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ADAMKI  v. Jadamki, par.  Błaszki, p. sieradzki 
wieś i folwark, cz. Kostrzewic, karczma Felinka. Folwark ma 341 mg. W 1755 Jan Jarosław 
Pawłowski sprzedał Adamki i pół Maciszewic Adamowi Porowskiemu. W 1927 roku folwark ma 
168 ha, właściciel Lucjan Rubach. (SGKP t. 3, s.361,TD), 
BACHORZYN  par.  Buczek, p.  łaski 
oraz Kowalew, Lgów, Wola, Utrata-karczma, należą do dóbr Buczek. W 1783 r. Adama 
Rakowskiego szambelana. W 1827 r. 18 domów i 204 mieszkańców. W 1854 r. ma 852 mg lasu. 
(SGKP t. 1 s. 7 , lasy) 
BALIN  par.  Balin, p. turecki 
wraz z Jankowicami. Położenie korzystne, gleby dobre, łąki obfite, zamożność wyjątkowa. Dobra 
należały do Walewskich, potem Gierałtowskich, którzy je rozparcelowali. (SGKP t.1 s. 87) 
BAŁDRZYCHÓW  par.  Bałdrzychów, p. poddębicki 
i Góra Bałdrzychowska. Wieś rządowa, starożytna osada ponad błotnistą doliną Neru, nadana 
została wraz parafialnym kościołem klasztorowi cystersów w Sulejowie w 1176 przez Piotra - 
arcybiskupa gnieźnieńskiego, w 1331 zniszczona przez Krzyżaków. Murowany kościół z 1710 
roku, a po spaleniu w 1824 roku odbudowany w 1847 roku. W 1827 roku były 52 domy, 406 
mieszkańców, obszar 659 mg. W 1912 r. kolonia, osada i f-k mają 3385 mg, właścicielem jest 
spółka bankowa. (SGKP t. 1, s.95, PGkal.) 
BAŁDRZYCHOWSKA  GÓRA par. 
Bałdrzychów, p. poddębicki 
wieś i folwark rządowy, donacja Aleksandra 
Najdharta, nad rzeką Bałdówką, gorzelnia 
produkująca 3 tys. wiader okowity, cegielnia. W 
1827 roku 56 domów i 426 mieszkańców. 
(SGKP t. 1, s.95) 
BAŁUCZ  par.  Borszewice, p. łaski, 
Bałucz i Wola Bałucka w niskim położeniu 

wśród mokradeł. W 1827 r. ma 20 
domów i 275 mieszkańców. W 
1783 roku wielu właścicieli 
cząstkowych: Ludwik Otocki, 
Antoni Starzyński, Maciej 
Kowalski. Felicjan Otocki 
sprzedaje część wsi Ksaweremu 
Wąsowiczowi . Obciążenie 
majątku; podatki 106,10 zł, 
liwerunku 133,13, kontygentu 
liwerunkowego 64,29, podymnego 
142,16, szarwark 100, stawka 
ogniowa 184,20, inne 98,20. 
Razem 830,17 zł. 

Po Antonim Bieleckim, 
Bałucz A i Kozuby A, B, 
spadkobiercy sprzedają 
Wincentemu Kobyłeckiemu za 
57.330 zł. Ten założył tu kolonię 
Wincentów. W 1929 r. 
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Włodzimierza Wyganowskiego. W 1937 roku własność Otto Hofmana, 204 ha. (SGKP t. 1, str. 
95, Kobyłecki  1819k.2009, SG 235 
k.27 
BARCZEW par. Brzeźnio, p. 
sieradzki 
Należał do Porajów Pstrokońskich, 
potem Stefana Nowickiego, który 
wystawił tu dwór, na początku XX w. 
Mendla Glicenstejna. Gorzelnia 
parowa, tartak, kopalnia wapna, 
cegielnia, gospