 dm., 391 mk.
młynach zł. 25, a przytem miarki słodowe do
Zochowo, Zzochowo, pierwotnie Orzechowo,
zamku, wartości zł. 10. Było też półtora dwo- wś, pow. rypiński, gm. Szezutowo, par. Łukorzyszcza na którym siedział Stanisław Huricz mie, odl. 22 w. od Rypina, ma 36 dm., 307 mk.,
z bracią, libertowany przez króla, Ogółem do- 635 morg. W r: 1827 wś prywatna ma 3 dm.,
chodu zł. 165.
17 mk. Posiadłość bisk. płockich w ziemi chełZmudź, W końcu r.1902 dyecezya żmudz- mińskiej nad Drwęcą, niedaleko księtego wyka zwana dziś Telszewska, obejmowała dekana- mieniona w dok. z r. 1312 (Ulanow. Dok. kujaw.,
tów 19, z tych 17 w obrębie gub. kowieńskiej, 301, 17). Reg. pob. z w. XVI nie podają tej
a 2 w Kurlandyi, kościołów par. 218, filialnych wsi.

144, księży 628, wiernych 1,258,092 dusz.
W

gub.

kowieńskiej

było

1,171,555

Ko-

kat., ściół murowany przebudowany i rozszerzony.*'

a w Kurlandyi 86,437. Klasztorów w dyecezyi
jest trzy: bernardynów w Kretyndze, benedektynek w Kownie (12 zakonnie) i Katarzynek wKrożach (5 zakonnie). W seminaryum było 84 kleryków. Do obszaru Z. odnoszą się następujace
prace: Giedroyć A.: „Spraw, o badaniach geol.
w Augustowskim i na Zmujdzi r. 1883 (Pam.
Fizyogr., t. VI, 1886).

Por. Rzuchowo.

Zodziszki, mstko, pow. święciański,

WVeckenstedt Edm. dr.:

„Die Mythen Sagen und Legenden der Zamaiten.
Litauer. Heidelberg, r. 1883, 2 tomy, 307 i 345

str. Rob. Krumholtz: „Samaiten und der deutsehe Orden bis zum Frieden vom Melposee*.
Koenigsberg, 1885, str. 265, Syrokomla Jan:

Żółkiew, miasto, W dniu 24 maja 1903 r.
obchodziło miasto trzystoletnią rocznicę założenia. Odsłonięto w tym dniu pomnik hetmana

Żółkiewskiego w parku miejskim i króla Sobie-

skiego w rynku. Ob. „Jubileusz Zółkwi*; (Tyg.
ilustr., r. 1908, n. 23). Zubrzyeki Jan Sas:
„Żółkiew, studyum architektoniczne*, Kraków,
1901 (odbitka z pisma „Architekt'),
Zołkinie, wś, pow. łucki, gm. Włodzimierzee,
92 w. od Łucka, 88 dm., 664 mk.
Zołobki, wś, pow. krzemieniecki, 80 dm.,
703 mk,
Zołobne, wś, pow. nowogradwołyński, 185

„Szkice ze Ż.* (Kur. Pol., 1891 i 1892). Wo- dm., 997 mk.

łonezewski Maciej: „Apraszas Żemajtiu Wiskupistes* r. 1848 Wilno u Zawadzkiego. Przekład
polski p. t. „Biskupstwo źmujdzkie*. Kraków,
1898, str. XIV i 247). Jestto właściwie opis
Z. pod względem etnograficznym i kościelnym.
Badaniem pilokalni żmudzkich zajmuje się od
lat kilku Ludwik Krzywieki, który zebrał wiadomości o kilkuset tego rodzaju zabytkach, a waż-

Gmina obejmuje 42 miejseowości, 1361 dm. włośc. (256 innych), 11,721 mk.

włościan, uwłaszezonych na 9564 dz.
Zołobów, wś, pow. łucki, gm. Rożyszcze,

22 w. od Łueka, 82 dm., 687 mk.
Zołoby, wś, pow. krzemieniecki, 140 dm,,

698 mk.

;

Zołoń 1.), wś podana dwukrotnie p. n. Źołoń

i Zołonie (t. XIV, 825), pow. owrucki, par. praw.

|
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Kliniec, 10 w. od Owrucza, 68 dm,, 528 mk.
2.) Z. Giejewicka, wś, tamże, 9 dm., 51 mk.

puste w arendzie za | grzyw. 3 gr. rocznie
z każdego, szlachcie Wojciech Czebrowski miał

kiewski. Kola, podkom. halicki i Spiczyk okazali r. 1469 nadanie Władysława Jagiełły na tę
wieś. W r.1516 wchodzi w skład dóbr Koli.
Płacą od 8 łan., 3 karczem warzących piwo po
fertonie, 1 karczma gr. 6, pop gr. 15. Wr.
1578 jest zapewne miasteczkiem. Wojewoda podolski płaci tu od 381/, łan., 12 zagr., 9 kom.,

komorn. 12, karczmarzy 3, jeden 3 grzyw., drugi 2 grzyw., trzeci 2 zł. i beczkę smoły. Dań
barania (eo dwudziesty) przyniosła 57 baranów
i19 jagniąt wielkanocnych. Spasne od bydła
(po pół grosza i szelągu od małych) zł. 11 gr.

ołtaniec, r. 1469 Zolinanicze, wś, pow. żół- łan i kilka obszarów wolne od czynszu. Zagr. 7,

4 rzem. Czopowe fl. 1 gr. 2.
Zółte Wody, rzeczka. Ob. Górski K.:
„O pobojowisku u Żółtych wód* (Bibl, Warsz.,

15!/,, od świń zł. 2 gr. 19. Za konia wojenne-

go eo dwa lata zł, 2. Od 5 goneiarzy po 12 kóp
gontów zł. 3. Ogółem zł. 78 gr. 14. 8.) Z.,
wś, pow. horodeński. Wójt kołomyjski r. 1469
przedstawił lustratorom listy królewskie
z nadaniami wsi: Abramowice i Brodziczyno, Żuków
z dwoma brzegami rzki Czarnawy i „consensus
ad eximendum oppidum Zukow in eadem 1000
marce olim eancelariodate*,
Zuków EŁaz, kol., pow. łucki, gm. Silno,

1886, t. IV).
Zółtki, pow. białostocki. Pod wsią na pr.
brz. Narwi nasyp w kształcie stożka, wysoki na
3 saż.; na wierzchu drugi nasyp, wysoki 2 arsz.
WŚ należała do hetmana Branickiego.
70 w. od Łueka, 15 dm., 177 mk.
Zołudek, ob. Źełudek.
Zukowce, wś, pow. krzemieniecki, 50 w. od
Zontaje, pow. borysowski, ob. Vowbor.
orniszcze 1.) mstko, pow. lipowiecki, 512 Krzemieńca, 103 dm., 796 mk,
Żukowice, wś, pow. pińczowski, Dziedzice
dm., 2838 mk. Przedmieścia noszą nazwy:
Taranówka, Potok, Horobeówka i Tokarówka. częściowi Ż. swe działy dają r. 1389 bisk. krak.
Janowi w zamian za młyn biskupi pod Skotnika2.) Z., wś, pow. dubieński, 88 dm., 629 mk.
Zernów (t. XIV, 835), wś, pow. dubieński, mi (Kod. kat. krak., II, 141, 143).
Zukowiec, wś, pow. łueki, 32 w. od Łucka,
75 dm., 470 mk.
58
dm., 2938 mk.
Zownie, chutor, pow. owrucki, gm. KisaZukówka 1.), chutor nad Dnieprem, pow.
rycze.
Żubrowicki, chutor, pow. owrucki, gm. Żu- kijowski, gm. Chotów. 2.) Z., urocz., pow. nobrowicze, 66 w. od Owrucza, 20 dm., 101 mk, wogradwołyński, 69 w. od mta pow., 24 dm.,
Zubrowicze, wś, pow. owrucki, 116 dm., 121 mk.
Zukowo, wś, pow. kartuski. Dzieje klaszto883 mk.
Żuki, wś, pow. owrucki, gm, Noryńsk, 5 w. ru skreślił I. Stenzel: „Das Kloster Zuckau*.
Danzig, 1892 (ob. rece. Perlbacha, Kwart. hist.,
od Qwrucza, 27 dm., 151 mk.
Zukleje al. Zukiele (t, XIV, 841), pow. troe- 1893).
Żukowszczyzna, chutor, pow. łucki, gm.
ki. Pod wsią, na brzegu jez. Wirkieksznia, góra gypana okrągła, z zagłębieniem na wierzchu. Silno.
Żulin, wś i dobra, pow. chełmski, W r. 1564
Żuków 1.) wś, pow. błoński. W dok. z r.
1474 wieś książęca, r. 1580 ma kościół paraf., Ż.z Wolą, należą do par. Pawłów. Siedzą tu
107/, łan., należy do ststwa błońskiego. 2.) Ź., Żulińscy na 4 działach. Płacą od 213/, łan.,
wś, pow. sochaczewski. W r. 1350 Kazimierz, 7 zagr., 3 zagr. bez roli, 1 kom.,, pół łana popa.
Zupanówka, wś, pow. owrucki, gm. lskoks. mazow. pokonał tu litwinów, którzy spustoszyli ziemię łęczycką. Uciekając topili się rość, 61 w. od Owrueza, 11 dm,, 79 mk,
Żuprany, pow. oszmiański. Nadane r. 1407
w Bzurze (Mon. Pol., III, 120), W r. 1330
przy wymierzeniu wsi okazał się obszar 561/4 przez w. ks. Witolda Wojciechowi Monwidowi,
s$cie wileńskiemu. Przeszły w posiadanie Rałanów.
|
Żuków 1.) Nowy i Stary, dwie wsi, pow. ró-

dziwiłłów, w ręku których znajdują się juź

ŹŻ. Nowy 33 dm., w połowie w. XVI. Ż.i drobne awulsy po ko205 mk.; ŹŻ. Stary 62 dm., 470 mk. 2.) Ź,, niee w. XVIII nosiły nazwę hrabstwa żuprańskiego. W r. 1781 hrabstwo obejmowało mstko
wś, pow. zasławski, 217 dm., 1169 mk.
Zuków 1.) wś, pow. brzeżański. Panowie z ulicami: Dworną, Solską i Ostrowieeką, liczące
Romanowscy przedstawili r. 1469 lustratorom 35 dm., dające czynszu 3393 złp. 28 gr., dalej
nadanie ks. Władysława Opolskiego na wsi: Du- wsi: Zamościany, Łatowicze i Łopocie i zaśe.
sanów, Ż. i Buszcze (Basche). 2)Ż, wś, pow. cie- Dukojnie. Było 161 dusz poddanych roboczych.
szanowski. W r. 1565 wś ta w ststwie luba- Dwór, z domem mieszkalnym i zabudowaniami
czowskiem nad pot. Łowczym, miała 37 osadni- stał pod mstkiem. Dobra (z Nowosiółkami i Skirków mających role niepomierne i łąk dosyć. dzimami) w tym czasie miały 333 dym., 1749
Orzą kiedy chcą i pasą kędy wola ich, nie nie dusz, 795 włók gruntu i dawały około 28,000
dawają tylko podymnego gr. 3, ser owczy za złp. dochodu. W r. 1811 dobra te przeszły
gr. 4 i poprąk za 1 gr. Były 3 dworzyszcza w posiadanie hr. Karola Czapskiego, syna Franwieński, 22 w. od Równego.
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ciszka i Weroniki z ks. Radziwiłłów. W r. 1812
Zwaniec, mstko. Kubala L.: „Wyprawa
mstko spalone zostało przez eofającą się armię żwaniecka* (Szkice hist., t. II).
+=, |franenzką. Zbór ewangielicki istniał w Ż. już
Zychcice, r. 1277 Zychcych, wś, pow. będzińr. 1595. Do zboru należał fol. Omelany, wieś ski. Pierwotnie należy do par. w
Bytomiu, od
Juszki, kilka sianożęci i niw. Kościół katol. roz- r. 1277 do Kamienia, Por. Kamień.
począł budować (na miejsce drewnianej kaplicz-

Zyczynek, kol., pow. łucki, gm. Szezurzyn,

ki ementarnej) r. 1854 hr. Adam Czapski, a do- 34 w. od Łucka, 18 dm., 135 mk.
kończył syn jego.
Zydaczów, miasto. W dok. z r. 1437 ZieZuraciszki, pow. trocki. Pod wsią ślady mowit ks. mazowiecki i ruski, tytułuje się też
osady przedhistorycznej,

Na polach znajdowa- „dominus Ziidaczeyiensis*

(Kod. maz., 188).

no toporki kamienne i strzałki krzemienne. Dru- Według lustracji z r. 1565 „jego m. pan
Mikołaj

ga osada w pobliżu wsi nad jez. Łowis.

Zuraw, w dok. zr. 1279 Zorava, wś, pow.
częstochowski, ob. Wiercica,
Zurawa, pow. berdyczowski, ob. Mosty
Stare.
Zurawce, pow. oszmiański. Pod wsią kur-

hany, zw. mogiłami szwedzkiemi.

Ligesa, kaszt. czechowski okazał na warszawskiem sejmie... summy stare zapisane in fortali-

tio Zidaczow, oppido et villis ad eum pertinentibus* i ztąd król oddał mu w dożywocie to starostwo. Zaś Jaćwięgi i Dworzyszeza, dziedziny,
puste w tym starostwie posiadał Szczęsny Chodorowski, za przywilejem wieczneści na sejmie

Zurawcze, r. 1565 Zorawcze, wś, pow. Ra- warszawskim mu danym.

wa-Ruska. W r. 1565 wś ta w ststwie bełzkiem
Zydowa, chutor, pow. owrucki, 50 w. od
t
miała 40 kmieci na rolach niepomiernych, zagr. Owrucza, 12 dm., 97 mk.
Zydyczynp, wś, pow. łucki, gm. Rożyszcze
16 po gr. 8i 4 po zł. 2i 9 dających po gr. 48.
Karczmę z grobelnem arendował Iosko żyd za (nie Teremno), 7 w. od Łucka, 86 dm., 687 mk.
32 zł. rocznie. Bartników 23, dawali ogółem O pobycie trapistów w tutejszym klasztorze pi-

miodu rączek 32, wartości zł. 85 gr. 10 i po sała „Kijewskaja Starina* (1885).

Malewicz

jednej zmienie eo czyniło zł. 2 gr.9. Pop gr. 15. A. „Drewnaja żydycz. archimandria* (XVI —
Gontarzów 29 dawali do zamku każdy po 10 kop XVIII w.) Wołyń. eparchial. wied., 1901,

gontów (kopa 1 gr.), wartości zł. 9 gr. 20. Ogó- n.4—14. Klasztor żydyczyński został zamknięłem dochodu zł. 656 gr. 14. Staw dawał eo trzy ty podobno dopiero za panowania cesarza Mikolata ze spustu zł. 300. Młyn w arendzie za łają I, przed r. 1839.
zł. 48.
Zydowskie, wś, pow. krośnieński. Zygmunt
Zurawicze, wś, pow. łucki, gm. Silno (nie I nadaje r. 1542 w Wilnie, Bernardowi Macie-

jowskiemu, właścicielowi wsi, grobelne: od konia
Kołki), 50 w. od Łucka, 98 dm., 670 mk.
Zurawiec, wś i kol., pow. włodzimierski, w wozie '/, gr., od konia jucznego z towarami

den. 6, a z innemi rzeczami den. 3 (Lustr. IV,
Wieś 292).
46 dm., 257 mk,; kol. 45 dm., 192 mk,
Zykowicze, ferma skarbowa, pow. 0szZurawniki (t. XIV, 863), mylnie podana ja- miąński.
ko nieistniejąca obeenie), wś, pow. włodzimierZylicze 1.) pow. grodzieński, gm. Hornica.
ski, gm. Brany, 60 w. od Włodzimierza, 77 dm.,
Pomiędzy wsiami Ż. i Sławicze, na lew. brzegu
522 mk.
Niemna horodyszcze okrągłe, powierzchnia któZurawy, pow. oszmiański, Fol. należy do rego zarosła
lasem ma 550 saż. w obwodzie.
Kowzanów.
Z trzech stron otoczone jest rowem i wałem,
Zurba, chutor, pow. owrucki, gm. Chrysty- z czwartej
(wschodniej) przytyka do Niemna.
gm. Kisielin, 37 w. od Włodzimierza.

nówka, 25 w. od Owrucza, 21 dm,, 107 mk.

Długość rowu 455 saż., szerokość 5 saż,, długość

Żurbińce, wś, pow. żytomierski, 91 dm., wału, 505 saż. Wjazd od strony zachodniej.
64Q mk.
2.) Ż., pow. oszmiański, Wchodziła w skład
Zurby, urocz. nad Ułą, pow. lidzki, przy wsi ststwa trabskiego.

Rudnia.

Ślady osady przedhistorycznej z epoki

krzemienia.
Zurobice, pow. bielski, gub. grodź. Kurhan,
wysoki na 2 arsz.
Zurów, ferma pod wsią Dowheńkie, pow. humański, 7 dm., 39 mk.
Zurżewicze, wś, pow. owrucki, 88 w. od
Owrucza, 64 dm., 371 mk.

Zylicze,

pow. rohaczewski,

ob. Dobośnia

i Dubośnia (t. II).
Zylza, wś, pow. rówieński, 25 w. od Rówhnego.,29 dm., 208 mk.

i

Zyłowiec 1.), mylnie Żylowiec (t. XIV, 892),

kol. przy Stawiszezach, pow. radomyski, gm.

Brusiłów, 26 w. od Radomyśla. 22 dm., 86 mk.

2.) Z., kol. przy Niehrebówce, tamże, gm. Kiez-

Zuwice, pow. trocki. Pod wsią, na lewym kiry, 8 dm., 28 mk.
brz, rzki Wołosty pagórek sypany (Pilikalnis),
Zyrardów, os. fabr., pow. błoński. Ludność
wysoki od strony rzki do 16 saż.
gminy Ź. w skład której wchodzą także przyleZużel, urocz., pow. nowogradwołyński.
głe kolonie i wsi wynosiła w 1903 r. 35,790.

Żyr

Żyż
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W tej liczbie było: 26,194 katol., 6110 ewang., J. Prusinowski streścił
tę pracę w „Gazecie Pol193 praw., 3301 żydów. Wzniesiono tu obecnie skiej* z r. 1891, n. 198 i 194. Tarasse
nko
W:

drugi kościół katolieki. ostrołukowy z dwoma

wieżami.

„Sur les Gabbros dans les distriets de Zitomir

Niezadługo Ż. ma otrzymać urządze- et du Radomyśl*, Kijew, 1897, str. 347 (w jęnia miejskie i zostać siedzibą władz powiato- zyku rosyj.). Sobkiewiez R.: „Roślinność i
zwie-

wych mieszczących się obecnie w Grodzisku. rzęta okolie Ź.* (Pam Fizyogr., t. IV).
Dyece-

W r. 1902 pracowało w fabryce tutejszej 8296 zya łueko żytomierska obejmował
a w r. 1902

robotników.

Kapitał akcyjny fabryki wynosił 27 dekanatów (w gub. wołyńskiej. kijowskiej
Zarząd fabryki i podolskiej), 247 kościołów parafialnych obsłnna utrzymanie ochron, szkół, szpitala, kąpieli, giwanych przez 297 księży i 738,056 wiernych.
apteki, emerytury robotnicze, wydaje 205,000 W seminaryum żytomierskim było 69 alumnów
rubli rocznie. Ochrona mieści w 16 oddziałach i 9,w akademii w Petersburgu
1020 dzieci (z tych 120 niemieckich). Do 27
Zytowice, kol. i fol., pow. łaski, W dok.
szkółek uczęszcza 2482. Szpital ma 80 łóżek z r. 1357 śród włości arcyb. gnieźn. Wydawca
i 10 miejse dla chorych umysłowo. Świeżo Kod, Wielk. mylnie odnosi tę nazwą do Żydowa
wzniesiono budynek teatralny na 600 osób. Ob. pod Kaliszem. Dziesięcinę z ról kmiecych da„Płótno, garść wrażeń z pobytu w Ż.* („Kraj*, wano kollegiacie łęczyckiej, a z fol. do Dalikoz r, 1908, n. 46 i 47),
wa. Zapewne drogą zamiany przeszła na właŻZyrak, chutor, pow. krzemieniecki, gm, Bia- sność kapituły krakow. przed
połową w. XV.
9 mil, rubli, obligacyjny 3 mil.

łozorka.

Zytowo, wś, pow. sierpecki.

W dok. z w.

Zyrawka, r. 1565 Zerawka, wś, pow. lwow- XIII śród włości bisk. płockich.
ski. Według lustracyi z r. 1565 wś w ststwie
Zytyń Mały, wś, Ż. Wielki, wś, fol. i rafinelwowskiem, miała te swobody co Sołonka. Sie- rya cukru, pow. rówieński, 14 w. od Równego.
działo tu 40 kmieci, pop dawał zł. 2, karezmarz Z. Mały 71 dm., 457 mk; Ź. Wielki wś 92 dm.,

zł. 18 i kamienie 2 łoju. Suma zł. 21 gr. 18.

647 mk.; fol. 7 dm., 199 mk; rafinerya 18 dm.,

|
Zyrków, ob. Żerków.
1062 mk. Dobra należały do dóbr Zaborolskich
Zyrmuny, pow. lidzki. Śród lasu, przy dro- Cieciszewskich, były w długoletnim zastawie
dze do Radunia, grupa kurhanów stożkowych, u kupca Jankla Josia Horensteina, od sukceso-

zarosłych lasem.

Żyrycze, wś, pow. kowelski, gm. Zabołocie,
57 w. od Kowla, przy trakcie z Kowla do Brześcia, o 2 w. od kanału turskiego, 262 dm., 1340
mk., cerkiew drewn. niewiadomej erekcyi, kaplica cmentarna (z r. 1840)., szkółka cerk. (od
r. 1887).

Do par. należą wsi: Konobyl (5 w.)

i Sielce (20 w.).

rów którego nabył W. Rau.

Rafinerya założona

została około r. 1880 przez J. Blocha i W.E.
Raua. Wyrabia ona cukier kostkowy z melasy
nahywanej w innych cukrowniach.

Zytyńce, wś, pow. nowogradwołyński, 88 w.
od mta pow., 60 dm., 378 mk.

Zywaczów, wś, pow. horodeński, W roku
Wś wchodziła w skład ststwa 1469 włada tu Podwirzbiecki ze wsi Podwerbee,

ratneńskiego. Podług lustracji z r. 1565 we Ob. Niezwiska. W r.1578 Podwierzbiecki
pławsi Zerzicze było dość ludzi osiadłych, lecz tyl- ci tu od 4 łan., 5 zagr.. a Żywaczowski od 6łan.,
ko z 4 dworzyszez płacono czynszu po 20 gr., 2 zagr., 2 kom., 1 łanu, popa, 3 zagr.

dawano po: 10 motków lnu, 2 kołody owsa,
10 wozów siana i t.p.

Zywiec, miasto.

W reg. pob. z r. 1662 po-

Ogólny dochód wynosił dano w parafii Ź. aż 28 wsi ze znaczną ludno-

42 złp. 211, gr.
ścią bo wynoszącą 3821 głów. Największą ludZyrylec, chutor, pow. włodzimierski, gmina ność miały: Milówka 275, Czyściee 311, KaKrymno.
mesznia 203, Przyborów 263, Koszarawa 204,
Zytanie, wś, pow. włodzimierski, gm. Miku- Rajcza 213, Radecz 173, Krzyżowa 173, Rycerlicze, 12 w. od Włodzimierza, 60 dm., 372 mk. ka 158, Sołka 173, Sare 170, Tresno
128,
Zytlin, pow. słonimski, gm. Hiezyce (nie Korbielów 207, Sopotnia Wielka 123, S. Mała
Chyczyce). Pod wsią
w urocz. Zimnik, kurhan. 121.

Zytniki, wś, pow. uszycki. Źródło mineral-

ne nazwane „Regina*, ze smaczną wodą obfitą
w kwas węglowy. Eksploatacya wody jako napoju stołowego, rozpoczęta około r. 1902.
Zytomierz, miasto. W okolicy miasta odnaleziono dwieście kilkadziesiąt kurhanów. 0 kurhanach tych i początkach miasta wydał dziełko
w języku rosyjskim Sergiusz Gamczenko zaś

Żywocice, r. 1228 Ctwocici, wś, pow. opol-

ski. Wspom. w dok, Kazimierza ks. opolskiego
zr, 1228 (Kod. dypl. pol., III, 15).
Zywołoki, pow. lepelski, ob. Wydryn.
Zyznikowce, wś, pow. ostrogski, 72 dm.,
491 mk.

Zyżkowa, ferma przy wsi Stupiczna, pow.
zwinogródzki.
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Aleksin, pow. bielski, gub. grodz., ob. Olek-

Bełz, miasto,

Według lustracyi z r. 1564

sin (t. XV).
Alekszyce, pow. bielski, gub. grodz., ob.
Olekszyce (t. XV).
Antoniny, wś i dobra, pow. zasławski. Józef
Dunin Karwieki: „A, dziś i przed laty pięćdzie-

w ulicy Klasztornej 28, zł. 11 gr. 27, w Szewekiej 26, zł. 5 gr. 6, w Ruskiej 35, zł. 17 gr. 6,
w Sokalskiej 10, zł. 4 gr. 12, domów w parka-

sięciu* (Tyg. ilustr., r. 1903, wrzesień).

nie (otaczającym miasto) 15, zł. 2.

Arabniki, ob. Orabnikż (t. XV).
Arkuszewo, wś, pow. włocławski, W roku
1901 wykopano tu w grobie z urnami miecz żelazny zwinięty we czworo, grot włóczni, część
pę i inne przedmioty („Swiatowit*, t. V,
179).

w ulicy Grodzkiej było domów 7, z nich czynszu
zł. 3gr. 6, w rynku 28 dawały zł. 17 gr. 22,

Szeweów

było 20 dawali po gr. 15 i dwie pary trzewików
do zamku, razem zł. 16, piekarzów 34 po gr. 8
zł. 9 gr. 2, słodownie trzy po gr. 12 zł. 1 gr. 6,
popów 4 (spaski, dmitrowski, mikoliński, piat-

nieki) po gr. 15 zł. 2.

Żydzi szosu al. na ezap-

kę dają zł. 16 i 30 kamieni łoju do zamku (po
Balwierzyszki, pow. maryampolski, ob. 270- gr. 24 kamień, zł, 24), pieprzu pół kamienia
zł. 8, jałowie 10 za które im dawać mają w zam-

łowczyn.

Baranów, mstko, pow. tarnobrzeski. Leszczyńscy, dziedzice B., kościół tutejszy zamienili
na zbór kalwiński. Po śmierci Rafała Leszczyńskiego, za staraniem Piotra Gembickiego bisk,
krak., trybunał lubelski nakazał w połowie
w. XVII zwrócić kościół katolikom. Ministrem
przy zborze był wtedy uczony Tomasz Wę-

gierski. Do B. odnosi się praca: Odrzywolski
S.: „Zamek w B.* Kraków, 1895 (z 2 tabl.
i8 rycin, odbitka z V tomu Spraw. Kom. hist.
sztuki).
Bedrykowce, r. 1469 Byedrzychowcze, wś,

pow. proskurowski, W r. 1469 Biedrzych, kaszt,

kamieniecki przedstawił nadanie króla węgierskiego (Warneńczyka) prawa niemieckiego „super oppidum Byedrzychowcze*.

Bejsce, wś, pow. pińczowski.

Dziedzice wsi

Firlejowie obrócili w połowie w. XVI kościół tutejszy na zbór kalwiński, który r. 1615 zwróco-

ny został katolikom. Łukaszewicz mylnie nazywa wieś tę Besice (Dzieje kościoła helw. w Małop., 315)
Bełełuja, ob. Zułuków (t. XV).

ku po gr. 24, a warte są po gr. 48 eo najmniej,
baranów 40 po gr.5, a warte są po gr.10.
Ogółem od żydów wpłynęło zł. 63 gr. 20. Jatek
rzeźniczych 8, dają co rok do zamku po 6 kamieni łoju po gr. 24 każdy, co czyni zł. 38
gr. 12. Na potrzebę zamku winni rzezać woły,
wieprze, barany. Za to żydom niewolno było
rąbać mięsa, tylko sprzedawać ćwierciami. Na
przedmieściu domów 83, z tych ezynszn zł. 17
gr. 2 den. 9. Domów wójtowskich 40 z nich
zł. 21 gr. 2. Pustych dworzyszcz 6, z których
uczyniono obszary. Nieboszczyk Tenczyński,
ststa bełzki dał je Strzałkowskiemu. Mogą
przynieść rocznie grzyw. 4, czyli zł. 6 gr. 12.
Komorników było w mieście i na przedmieściu
54 po gr. 2, dawali zł. 3 gr. 18. Łanów miejskich 12, po.gr. 16! czynszu i jeden Trojecki,
dający zł. 1. Łanów wójtowskich było 4 i 2
zabrodne. Król „sam wójtem;będąc* podarował je „in feadum* Tenczyńskiemu, stście bełzkiemu, który je częściowo rozsprzedał, Targowe od mięsa dawano po łopatce od sztuki (wołowa gr. 3, jałowicza 2, barania co najmniej pół
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grosza). Ogółem rocznie przychodziło ztąd
zł. 24. Na każdy targ, z wyjątkiem postów,
zabijano po 5 do 10 sztuk bydła, a na dobre targi do 20 sztuk bydła i do 60 baranów. Od owo-

ski. Za czasów Długosza miasto było własnością Mikołaja, księcia na Raciborzu. Miało
świeżo założony kościół par. drewniany p. w.
św. Bartłomieja. Parafia utworzona z obszaru

eów dawano od wozu pół miarek (gr. 12 wart). par. Lendziny.

Pleban tego ostatniego kościoła

Rocznie od 30 wozów było zł, 12. Od wozów zarządzał dwiema parafiami (L. B., II, 227).
Białoruś, Odnoszą się tu prace: A. Pypin:
z garnkami (średnio 150 rocznie) po gr 2, ogó-

łem zł. 10. Od niecek, przetaków, mis, talerzy, „Biełoruskaja Etnografia" (Wiestnik Europy,
każde dziesiate naczynie szło na zamek, co uczy- 1887, t. IV, V, VI, VHI). Federowski Michał:
niło zł. 3. Na jarmark jesienny przybywało po „Lud białoruski na Rusi litewskiej, Materyały
100 wozów kupieekich, na letni (w dzień św. do etnografii słowiańskiej*. Wyd. Kom. antrop.
Rozesłańeów) około 15 tylko. Dawały po gr.2, akad. umiej. Kraków, t. HI, 1902.
Białowieża, Do puszczy tej odnoszą się:
ogółem zł. 7 gr, 20, Odguń na targ przywożonych brano po kwartniku, lecz przeszła ta Z. Gloger: „B. w Albumie", Warszawa, 1903.
opłata do ceł królewskich. Spasne od wołów Sieroszewski W.: „Brzask*, Warszawa, 1903.
Biecz, Bujak Fran.: „Materyały do historyi
przepędzanych przez miasto po funcie pieprzu

jiłucie szafranu, lub po 1 zł. od setki wołów. miasta Biecza*.

Część I, zbiór dokum. od roku

W r. 1564 przychodu było zł. 26. Łaźnia 1361 do 1574 (w streszczeniach) i 14 ilustracyi
w arendzie dawała zł. 24. Podymne ze wsi zie- zabytków miasta („Spraw. Kom. hist. sztuki,
miańskich po gr. 2 z łanu, od 7061, łan. ezyniło t. VII, Kraków, 1902).
Bieńkowa Wisznia, r. 1516 Byenkowa
zł. 47 gr. 2 den. 9. Suma dochodów powyższych wynosi zł. 394 gr. 26. Dodawszy do tego Visznya, r. 1565 Wysznia, mstko, pow. rudecki.
czynsze od tych eo byli wolni od płacenia, wy- Według lustracyi z r. 1565 leży między rzekaniosłoby zł. 413 gr. 8. W czterech folwarkach mi: Wisznią i Odwisznią. Mieszczanie i przednależących do starostwa: Tuszkowskim, Wolie- mieszczanie wolni są od czynszów do zamku,
kim, Rzeczyckim i Chronowskim zebrano i zło- Pan Krakowski skupiwszy wójtowstwo trzyma
żono do gumien w roku 1564 żyta kóp 1878'/, zarazem karczmę gorzałczauą, targowe, młyny,
(kopa wydała korzec wart. gr. 15), pszenicy stawy i opłaty od rzemieślników. Do miasta na-

1497'/4 (z tego było 1273 korey po gr. 24 lepsza, a 18 gr. gorsza), jęczmienia kóp 572 (z kopy korzee po gr. 11), owsa kóp 2497 (z tego
3116 korcy po gr. 6), tatarki kóp 120'/, (korey
603/, po gr. 10), grochu brogów 5 (korcy 41 po
gr. 28), prosa 115 (571/, kor. po gr. 24). Ogó-

leży 5'/, łan., do przedmieścia 23*,., Ogrodów
jest 37. Pole księże ma łan. 9*/,4. Na rzecz
króla dochody wynosiły zł. 24gr. 17. W roku
1515 istniało juź miasto i przedmieście. Były
3 łamy os. i 9 pustych.

Bóbrka, miasto, ob. Skała (t. XV).

Bobrowniki, wś, pow. będziński. W r. 1277
łem ze zboża było zł. 2767 gr. 24, z czego strąodłączona
od par. Bytom, a wcielona do par.
ciwszy piątą część na nasienie zostaje zł. 2214
gr. 7 den. 6. Ze spustu stawów dochód roczny Kamień. Ob. Kamień,
Boczejków, mstko, pow. lepelski. Wchodził
obliczono na zł. 607 gr. 22, młyny wraz z mostowem dały zł. 1136 gr. 24. Ze siana, po w skład dóbr książąt Mśceisławskich. Drogą

strąceniu na potrzeby gospodarskie zł. 404. wiana za Julianną ks. mścisławską przeszedł
Z lasów, prócz popiołów, klepek, wańczosu, ko- r. 1540 we władanie Nikodema Ciechanowieckiemiąg, opłaty za wrąb, czerwiec i t, p. zł. 270. go, marsz. litew., wraz z Packowem.
Bończa, wś, pow. krasnostawski. Istniał
Z bydła na fólwarkach (z krowy 48 gr. rocznie)
po strąceniu potrzeby domowej zł. 31 gr. 24. tu jeszcze w początkach w. XVIII zbór kalwiń-

Ogółem dochody starostwa po strąceniu wydat- ski, a wieś była własnością Suchodolskich.
Brokot Suchy i Mokry, niem. Brockuit duerr
ków na utrzymanie, wynosiły zł. 8118 gr. 25.
Pożytki w naturze, prócz zwierzyny, zł. 270. i nass, r. 1260 Brocot, wś, pow. niemczyński.

Do B. odnoszą sie: Papće Fr.: „Zabytki prze- B. Suchy wś, ma 34 ha, obszar dwor. 219 ha,
szłości miasta Bełza* (Przew. nauk. lit., 1889 26 dm., 162 mk. (18 katol.). B. Mokry wś, ma

i odbitka, Lwów, 1889).

Spraw. Kom. hist. 325 ha, 13 dm., 116 mk. (5 kat.).

szt. VI.
Bełżyce, mstko, pow. lubelski. Trybunał lubelski nakazał r. 1654 tutejszym kalwinom oddać kościół katolikom, lecz wtedy dziedzie B.

Przed r.

1260 wieś książęca oddana klasztorowi w Staniątkach w zamian za Czeladźi Kęty (Kod. mał.,
II, XL). Znaleziono tu w pobliżu folwarku za-

łożonego na obszarze dawnego stawu, cmentaOrzechowski wystawił nowy zbór drewniany, rzysko z urnami ozdobnemi.

Brześć Kujawski, r. 1566 Brzesczie, miaktóry istniał tu jeszcze w połowie w. XVIII.
Beresteczko, mstko. Mylnie podano (t. XV, sto. W r.1566 „civitas Brzesczia* płaci szosu
104) tu pracę Zapolskiego, odnoszącą się do dzie- zdwojonego fl. 96, czopowego od piwa za rok
(po 12 gr. od waru) fl. 138 gr. 6, od wina, piwa
jów Brześcia Litewskiego.
Beruń, u Dług. Byerun, miasto, pow. pszczyń- gdańskiego, gorzałki, wyszynku piwa, komorni-

A,

Brz

Chw
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ków, włóczęgów, rzemieślników nie dających gr. 20, pszenicy kóp 1376 (kor. 688 po gr. 28),
szosu, od łasztów do Gdańska spławianych fl. jęczmienia kóp 520 (z 8 kóp 5 korey po gr.13),
79 gr. 28,

Ze wsi Guszlino i Pilchutkowo do owsa kóp 1894 (z kopy korzee po gr. 10), gro-

miasta należących od łanów 507/+ fl. 33 gr. 20. chu kóp 80 (korey 40 po gr. 24), prosa 63/,

(z 4 kóp 3 korce po gr. 20), tatarki kóp 142'/4
Do dziejów sta- (z 3 kóp 2 kor. po gr. 12). Ogółem ze zboża

Od żydów w mieście fl. 108 gr. 9.

Brześć Litewski, miasto.

rostwa brzeskiego odnosi się praca; Downar Za- było 2201 gr. 2, a po strąceniu na siew i żywpolskij: „Bierestiejskoje starostwo w XVI stol. ność czeladzi zł. 1760 gr. 25 den. 15). Bory
i lasy obfitowały w zwierza, lasy dębowe i buKij. Uniw. Izw., 1898).
kowe dawały żer dla świń. Ogółem z całego
Brzozowice, r. 1277 Bresovi Iasd, niem.
starostwa było dochodu zł. 4883 gr. 11 den. 12,
Brzozowitz, wś, pow. bytomski, par. kat. Kaoprócz zwierzyny i komiąg wyrabianych w lamień. Ma 92 ha, obszar dwor. 216 ha, 84 dm.,
sach. (Od ststwa odpadły należące do niego po1258 mk. (45 prot.). Do r. 1277 należały do
przednio wsi: Chodeżai Petryłów z Wolą, zostapar. w Bytomiu. Ob. Kamień,

wały one w „dożywociu gołem* Floryana KraBuczyki, r. 1469 Buczikow, Budzykow, pow. jowskiego i czyniły zł. 441 gr. 13 den. 12. Barskałaeki, ob. Okno (t. XV).
ci zamkowe były: w Żółtańcach (40 z górą),
Bytom. W r. 1895 powiat miał 195,223 w Nowosiołkach (37), Strachosławiu (do 40)

mk., wtem 156,000 polaków.

Cecyniówka, wś, pow. starokonstantynowski. Nadana r. 1437 przez Swidrygiełłę Michałowi Olechnowiezowi słudze książęcemu (Arehiw.
Sławuckie, I, 39). R. 1467 sprzedana Aleks.
Sanguszce stście włodzimierskiemu.

Cedzino, ob. Cydzin.
Chełm, miasto w gub. lubelskiej. Według
lustracyi ststwa chełmskiego z r. 1564 było
w mieście, w obrębie parkanu, domów 100.

i w kilku innych, Dały miodu około 13 ćwierci
po grzyw. 3, w ogóle zł. 64. Do dziejów Ch.

i okolicy odnoszą się prace: Batiuszkow: „Chołmskaja Ruś*. Petersburg, 1887, z 45 rycin.
i mapą. Emil Bańsowski ks.: „Ruś chełmska
od czasu rozbioru Polski, Lwów, 1887, str. 248.

Chlebiczyn, ob. Sopów (t. XV).
Chmielnik, pow. lityński, ob. Ułanów.
Chmieiowa, wś, pow. zaleszczycki, ob. Szer-

W tych domach 121 komorników. Czynsz z do- szeniowce (t. XV).
Chochłów, r. 1531 Volkow, przys. wsi Hulmów zł. 10, od komorn. zł. 6 gr. 1!/,. Na przed-

mieściu było dom. 148 po gr. 3 dających; w nich cze w pow. sokalskim,

Posiadał w r. 15381 ko-

99 komor. po gr. 1'/ą. Hanów miejskich 14!/4, ściół par. łaciński. Do parafii należały wsi:
z tych posiadali pop spaski i pop spieński po Hoyce (Huleze), Winniki, Dłużniów, Wyżłów,
pół łanu, po trzy ćwierci mieli wójt i organista. Lewce i Myców. Mała wioska zlała się później
Ogrodów było 3 pe 1 gr. Domów zw. biskupie w jedną całość z większym Hulezem, a parafia
w mieście i na przedmieściu było 12, po gr. 30 upadła widocznie. W spisach pob. z r. 1578 poczynszu, razem zł. 12.

i kramnie nowych 3.
żydów.

Kramnie 20 po gr. 15 dano: Chochłow i Huleze w par. Tyszowce. Szy-

Należały przeważnie do mon Mirecki (z Mircza) płacił tu od 7!/, łan,,

Na miejscu zw. Skomroszy Kąt 2 zagr. 4 zagr., 3 rzem., 8 kom.

Chodaczków, wś, pow. tarnopolski, ob. Kapo gr. 24. Łaźnia w arendzie daje zł. 25 gr. 18.
Piekarzów było 52 po gr. 8, szeweów 21 po czowa,
gr. 8. Jatek rzeźniczych 13 po kamieniu łoju
Chodecz, mstko, pow. włocławski. Mylnie
za gr. 30, w tej liczbie 4 wójtowskie. Targo- podano (t. I, 605) przy powtórnej wzmiance
we i składne daje w arendzie zł, 48. Żydzi da- o założeniu miasta na obszarze wsi Wrząca datę

ją szosu królewskiego zł. 30 i 12 funt. pieprzu. r. 1512 zam. 1442. W r. 1566 miasto Ch.
Podymne ze wsi ziemiańskich zł. 53. Ogółem w pow. kruszwickim płaci szosu fl. 16, od 6 bań
zł. 265 gr. 23. W skład ststwa wchodziły wsi: gorzał. po gr. 24, fl. 4 gr. 24, od wyszynku
Żółtańce, Serebryszcze, Rudna Niźna i Wyższa, wódki gr. 6, od 14 szynków piwa po gr. 12,
Isajczyce, Czołezyce, Ochoża, Nowosiołki, Stoł- fl. 5 gr. 18, od 60 rzem. po gr. 4 fi. 8. Od
py, Wygnańce, Krzywa Wola, Dypułtycze, We- 12 komorn. po gr. 6 fl. 2 gr. 12, od 3 towarz.
reszcze, Błonie, Żmódź z Drzyszezowem, Roz- gr. 11. Czopowe za trzy kwartały fl. 29 gr. 6,
działów, Strupin. Krzywicza, Koczów, Siedli- za czwarty kwartał fl. 1l gr. 6. W r. 1890
szcze, Butyń, Macoszyn, Strachosław z Wolą, ludność osady wynosiła 6303. Śród stałej ludKosin z Wolą, Stolno. We wsiach tych było 25 ności było: 5139 kat., 464 prot., 9 praw., 730
młynów i foluszów w arendzie za zł. 500.

Fol- żydów.

warki były: wygnaniecki, żółtaniecki, chełmski,

Chrzęcice al. Chrzczęczyce, r. 1581 Krzcze-

- ezołezyeki, nowo-siółeeki, siedliski i stoleński. czyce i Krzeczyce, wś, pow. jędrzejowski, ob.

Zwieziono w nich r. 1564 do gumien i żyta kóp Krzcięcice (t. IV i XV).
2054, ztego 1027 korey krasnostawskich (po

Chwałowice, w w. XV Pźalovycze, wś, pow.

21 na łaszt), wartości po gr, 20, w ogóle zł.684 tarnobrzeski.

Ob. Komorzyn.
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Dzi

Cie

" Ciechanowiec, mstko. Miasto założył w po- horcami, płacą od 30 łan., są dwa młyny, 2 połowie w. XV Pietraszko Paszkiewiez Stromiłło pów. W r. 1578 należy Cz. do dóbr Chodorowzw. Kiszka, marszałek litewski (r. 1483), który skiego Szymona, płacą tu od 12 łan., 1 zagr.,
nabył te dobra od szwagra swego Gastolda. Za- 8 kom., pop i karczma, Rej w „Zwierzyńcu*
mek zbudowany został w latach 1533 — 1540 poświęca Czyżowskim ośmiowiersz zapełniony
przez Piotra Kiszkę Ciechanowieckiego, kaszt. głównie opisem zamku murowanego, który tam
wileń., a odbudowany przez Mikołaja Kiszkę, z dawna istniał.
wojew. mścisławskiego (1617 —1642) i spalony

następnie przez szwedów. Dobra od Ciechanowieekich przeszły do ks. Jabłonowskiej, z kolei
Oborskiego wojew. podlaskiego, obecnie Ciecier-

Dąbrówka, wś, pow. bytomski, ob. Ka-

mień.

Długołęka, pow. sądecki, ob. Łąka.

Dmytrze, wś, pow. lwowski, ob. Michończy-

skich (część w pow. mazowieckim) i Mazarakich ce (t. VI i XV).
Dobrcz, r. 1213 Dobrech, wś, pow. bydgo(część w pow. bielskim gub. grodz.), Janusz

Kiszka założył tu zbór aryański i drukarnię ski. Iwo kanelerz Polski nadał r. 1218 „prezniesione przez jego syna biskupa wileńskiego. dium meum... Dobrach* klasztorowi w Sulejowie
Ciemniewo, pow. ciechanowski, ob. Poryte. (Kod, dypl. pol., III, 10).
Dobromil, ob. Felsztyn.
Ciepeń, r. 1564 Cziepien ex Rus, wś, pow.
Dolsk, Olszewski Witold ks.: „Obrazek hilipnowski, W r. 1564 miała kościół par. Pła-

ciła od 9 kmieci, 5 zagr. Siedzieli tu Czepińscy. storyczny miasta D.* Poznań, 1902, str. 164.
Doły, wś, pow. opatowski, ob. Tworków
W skład par. wchodziło Zbójno. Zdaje się że

(t. XV).
parafia tu była filią par. Ruże.
„PrzewodDorohostaje, wś, pow. dubieński. Niegdyś
ks.:
Antoni
Macoszek
Cieszyn,
nik po Szlązku Cieszyńskim, wraz z opisem to- w wojew. bełzkiem. Dorohostajscy urządzili tu
pogr.-etnogr. i szkicem dziejów ks. Cieszyńskie- zbór kalwiński, który istniał jeszcze w r. 1648.
go*, z 19 rycin, 8 mapkami i planem Cieszyna. Ministrem był tu Tomasz Pandłowski.
Drohojów, wś, pow. przemyski. W reg.
Lwów, 1901.
pob.
zr. 1515 podane jako włość „Domini Otha*
Czidzino,
1578
r.
Cedzino,
1430
r.
Cydzin,
wraz z Sosnieą, Świętem, Duszowcami.
Drohowś, pow. kolneński, ob. £omżyca.
istniał
który
kalwiński,
zbór
tu
urządzili
jowscy
Staw
Czeladź, os., pow. będziński, Klasztor
niątkach oddał tę wieś książętom opolskim w za- jeszcze r. 1643.
Drohomirczany, pow. bohorodczański, ob.
mian za Brokot przed r. 1260. Stefan, kapelan
„de Czelath* w dok. z r. 1260 (Kod. mał., II, Starunia (t. XV).
Dublany, wś, pow. samborski. Istniał tu
XL).
Czerniaków, Ks. Mrozowski Józef: „Opis zbór kalwiński, który w czasie napadu tatarów,
i historya kościoła w Cz.* z 5 rycinami. War- w pierwszej połowie w. XVII został spalony
wraz z wsią, a minister ówczesny Wacław
szawa, 1902.
Chrapkowski poniósł śmierć. Stało się to prawRussow
A.:
„Opisanje
CzerCzernichów.
nig. gubernii*. Czernigów, 1898. Tom I, str. dopodobnie r. 1624. Łukaszewiez odnosi ten
fakt do Dublan pod Lwowem leżących, gdyż zaXI, 437, 123.
Łuszczpewne nie wiedział o istnieniu drugiej wsi tego
Wł.
klasztor.
i
Czerwińsk, mstko
kiewicz: „Kościół klasztorny w Cz.* z widokiem nazwiska.
Dukla, Swieykowski Emanuel: „Studya do
klasztoru z r. 1672 (Spraw. Kom. hist. sztuki,
sztuki i kultury wieku XVII w Polhistoryi
klasztorem*
z
„Cz.
W.:
Gawarecki
IV, 34).
(Pam. rel. mor., t. X). Osiecki I. ks.: „Cz. see. Tom I, Monografia Dukli z 3 tabl.i 38 ilz opactwem* („Wiek*, 1875, n. 46147). „Po- lustr. Kraków, 1908.
Dzierzbice, r. 1387 Dzirbice, wś, pow. kutsiadłości klasztoru ezerwińskiego w pierwszych
wiekach istnienia* („ Warta*, 1888, n. 704).

nowski.

Posiada kościół par. murowany, który

Czołhynie, wś, pow. jaworowski, ob. Przył- ma być obecnie przebudowany i rozszerzony,
piękną rezydeneyą dziedziców, cegielnią. W r.
bice (t. XV).
1387 prawuje się o tę wieś w grodzie łęczycCzukiew, ob. Kotkowice.
Meeslaw Chorąży ze Stanisławem Pelą.
kim
sando(myluie
opatowski
pow.
wś,
Czyżów,
Chomierski, t. XV, ez. I, str. 382). Czyżewscy W r.1395 występuje w aktach Mikołaj syn
akcie
W
Topór.
h.
szlachta
to
Była
rążego.
ustai
kamienia
zbudowali tu zamek i kościół z
nowili przy nim kolegium mansyonarzy. Koło króla Wład, Jagiełły z r. 1425 zatwierdzającym
połowy w. XVI przyjąwszy kalwinizm zamienili sprzedaż wójtostwa w Niwkach Klemensowi
kościół pa zbór. W r. 1615 Czyżowski, łowczy z Dzierzbie, występuje Jan pleban tutejszy (Kod.
chełmski wróciwszy do katolicyzmu zwrócił ko- dypl. pol., I, 413). Kościół tutejszy wzniesiony był p. w. św. Mikołaja. R. 1864 przyłączościół katolikom.
Czyżów, wś, pow. złoczowski. Wedle reg. no jako filię kościół par. w Chodowie do którego
pob. z r. 1515 „Czyszow* z Bolechowem i Pod- należały wsi: Kosecz, Wiewierz i Szołajdy.

Goż
Dzisna. Sapunow Aleksy: „Matierjały po
jstorii i geografii diśnienskogo i wilenskogo
ujezdow wilenskoj gubernii*. Witebsk, 1896,
str. 262 i 144.
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rzewskiej, żony Adama chorążego krak., która

kościół ten odnowiła r. 1784, druga Jana Pisarzewskiego, sędziego ziemskiego, ks. oświecimskiego i zatorskiego. sekretarza JKM., który za-

Dżuginiany, wś, pow. szawelski. Na obsza- łożył tu bractwo różańcowe i murowaną zakry-

rze wsi kurhan zw. Mogiłą Dżugasa.
Pisał styę przybudował, co poświadcza i tablica
o nim Tad. Dowgird („Wisła** t. III, r. 1889, wmurowaba w Ścianę zakrystyi z datą r. 1652,
z rysunkami) i M. Brensztein („Wiad. numizm, Na murach zewnętrznych zakrystyi tej pomniki:
Kraków, 1895, n. 1i „Kronika Ro- Adama Pisarzewskiego, chorążego krakowskie
dzina*, r. 1901, n. 12).
go, marsz, trybunału koron. zm. 11 marca roku

archeol,*

Elba, rzeka. „Elbstrom, sein Stromgebiet 1781, oraz dziada jego zapewne, również Adama

und seine wichtigsten Nebenfluesse*. Berlin,
1899. Pięć części: str. XVI, 633, IVi 339,
III i 436, V i 570, V i 257 i atlas.
Felsztyn, mstko, pow. dobromilski. Nadany
Herburtom przez Wład, ks. opolskiego ze wsia-

mi: Dobromil,

Smolnica,

Stara Rawa,

sędziego zatorskiego, zm, r. 1657. W murze
otaczającym ementarz kościelny kamień zniszczony, na nim w wypukłorzeźbie rycerz—dokoła
napis: „1546 Hie jacet gener. Jakobus Gier.*

(ałtowski).

W skarbeu znajdują się dary Jana

Su- Pisarzewskiego: monstrancya srebrna, wyzłaca-

szyca, Tyrow (?), Grodowice, Laszki, Theply (?), na r. 1648 i kielich 1652. Z dzwonów jeden
Sąsiadowiee i wiele innych.
z datą r. 1518, drugi 1707, fundacyi Jana PisaFilipów, mstko, pow. suwalski. Na polu bi- rzewskiego — wykonał „Georg. Jgnatius Madertwy stoczonej tu r. 1656 przez Gosiewskiego ze choffer in Tropaw*.
szwedami, stoi dotąd murowany pomnik zrujnoGłupczyce, W r. 1895 powiat miał 86,210
wany przez czas. Plan bitwy podał Puffendorf mk., w tem 5000 polaków i około 9000 moraw historyi Karola Gustawa. Akty odnoszące się wian,
do F. mieści wydawnictwo Komisyi archeograf.
Golesz, ob. Gródek Goleńskt.
Piekosiński
wileńskiej (r. 1874, t. VII, str. 156, 569). Gmi- Fr. dr.: „Akta sądu leńskiego wyższego w Gródna F. wraz z mstkiem miała w r. 1890 2847 mk. ku Goleńskim 1405—1546*. Kraków, 1889.
Śród stałej ludności wynoszącej 3739 (z nieobecGołonóg, wś i osada górnicza, pow. będzińnymi) było 2463 kat., 103 prot., 4 praw., ski. Posiada stacyę dr. żel. iwangrodzko-dą1169 żydów.
browieckiej, zarząd leśnietwa olkuskiego. Za
Gdańsk, Guenther Otto dr.: „Katalog der czasów Długosza była to wieś biskupów kraHandschriften der Danziger Stadtbibliothek. kowskich, miała 11 łan. km, 2 zagr. Dawała
Theil I, str. 850, 1892, I, 1903, str. VII i 588. biskupom dziesięcinę wartości do 8 grzyw. NaleGiebułtów, ob. Jaworznik.
żała do par. w Sławkowie (L. B., II, 188).
Gielniów, mstko, pow. opoczyński. DziedziGóry, wś, pow. pińczowski. Już w r. 1562
ce osady Brzezińscy przyjąwszy kalwinizm za- istnieje tu zbór, którego ministrem jest Krzyszbrali kościół tutejszy i z powrotem do katolicyz- tof Milvius. Na początku w. XVII dziedzicem
mu powrócili go parafianom około r. 1612.
wsi jest Jan Strojnowski gorliwy kalwin, a miGierczyce, wś, pow. opatowski. Dziedzice nistrem Daniel Klementinus, Następnie władawsi, Zaklikowie, przyjąwszy kalwinizm, oddali ją wsią Chełmscy, za których katolicka ludność
kościół tutejszy swym współwyznawcom. Gdy okoliezna napadła na zbór i takowy spustoszyła
na początku w. XVII nabył wieś Stefanowski, za czasów Jana Kazimierza.
niegdyś dworzanin Batorego, katolik, zwrócił on
Goryń, wś, pow. radomski. W r. 1569 płakościół katolikom.
ci tu Jerzy Chrzanowski imieniem p. Zbąskiego
Głębowice, wś, pow. wadowicki, w dok. od 11 pół łan. i 14 zagr. Zbąscy zapewne zaGłambowice. Istniał tu jeszcze w r. 1612 zbór brali kościół na zbór, koło połowy w, XVI. Dokalwiński, ministrem przy nim był Bitner Bar- piero gdy z początkiem w. XVII przeszedł G,
tłomiej. Kościół parafialny obeeny dość wielki, w ręce Jana Rykowskiego zwrócono kościół kadrewniany, tylko zakrystya i presbiteryum mu- tolikom.

rowane. W wielkim ołtarzu obraz M, B. RóżańGożlice, Goślice, wś, pow. sandomierski. Hiecowej. Z dwóeb bocznych kaplie, prawa Duni- ronim Ossoliński dziedzic, przyjąwszy kalwinizm
nów zbudowana w stylu romańskim z pięknym zamienił kościół tutejszy na zbór. W r. 1562
ołtarzem Chrystusa ukrzyżowanego. Przy wej- jest tu ministrem Aleksander Vitrelinus (z Bytościu obraz N. P. Maryi, przed którą klęczy nie- mia rodem), Zbigniew Ossoliński, ojciec Jerzewiasta w czarnym, gronostajami podszytym go, wróciwszy do katolicyzmu, zniósł zbóri wypłaszczu. Jak napis objaśnia jest to Zofia z Ko- stawił nowy kościół murowany dla katolików.
morowa Gierałtowska, córka Komorowskiego, hr. Koło połowy w. XVH właścicielka połowy G.
na Liptowie i Orawie, ststy nowotarskiego, zm. Maryanna Rylska, stolnikowa krak.,

24 lutego 1638 r,

kalwinka,

Po za ołtarzem dwie tablice urządziła w swym dworze zbór, który krótko
marmurowe: jedna Apolonii z Wilkońskich Pisa- bardzo istniał,
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Gra

Iwa

„Grabów, mstko, pow. łęczycki. Ma 49 dm.jsiedzibą rodu Rogalów Zawadzkich, którzy się
(7 murow.) z tych 17 posiadają chrześcianie. | prresiedlii w początku w. XVII do Prus zachodLudność wynosi 1771 dusz (613 kat., 6 praw.,| nich.
85 prot., 1067 żydów). Istnieje tu młyn paro-|
Girudziny, wś, pow. jędrzejowski, Zapewne
wy i fabryka narzędzi rolniczych, Na obszarze | tu odbywał się wiec książęcy („in Grodzino*)

folwarku (Reicherta) jest gorzelnia, mleczarnia o którym wspomina akt ks, Bolesława z r. 1284
parowa, fabryka mąki kostnej i fabryka mydła, (Kod, mał., JI, 157).
W osadzie od r. 1892 istnieje przytułek dla,

Gruszka, wś, pow. tłumacki, ob. Złumacz

3 ubogich z zapisu uczynionego w r. 1811 przez|

Girzegorzew, mstko, pow. kolski. Ma 154

Józefę z Krosnowskich Kretkowską, właścicielkę ' dqm,(w tem152 zcegły, 57 z gliny, 82 z drzewa)

dóbr G. Przywilej miejski wydała r. 1372 1902 mk., w tej liczbie 21 żydów. Pierwotny

w Zgierzu królowa Elżbieta dla dziedzica G. | kościołek.(kaplica) był p. w. św. Mikołaja, ZbigStanisława wojew. łęczyckiego. „Zapiski sądo- niew Oleśnicki arcyb. gnieźn. (1490) wzniósł po

we łęczyckie z r.1392 wspominają G. jako wieś zą miastem kościół p. w. św. Mikołaja i tam
mającą kościół parafialny. „Późniejsi dziedzice przeniósł parafię. Maciej Drzewiecki arcyb.
G. Mikołaj zBiesiekier i Mikołaj z Wrząey, S0-jr. 1532 probostwo tutejsze przeznaczył na upo-

kołowsey, uzyskali od Zygmunta Augusta prZy- |sążenie jednej kanonii przy kolegiacie uniejowna podmurowaniu, pochodzi z r. 1777.

Dawny

Gwozdziec al. Gozdziec, mstko, pow. koło0d myjski, Jan Potocki, podkom. halieki, założył

niej r. 1647 nabył te dobra Jan Szezawiński zbory kalwińskie w dobrach swych G. i Jabłowwda brzesko-kujawski, ststa łęczycki. Później nowie.
włada tu Jan Gajewski regent grodu łęczyckie-|
Halicz, Czołowski Al.: „O położeniu starego, żonaty ze Szezawińską, który uzyskał od go Halicz*. Lwów, 1890, str. 23i 2 tabl.
rządu pruskiego wznowienie przywileju króloHaoaczów, ob. Kunaczów.
wej Elżbiety dla osady, która zatraciła cechy
Heyersdorf, ob. Jędrychowice.

miejskie. Z kolei posiadali te dobra: Kretkowscy, szambelan Stan. Kossecki, Leszczyński,

Hinkowee, wś, pow. zaleszczycki, ob. Ukryn-

Rejchert. Kościót par. drewniany został roze- kowce (t. XV).
Hołubie, wś, pow. tomaszowski W r. 1578
brany w r. 1838 a na jego miejscu stanął obecwś
ta w pow. bełzkim, par. Uhrynów. Żorawińny z muru, z zapisu zł. 30,000 uezynionego
ski
(dziedzie Uhrynowa) płaci tu od 9 łan., 10
przez Józefę Kretkowską. Akta kościelne spło-

oO" oh

kościołek św. Piotra i Pawła spłonął w r. 1811.

Ko

rzego Rakoczego ks. siedmiogrodzkiego.

skiej, Po zniesieniu kolegiaty obsadzono tu proboszeza w r. 1821. Obecny kościół drewniany

modę - „Ar

wiłej datowany z Gostynina, na trzy jarmarki,|
oraz targi tygodniowe eo sobota. Krzysztof Sokołowski (wnuk Mikołaja) sprzedał G. Andrzejowi Batoremu kardynałowi, po którego śmierci
przeszły dobra na jego wnuezkę Zofię, żonę Je-

dał K. Pułaski w pracy: „Stare osady w ziemi Kraków, 1902, str. [V
i 373, t. II, r. 1902, str.

kamienieckiej* (Przew. nauk. i litew., 1902).
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Nakład Muzeum im. Dziedu-

szyckich we Lwowie,

Grodzino, ob. Grudziny.
Grudusk, r. 1567 Grudowsko, wś, pow. cie-

chanowski. Starożytna osada. W reg. pob.
zr. 1567 podana w liezbie wsi prestymonialnych kościoła płockiego, który płacił od 2 zagr.
Miał tu Wojciech Zawadzki 3 włóki, 2 morg.,
5 zagr., Stan. Grudowski 1 wł., 3 ogr. i były
trzy działy po ją wł. i 1 ogr. Starożytny ko-

ściół tutejszy spalili podobno szwedzi w r. 1658.
Obecny drewniany wzniesiony w w. XVIII przez

Andrzeja Zakrzewskiego dzierżawcę G. zacho-

Halcze, ob. Chochłów.

Humińce, wś, pow. kamieniecki, ob. Sidorów
(t. XV).
Husiatyn, mstko, pow. kamieniecki. W r.
1469 Jan Swirez przedstawia listy królewskie
na sumy zapisane mu „in opido Wsyathin*.
llińce, wś, pow. śniatyński, ob. Zułuków,
lszczków, wś, pow. podhajecki, ob. 0sochowaciec (t. XV),
Iwaniska, pow. opatowski, Zborowscy dzie-

wał z pierwotnej budowli murowaną zakrystyę dziee I. przyjąwszy kalwinizm zamienili r. 1552
i skarbiec, Przechował się tu starożytny obraz kościół tutejszy na zbór, W styczniu r. 1557
M. Boskiej uważany za cudowny, tudzież pacy- odbył się tu synod kalwiński z udziałem Jana

fikał srebrny z drzewem Krzyża św,

Wieś była Łaskiego,

Gdy I. przeszły w początku w. XVII

u

też w r. 1894 nową bóźnicę muromiejseu dawnego cmentarza urzą- trycyusz,
Hołudza, wś, pow. stopnieki, ob. Ołudza
1836 obecny Nowy Rynek.
(t. XV).
nad Smotryczem. Liczne szczegóHucuły, Szuchiewiecz Włodz.: „Hueulszezyzły tyczące się G. i dóbr których był centrem Po-; na* tom I, z mapą, 5 chromol. tabl. i 233 rys,

Zał rich

Zbudowano
waną. Na
dzono po r.
Gródek

GRZE

nęły wraz z plebanią w w. XVIII. Przechowała ,zagr., 2 rzem., 6 ubog., 2 kom., popa. Jeszcze
' w pierwszej połowie w. XVII istniał tu zbór kalsię księga urodzeń sięgająca końca w. XVII.
| wiński przy którym był ministrem Tomasz Pe-

ląb

Kar

737

do Ligęzów, kościół zwrócono katolikom.
Konsekracya odbyła się około r. 1612.
Jabłonów, mstko, pow. kołomyjski, ob.
Gwoździec.
Jachimowszczyzna 1.), dobra, pów. 0szmiański, gm. Połoczany, Niegdyś część Połoczan (ob.), rozbite na cząstki, zwały się też Połoczanami i przybierały przezwiska od dziedziców. Największą część posiadali Jachimowiczowie. Grunta stanowiące dziś J. były od roku
1647 skupywane od rozmaitych właścicieli (Ja-

pow., 283 dm., 1872 mk,, cerkiew par. drewn.

z r. 1781. Cerkiew ta od r. 1835 do 1893 była
filialna par. Ożyhowee. Do parafii praw. J. należy wś Łąki. W całej parafii r. 1896 było 832

prawosł., 1498 kat. i 54 żydów. We wsi szkółka cerk. (od r. 1884), 4 wiatraki, młyn, około

470 dz. włośc. Wś należała do ks. Wiśniowieckich, następnie Ogińskich, Wielhorskich, Cetnerów, Czarneckich i Malińskich.

Jachnówka, chutor nad Teterowem, pow.
radomyski, gm. Rozważów, par. praw. i st.

pa Grodzickiego, syna ostatniej z rodu Jachimo- poczt. Kuchary (1Y, w.), 6 dm., 33 mk., smowiczów Maryanny, Jana Siestrzeńcewicza Ku- larnia. Własność Skłowskiej 510 dz.
Jachnowszczyzna 1.) wś, pow. słonimski,
ezuka, Adama Kałuskiegoiinnych). Drogą wiana
za Teresą, córką Antoniego Judyckiego, przeszła gm, Rohotna, 692 dz. 2.) J., pow. białostocki,
J.r. 1725 do Antoniego Józefa Sulistrowskieg 0, |ob. Juchnowszczyzra,
Jachny 1.) wś, pow. kaniowski, gm. Olehoststy kurklewskiego, w ręku spadkobierców którego pozostała do r. 1867, w którym Józef Su- wiece, st. poczt. i dr. żel. Mironówka (4 w.),

listrowski sprzedał J. ks. Piotrowi Wittgenstei- 45 w. od Kaniowa, 262 dm., 1392 mk., cerkiew,
nom, od tego zaś odkupił w r. 1871 Eustachy szkółka cerk., 2 wiatraki. 2.) J., wś, pow. waPrószyński, po jego zaś śmierci (r. 1877) wziął sylkowski, gm. Połowieckie Małe, st. poczt.
J. w spadku Jan Lubański, marszałek pow. 0sz- Chwastów (24 w.), 55 w. od Wasylkowa, 145
miańskiego, ożeniony z siostrą Józefa Sulistrow- dm., 1753 mk., cerkiew, szkółka cerk., 8 wiaskiego Aleksandrą.

Dziś syna ich Aleksandra. traków, deptak, olejarnia.

Marya Branieka ma

W r. 1850 J. Połoczany i Kuezki miały 5732 dz.; tu 601 dz.
r. 1896 J. z fol.: Połoezany, Borki, Kuczuki,
Jaciszki (ob. t. III, 355), zaśc., pow. nowoŁużany, Bładowo, mają ogółem 4000 dz., w tem aleksandrowski, gm. Antuzów (10 w.). W roku
1217 dz. ziemi ornej, Siana zbiera się rocznie do 1788 Onufrego Miłaszewicza, obecnie Ejtmino40,000 pudów. We wszystkich folwarkach pło- wiczów, 30 dz.
Jaciuki, wś, pow. kaniowski, gm. Isajki, st.
dozmian. Obora zarodowa, gorzelnia parowa,
smolarnia, terpentyniarnia, cegielnia i serownia, poczt Bohusław (5 w.), 58 w. od Kaniowa,

J. połączona jest telegrafem ze st. dr. żel. 3338 dm., 1495 mk., cerkiew, szkółka cerk.,
Mołodeczno (18 w.). Na gruntach dóbr znajduje 3 wiatraki.
Janików, mstko. Istniało w dawnem posię 20 kurhanów. 2.) J., wś i fol., pow. 0szmiański, gm. Traby (15 w.). Niegdyś attyn. wiecie sandomierskim, prawdopodobnie na obHolszan (Sapiehów), składała się z fol. i ciągną- szarze wsi Janików, w pow. opatowskim. W r.
cych się ku Baksztom uroczysk. t. zw. „Puszczy 1570 daje szosu fl. 4 gr. 24. Od 17/, łan, miej.,
Jachimowskiej*, Na obszarze 164 włók było od 4 rzem., 1 kom. ubogi, 2 bań gorzał., hultajprzeszło 80 dym. włośe. Na mocy eksdywizyi ka uboga. W spisach z r. 1662 podano parafię
dóbr Tomasza Sapiehy r. 1650 J. rozdzielono Janików, Do parafii należały drobne dziś niemiędzy licznych kredytorów. Sam dwór, z cer- znane wioski; Kusa i Krukowa Wola.
Jarocin. Karwowski Stan.: „Miasto J. i jekwią św. Piotra we wsi stojącą, dostał się
w udziale Kulikowskim (42 włók), część wzięli go dziedzice*. Poznań, 1903, str. 102 (Odbitka
Radziwiłłowiczowie. Kilka sehed nabył od Wi- z Roezn. Tow. Przyj. Nauk pozn., t. XXIX).
Jarosław, miasto. Zubrzycki Sas Jan: „Miarowskich, Bukowskich i Radziwiłłowiczów Piotr
Pace i darował je r. 1693 z Bohdanowem, Micha- sto J. i jego zabytki* (Odbitka z t. VII Spraw,
* łowi Danilewiczowi. Nadto posiadali tu drob- Kom. hist. sztuki). Kraków, 1903. Szezurowniejsze części: Kulikowsey, Rogińsey, Śwołyń- ski August: „Skorowidz powiatu jarosławskiego
sey, Łyntupsey, Czyżowie, Baczewscy i in. na r. 1902, str. 237 i mapa.
Jaśliska, mstko. Ant, Prochaska: „Jaśliska,
Około r. 1744 Tomasz Czechowiez części te wyprocesował lub wykupił i eałą J. przyłączył do miasteczko i klucz bisk, przemyskich* (Przew.
Bohdanowa. W r. 1817 eksdywizya dóbr Cze- nauk. i lit , 1889).
Jastrzębia, wś, pow. grybowski. W roku
chowiczowskich rozbiła znów J. na kawałki.
Pewną liczbę sehed wykupiła i w całość połą- 1562 istniał tu zbór kalwiński, przy którym był
czyła między r. 1834i 1844 Anna ze Skibiń- ministrem Mathias Łovieius.
Jezupoł, mstko. Czołowski Al.: „Z przeszłoskich Zygmuntowa Popławska. Obeenie J. maści J. i okolicy* (Przew. liter. nauk. z r. 1889
jąca 10 włók należy dojej syna Rafała.
Jachnowce, wś nad stawem, pow. starokon- i odbitka. Lwów, 1890, str. 163).
stantynowski, gm. Awratyn, st. poezt.-telegr.
i dr. żel. Wołoczyska (18 w.), 80 w. od miasta

Słownik Geograficzny.

Justowska Wola, ob. Woła Justowska.

Kalisz,

T. XV. — Zeszyt 185.

„Dokum. i akty otnosiasz. k istorii
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Kam

Lip

- gorodowkaliskoj gubernii (Dyplomataryusz Ka- Siedzą tu przeważnie Kłodzińscey i płacą od
lisza mieszczący 140 przyw. od r. 1268 do 1748. 9 łan.
Kobylany, dawniej Kobielany, wś, pow. kroOdbitka z „Dzien. gubern.*). Kalisz, 1869.
Kamionka, mstko, pow. lubartowski, Dzie- śnieński, Dziedzice wsi, w połowie w. XVI przydziecami K. byli Szamotulscy, oni to zapewne jąwszy kalwinizm, założyli tu zbór istniejący
zamienili kościół na zbór, dopiero ostatni z nich jeszcze r. 1704. W tym roku był tu ministrem
wróciwszy do katolicyzmu, oddał zajęty przed Paweł Petrosolinus. Był we wsi skład win węlaty 40 kościół katolikom, na początku w. XVIT. gierskich. Do zboru prócz dziedziców uezęszTak podaje Łukaszewicz za świadectwem Ga- czali kupcy węgierscy. W r. 1581 płaci tu
Jakób Warszycki, dzierżawca Stan. Bolikowskiespara Cichockiegv,
Katowice, W r. 1895 powiat miał 145,223 go od 5 łan., 2 kom.,, 2 zagr. Bolikowski posiadał wszystkie wsi składające parafię a mianomk., w tem 109,000 polaków.
wicie:
Draganowa, Głojsce, Sulistrowo i Łąki
obszaNa
głupczycki.
pow.
wś,
Kazimierz,
rze nadanym pierwotnie przed r. 1198 ceyster- tudzież przedmieście Dukli.
Kossów, wś, pow. włoszczowski. Według
som w Pforta, a przekazanym klasztorowi w Lubiążu, powstał kościół p. w. N. P. Maryi, a przy Łukaszewicza jeszcze na początku w. XVII
nim filia klasztoru lubiąskiego.

Odgraniezenie istniał tu zbór kalwiński.

Kowno, Pokrowskij F.: „Archeol. karta
okręgu kazimierskiego z włości klasztoru lubiąskiego nastąpiło r. 1228. Urosłszy w znacze- kowien. gubernii*, Wilno, 1899, str. 161. Ob.
nie i zamożność klasztor chciał się odłączyć od Zmudź (t. XV).
Kozy, wś, pow. bielski (Galicya).
DziedziLubiąża, lecz nadaremnie. Osada wiejska miała przez czas pewien prawa miejskie. Ob. A. ce wsi Ruseecy, utrzymywali tu w w. XVII
Weltzel in Tworkau: „Die Cisterzienser Probstei zbór kalwiński. Za Jana Kazimierza ludność
katolicka napadła na dwór i zrabowala takowy,
Kasimir*. Wrocław, 1889, str. 17.
Kazimierza Mała, wś, pow. pińczowski. przyczem zabrano do 800 sztuk bydła, owiec za-

Szafrańcowie dziedzice wsi zabrali kościół tutej- pewne.
Kraczewice, wś, pow. nowoaleksandryjski
szy na zbór kalwiński przed r. 1560. Istniał on
(Puławy), ob. Pankracowice (t. VII).
jeszcze przy końcu panowania Zygmunta III.
Krasnosielc, pow. makowski, ob. Szedlec
Kijów. „Spisok nasielennych miest kijew.
(t. XV).
gubernii*. Kijów, 1900.
Kułakowice, wś, pow. hrubieszowski, ob.
Kisielówka, Kisi/owka (t. LV), wś, pow. kamieniecki. W r. 1407 nosi nazwę Teszelowee. Okołokołowice.
Kupicz Wola, wś, pow. żółkiewski, ob. IVoNadana została przez Wład, Jagiellę Isaakowi
słudze królewskiemu, zapewne ormianinowi. la Dworecka (t. XV).
Ladawa, wś, pow. mohylowski. W r. 1469
Z wsią tą sąsiaduje dziś wieś Ormiany. Istnie„Ladawa cum antris alias pyeczary* należy do
ja też Isakowce w pow. kamienieckim.
Kluczbork. W r. 1895 powiat miał 46,339 dóbr nadanych Michałowi Buczaekiemu. Ob.
Olezydajów (t. XV).
mk., w tem 35,000 polaków.
Lekowo, u Paprockiego Zękowo, w reg. pob.
Kluczkowice, wś, pow. nowoaleksandryjski
(Puławy). Zapewne do K. odnosi się to co po- z r. 1567 „Parochia Lekowska*, wś, pow. ciedaje o nieistniejącym „Kliczkowie* Łukaszewicz chanowski. Według Paprockiego „kościół od
(Dzieje wyzn. helw., 345). Słupecey dziedzice kilkuset lat mało nie równo z zaczęciem wiary
K. zamienili za Zygm. Augusta kościół tutejszy chrześciańskiej w Polsce fundowany* (Herby,

na zbór, a dopiero Feliks Słupecki kaszt. lubel- 431). Wieś była gniazdem rodu Łękowskich
ski, porzuciwszy kalwinizm, zwrócił kościół ka- h. ILubiez. Członkowie tej rodziny zajmowali
wyższe stanowiska kościelne i świeckie, przytem
tolikom na początku w. XVII.
Kłodno al. Kłódno, wś, pow. błoński. Gniaz- bywali piebanami w L. i Paprocki miał w ręku
do rodu Kłodzińskieh h. Łada. Paproeki (Her- spisywany przez nich „Katalog* ezłonków roby, 417) podaje akt Jana ks. mazow., wydany dziny, przechowywany przy kościele.
Leoncin, fol., pow. sochaczewski. W ostatr. 1387 w Warszawie, którym, uwzględniając
zasługi dwunastu dziedziców częściowych z K,, nich ezasach wzniesiono tu kościół murowany,
przenosi ich wsi („villas ipsorum Klodna nun- wyróżniający się budową i ozdobami śród okocupatas in districtu Varszevien*) z prawa pol- licznych świątyń.
Lipsko, mstko, pow. iłżeeki. Ani Długosz
skiego na niemieckie. Prócz tego nadaje szezególne przywileje trzem innym dziedzicom z K. w Lib. Ben. ni regestra pobor. z w. XVI nie poa mianowicie Kadronowi, kanclerz. zakroczym. dają wsi ni miasteczka tej nazwy. Łukaszewicz
i prepozytowi czerwińskiemu, Dominikowi pod- jednak twierdzi iż Oleśnicey dziedzice L. przykanclerz. książęcemu i Grzegorzowi kapelanowi jawszy kalwinizm, zabrali kościół par. tutejszy
księżny. W r. 1580 spotykamy w K. działy: za Zygmunta Augusta i dopiero Mikołaj OleśnieCzachy, Borzymy, Tłustowo, Panki, Ksiąski. ki, kaszt. radomski, zwrócił go katolikom,

Lit
W reg. pob. z r. 1569 wymieniono tylko parafię
Krępa do której należały wsi: Lipa Krępskich,
Lipa Miklasz. Część Krempy i Jawór posiadał
Jan Oleśnieki.
Litwa, Brueckner A].: „Starożytna Litwa.
Ludy i bogi. Szkice histor. i mitologiczne*.
Warszawa, 1904, str. 166. Papće Fr. „Polska
i Litwa na przełomie wieków średnich*. Kraków, r. 1904, t. I, str. 423.

Nis
3 ubog.

739

Jakób Michowski od 7 os., 13/, łan.,

3 zagr., 2 kom., 4 ubog. W całej parafii siedzą
tu Gniewoszowie. Na początku w. XVII Marcin Gniewosz, ożeniwszy się z Anną Leską katoliezką, zbory w Ł.i Zdziechowieach wrócił katolikom. Łukaszewicz mylnie nazywa wieś tę

Lunów (Dzieje wyzn. helw. w Małop., 374).
Łowicz.

Tarczyński Włąd.: „Łowicz, wia-

domości historyczne z dodaniem innych szeze-

Lublin, miasto. Bibliografią prac i wydaw- gółów*. Łowicz, 1899, str. 252.
nietw tyczących się L. zebrał H. Łopaciński
Mohylów, miasto pow. gub. podolskiej. Góri ogłosił w kalendarzu lubelskim z r. 1903. Dye- ski Wł.: „Powiat Mohylowski w gubernii podol-

eezya lubelska w dniu 1 styeznia r. 1904 obej- skiej*. Kraków, 1908.
mowała 19 dekanatów (10 w gub. lubelskiej, a 9
Mokrany, wś, pow. słucki. W r. 1903 ukońw siedleckiej). Kościołów par. 215, filialnych ezono tu budowę nowego kościoła, wzniesionego

16, kaplic 176, księży 395 (w siedlec. 145), za- staraniem właściciela dóbr Ksaw. Woyniłokonników 8, alumnów seminaryum 72, sióstr mi- wieza.
łosierdzia 11 (3 w gub. siedl.). Wiernych było
Mrzygłód, mstko, pow. sanocki, ob. Tyrawa
w gub. lubel. 755, 691, siedlec. 499,873.
(t. XV).
Lutcza, wś, pow. rzeszowski. Dziedzice L.
Niedbalec, zamek, z którego Rej datuje
Domaradzcy h. Gryf, przyjąwszy kalwinizm, za- przedmowę do „Wizerunku („Data z zamku
brali kościół tutejszy koło połowy w. XVI, a po- z Nyedbalea dnia 7 miesiąca Maja r. 1558") lewrócili go katolikom w poezątkach w. XVII.
żał prawdopodobnie na obszarze dzisiejszego
Łabuń, mstko, pow. zasławski. Istniał tu Nowego Sioła w pow. cieszanowskim tuż pod
w w. XVII zbór kalwiński przy którym był mi- Cieszanowem i należał do Sieniawskich. Dotąd
nistrem Stan. Orłowski.
istnieje nazwa „Niedbalica* dla grupy domów
Łańcuchów, wś, pow. chełmski. Dziedzice we wsi powyższej. Wprawdzie wedle lustracji
Kuropatwowie h. Jastrzębiec przyjąwszy kalwi- z r. 1565 siedział w Nowem Siole Rafał Halka,
nizm zamienili kościół tutejszy na zbór, lecz już a wedle reg. pob, z r. 1578 płacą tu z różnych

przy końcu wieku XVI wrócili do katolicyzmu. działów: Stan. Halka, Niszczycki i Bełzecki
Łańcut. Saloni Al.: „Lud łańcucki, mate- (wieś duża płaci od 291/, łan., 11 zagr., 3 rzem.,
ryały etnogr.* („Materyały antrop. archeol, et- 9 kom., popa), lecz dokoła leżą wsi starostwa
nogr., t. VI—odbitka. Kraków, 1902, str. 236. lubaczowskiego, zostające w ręku Sieniawskich
Łapczyna Wola, wś, pow. opoczyński, i bartnicy z Nowego Sioła dawali staroście dań
W początkach w. XVIIJ własność Bobrownickie- miodową. Zameczki drewniane były bardzo
go, ststy przedborskiego, żonatego z Orzechow- częste w tych stronach.
ską cehorążanką lubelską. Istniał tu w r. 1704
Niedzwiedź, wś, pow. miechowski. W roku
zbór kalwiński, r. 1730 był tu ministrem Sa- 1581 Stadnieki płaci tu od 231/, łav., 4 zagr,,
muel Aram. W r. 1754 był już zamknięty.
czynsz, 4 zagr. bez roli, 6 kom., 2 rzem., I duŁaszczów, mstko, pow. tomaszowski, Dzie- dy, 1 czynsz, !/ą karczmy. Stanisław Stadnieki
dzice Ł. Gorajscy urządzili tu zbór kalwiński ststa zygwulski, przyjąwszy kalwinizm razem
przy którym był ministrem głośny kaznodzieja z miejscowym proboszczem Feliksem ze SzezeKrzysztof Kraiński. W założonej tu drukarni brzeszyna, zamienili kościół tutejszy na zbór.
wydał on nakładem dziedzica Piotra Gorujskiego Był tu później ministrem głośny Stanisław Sarststy uszpolskiego, w r. 1611 swą ogromną Po- nieki. Jednakże już w początku w. XVII, przed
stylę.
r. 1615 katolicy odzyskali znów kościół.
Łódź, Wedle obliczenia policyi miejscowej,
Niekrasów, wś, pow. sandomierski, Dziena podstawie ksiąg ludności, w dniu 1 stycznia
r. 1903 było 326,240 mk. (115,639 stałych dzice wsi Tursey h. Gryf, przyjąwszy kalwii 210,601 niestał.). Co do wyznań było: katol. nizm, zamienili kościół tutejszy na zbór, który
istniał jeszcze w końcu rządów Zygmunta III.
153,396 (108,754 niestał.), ewang. 84,108
(47,218 niest.), praw. 6606 (5590 niest.), bab- W r. 1578 włada tu Jan Turski posiadający

tystów 1713 (707 niest,) i żydów 80,419 wszystkie wsi wchodzące w skład parafii a mia-

(48,332 niest.). Zdaje się że w skład ludności nowieie: Tursko, Osalę, Trzeiankę, Kępkę, Bień-

kowiee al. Opatów las i Nakole las.
Niemen, ob. Wisła (t. XV).
Łoniów, r. 1540 Zunyow, wś, pow. sandomierski, Istniał tu zbór kalwiński, przerobiony
Niszczyce, wś, pow. płocki. Wedlug Niez dawnego kościoła katoliekiego. Wś należała sieckiego Paweł Niszczycki b. Prawdzie, kaszt
do Gniewoszów. W r. 1578 Marcin Gniewosz sierpski (1631) wróciwszy do katolicyzmu zniósł
płaci tu od 8 osad,, 2 łan., 4 zagr., 1 kom., | istniejacy tu zbór.
policzono
i wojsko tu stojące.

740

Ńiw

Sat

Niwki, wś, pow. kutnowski. W r. 1425
Wład. Jagiełło potwierdza sprzedaż wójtostwa
w tej wsi przez Stanisława, łowczego łęczyckiego Klemensowi z Dzierzbic (Kod. dypl, pol., II,
425).
Nowosiółki al. Nowosiółka, wś, pow. lipo-

mk., Winnica 35,066 mk., Mohylów Podolski
25,826 mk., Płoskirów 24,700 mk., Bałta
24,258 mk, W ogólnej samie ludności wliczono
wojsko w ilości 203,304 osób. Szlachty było
25,695 osób, stanu duchownego 11,278, mie-

1w.

Miasta liczą: Kamieniee Podolski 40,209

wiecki,

Al. Bydłowski: „Mogiły w Nowosiółce* szczan 562,639, włościan 2,269,689 i obeych
(Światowit, t. V, str. 59 do 89, z kilku tablica- poddanych 10,807. Co do wyznań: prawosł.
mi rycin).

2,876,383, katol. 281,075, żydów 406,674.
Gniewoszo- Siecinskij EB. l.: „Archeoł, karta podolskoj gub.*
wie, dziedzice wsi zamienili kościół tutejszy na (Trudy XI archeoł, zjezda. Moskwa, 1902).
Polska, Nowsze prace odnoszące się tu są:
zbór w połowie w, XVI. Katolicy odzyskali go
Siemiradzki Józef prof.: „Geologia ziem polza Zygmunta III.
Oleśno, wś, pow. dąbrowski. W r. 1579 skich*. Tom I. Formacye starsze do jurajpłaei ztąd kasztelan sandomierski od 12 os., skiej włącznie. Lwów, 1903, str. 472i 4 ry8 łan., 7 zagr., 7 kom., 1 ubog. Istniał tu je- ciny. Pusch Jerzy Bogumił: „Geolog. opis Polszcze w r. 1634 zbór kalwiński, wedle Łukasze- ski, oraz innych krajów na półnoe od Karpat położonych*. Dąbrowa, 1903, str. III, 216 (Jest to
wicza mylnie nazywającego wieś: Oleszyn.
Ormiany, wś, pow. kamieniecki. Dzieje tej nowe wydanie dzieła ogłoszonego r. 1833 po
wsi podał K. Pułaski w pracy „Stare osady niemiecku w Stuttgardzie). Mokłowski Kaziw ziemi kamienieckiej* (Przew. lit. i nauk,, mierz: „Sztuka ludowa w Polsce*. Część 1.
Dzieje mieszkań ludowych. Część II. Zabytki
1902).
Ossała, wś, pow. sandomierski, Istniał tu sztuki ludowej. Kraków, 1903, str. 552 i 379
jeszcze r. 1641 zbór kalwiński. Wieś należała rycin w tekście. Potocki Antoni; „La Pologne
do Dębiekich, a przedtem do Turskich, którzy contemporaine*. Paryż, 1903 (wychodzi zeszytami). Gloger Z.: „Eneyklopedya staropolska
*.
założyli zbór w Niekrasowie.
Warszawa, t. IV, 1904.
_
Ostrowiec, miasto, pow. opatowski. MaciePregoła, ob. Wisła (t. XV).
jowsey, dziedziee O., kościół tutejszy murowany
Radzanów, wś, pow. stopnieki. Piotr Gozamienili na zbór kalwiński, zapewne dopiero
łuchowski, dziedzie wsi, urządził tu Zbór i poprzy końeu w. XVI. Wkrótce za Zygmanta III
dejmował r. 1602 synod kalwiński tu się odbyOleksów, wś, pow. kozienicki.

odzyskali go katolicy.

Packów, dobra, pow. czerykowski.

Samuel

wający.

Rawa Stara, ob. Starzawa (t. XV).
Romny, Kuryłow I. A.: „Romenskaja Staryna*. Romny, 1890, str. 346,
z Boczejkowem, przeszły r. 1540 drogą wiana
Ropki, wś, pow. gorlicki. Istniał tu zbór
do Ciechanowieckich.
aryański, przy którym był ministrem Andrzej
Paleśnica, pow. brzeski (Galieya), ob. PaWiszowaty (1652—1655).
łecznica
Rusiec, wś, pow. błoński. Bolesław ks. maPałecznica, r. 1581 Palesnicza, wś, pow.
zow. nadaje Aleksemu, marszałkowi swego dwomiechowski. W r. 1581 płaci tu Stan. Lasocki
ru, jego bratu Ziemakowi, podkom. zakrocz,
od 7'/, łan. km., 2 zagr., 8 kom., 2 rzem. Dzieri trzeciemu bratu Pawłowi piszącym się z R. dla
żawił tę wieś Prosper Provan posiadający kilka
Ciechanowiecki założył tu r. 1669 klasztor dominikanów, zamknięty r. 1832. Dobra te, wraz

ich dóbr: Rusiee, Nadarzyn, Strzeszniowa Wieś
wsi przyległych. Lasocki w r. 1551 zabrał koi Skorosze, prawa i swobody jakich używają
ściół tutejszy na zbór kalwiński, lecz w r. 1565
dziedzice Służewa (Paprocki, Herby, 357). Akt
został wyznawcą nauki Socyna, którą przyjęli

wydany był zapewne przed założeniem w Nadarzynie miasta co nastąpiło r. 1456.
Siekierzyński. Mylnie odniesiono ten zbór do
Ruszków, wś, pow. opatowski. Borzywoj
wsi Paleśnicy w pow. brzeskim (t, VII, 828).
Podlodowski dziedzie wsi, zamienił tutejszy koPniów, wś, pow. tarnobrzeski. Słupcecy ściół na zbór kalwiński za czasów Zygmunta
h. Rawicz, dziedzice wsi zabrali na zbór kościół Aagusta. Na początku w. XVII wieś przeszła
tutejszy założony przez ich przodka Grota, bisk. w inne ręce a kościół zwrócono katolikom.
krakow. Za panowania Zygmunta III Samuel
Rybitwy, wś, pow. nowoaleksandryjski (Pui Aleksander Słupecey wróciwszy do katolicyz- ławyj. Istniał tu w w. XVI zbór kalwiński,
też ministrowie tego zboru: Grzegorz Pauli i Jan

mu, oddali zabrany kościół i fundusze.

Podole.

Gubernia podolska przy obszarze

przy którym był ministrem Grzegorz Kamocki.

Ryki, mstko, pow. garwoliński,

Ossolińsey

36,921 w. kw. liczy obecnie 3,086,906 mk. trzymający ststwo ryckie za Zygmunta Augusta
W tem na miasta przypada 252,638. Najlud- założyli tu zbór kalwiński, który upadł w wieku
niejszy powiat krzemieniecki ma 105 mk. na XVIL,

1 w. kw., najmniej zaludniony bałeki 57 mk. na

Satanów, mstko, pow. proskurowski.

W r.

Sąs

Wol
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Tursko Wielkie, wś, pow. sandomierski.

1560 na synodzie kalwińskim w Bychawie był

obecny Wojciech Pontanus, minister w Satano-| Dziedzice wsi Tarłowie założyli tu w końcu

wie. Istniał więc tu przez ezas jakiś zbór kal-|w. XVI zbór kalwiński, który istuiał jeszcze
wiński.
w r. 1704. Po Tarłach posiadali wieś Żeleńscy.
Sąsiadka, r. 1569 Sącieszka, wś, pow. za- Zbór był drewniany mały,
mojski, Tu prawdopodobnie znajdował się zbór
Uhrusk, wś, pow. włodawski, Istniał tu zbór
kalwiński, który Łukaszewiez za Węgierskim kalwiński przy którym w w. XVII był ministrem
umieszcza we wsi „Saczawka*, Niedaleko ztąd Jan Dambski,
leży wieś Lipie
(Mokrelipie)
w której także!
* Wielkanoc, wś, P pow. miechowski. Stanil
P
istniał zbór przez Latyczyńskich założony.
„sław Wielowiejski po zniszczeniu zborów w Alek-

Siemianówka, r. 1469 Sycmyonowa Wola» 'sandrowicach i Krakowie, wybudował tu w powś, pow. lwowski. W r. 1469 Jan Czyran przed- | ezątku w. XVII nowy zbór murowany, obszerny,
stawia lustratorom nadanie na wójtostwo wChrost- |na użytek współwyznawców z okolicy i Krakony, wydane w Węgrzech (Warneńczyka) i na wa. Uezęszezali tu kupey krakowscy i okoliczi inwójtostwo w Woli Siemionowej potwierdzający na szlachta; Ożarowscy, Żeleńscy, Złotniecy

dokument wydany przez nieboszczyka Tarnow- ni. Dzieje zboru opowiada „Kronika zboru kraskiego, wojew. sandom , starostę ruskiego. Na- kowskiego* spisana przez Wojciecha Węgierdanie pierwotne miało pieczęć z aniołem zagu- skiego, a wydana przez Bandtkego r. 1817
bioną za Wład. Jagiełły.
grzyw. na tej wsi.

Okazał też zapis 800 w Krakowie.

Wierzchowiska, pow. janowski. Tu prawSobolów, wś, pow. bocheński. W r. 1562 dopodobnie a nie w dwu innych wsiach t. n.,,
istnieje tu zbór kalwiński, a przy nim minister w pow. lubelskim, istniał zbór kalwiński, przy
którym r. 1602 był ministrem Jan Radziszowski.
Marcin Laskovius.
Wilczyska, wś, pow. łukowski. Gostomski
Solec, wś i zakład kąpielowy, pow. stopnieki. Zborowsey zamienili tutejszy kościół na dziedzie zabrał tutejszy kościół na zbór kalwińzbór kalwiński. Z przejściem ststwa soleckiego ski. Hieronim Gostomski, wwda pozn., wrócił
do Stan, Tarnowskiego (za Zygmunta III), ko- go katolikom.
Wojcza, wś, pow. stopnieki. Zbór kalwińściół został wrócony katolikom. Łukaszewicz
mylnie odnosi to do S. mstka w pow. iłżeckim. ski istniał tu w w. XVII. R. 1650 umiera tu PaStrzemilcze, wś, pow. brodzki. Łaszczowie weł Herman minister tegoż zboru. Przestał
dziedziceS., które było wtedy miastem, urządzi- istnieć przed r, 1668.
Wolą Justowska, wś, pow. krakowski.
li tu zbór kalwiński.
Leży o 4 klm. na zach. od Krakowa, w dolinie
Sulgostów, wś, pow. opoczyński. Istnieje
praw. brzegu Rudawy, u stóp pasma skalistego
tu r. 1641 zbór kalwiński przy którym minizalegającego obszar, dzielący dolinę Rudawy od
doliny Wisły, pomiędzy Bielanami, Chełmem
Sułoszowa, wś, pow. olkuski. Ludność tej i Zwierzyńcem. Dolina Rudawy wznosi się okowielkiej wsi dochodzi obecnie 5000. Szafrań- ło 200 mt. n. p. m., szczyty zaś przyległe do

strem jest Daniel Rabonius.

eowie urządzili tu w drugiej połowie wieka XVI Woli przechodzą 300 mt. (Sikornik). Na obszazbór kalwiński zapewne z kościoła miejscowego. rze wsi znajdują się malownicze Panieńskie skaSyrniki, pow. lubartowski, ob. Żerniki ły. Wieś posiada piękną rezydencyę (ks. Czar(t. XIV, 784).
toryskich) z pałacem i parkiem stanowiącym
Szarawka, pow. kamieniecki Szczegóły hi- ulubione miejsce wycieczek dla krakowian.
storyczne podał K. Pułaski w pracy: „Stare osa- W dok. z r. 1389 wymieniona jest jako „Wola
dy w ziemi kamienieckiej (Przew. nauk. i liter., prope Craeoviam* (Kod. kat. krak., II, 137).
1902).
Nazwę swą obecną otrzymała od Justusa DeSzczepanowice, wś, pow. tarnowski, Chrzą- ciusa, sekr. królew., który przyjąwszy kalwistowsey dziedzice wsi urządzili tu w wieku XVII nizm urządził tu dla kółka spółwyznawców zbór
zbór kalwiński, który istniał do r. 1713 w któ- przy którym r. 1555 był ministrem Grzegorz
rym spłonął z podpalenia. W okolicy mieszka- Pauli z Brzezin. W reg. pob. z r. 1581 podano:
ło tu wiele rodzin szlacheckich wyznania kal- „Wola successorum Ludovici Decii* w dzierża-

wińskiego i uczęszczali tu też kupcy anglicy wie Glińskiego, płaciła od 5 pół łan., 14 zagr.
bez roli, 5 kom., 1 rzem., !/ łana karcz. PrzySzeromin, pow. płoński, ob. Zeromin (t. XIV, legły Chełm i Bielany należały do Mikołaja
787).
Chełmskiego.

i niemcy z Tarnowa.
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W tomie XY zamykającym wydawaietwo „Słownika Geograficznego* rozpoczęte w dniu 1 stycznia r. 1880, staraliśmy się uzupełnić
braki, wyrównać nierównomierności, sprostować błędy poprzednich tomów
a wreszcie podać przy ważniejszych miejscowościach Świeższe dane statystyczne i uzupełnić bibliografię podaniem opracowań i żródeł ogłoszonych
w ostatnich czasach,
Z dawnych współpracowników kilku zaledwie wzięło udział
w mozolnej i nieponętnej pracy nad uzupelnianiem skończonego już dzie-

ła. Aleksander Jelski dostarczył dodatków i poprawek do miejscowości

z obszaru gub. mińskiej. Dr. Maryański i ks. M. Ostaszewski do gub.
podolskiej, Michał Witanowski kilkanaście opracowań miejscowości dawnej ziemi łęczyckiej i innych okolic, Ludwik Żytyński przysłał opisy
kilkunasta osad z gub. wołyńskiej, nieżyjący już F, Morgulec notatki do
pewnej liczby osad z gub. kijowskiej, Ad. Łopaciński notatki do wielu
osad z obszaru gubernii litewsko-białoruskich, dr. Ludwik Czarkowski
kilka opracowań osad z okolic grodzieńskich, Przegaliński Roberi uzupełaił wielu szczegółami opisy osad z pow. janowskiego, gub. lubelskiej,
inżynier Witkowski notatki do hydrografii Królestwa (do litery A. i B),
nieżyjący już L. Kurtzman bibliografię krajoznawczą dla obszaru W. Ks.

Poznańskiego.

Drobne przyczynki i sprostowania nadesłali też: M. Ba-

ruch, WŁ. Ciechanowiecki i M. Wawrzeniecki.

Cały obszar ziem w obrębie Cesarstwa Rosyjskiego, jak w po-

przednich tomach, tak i w suplemencie, opracowywał Józef Krzywicki.
Pozostałe części kraju tudzież bibliografię źródeł i opracowań dla całości,
obrobił Bronisław Chlebowski, Zrobiliśmy co przy skromnych siłach

i środkach było możliwe.
Warszawa, w lutym 1904 r.
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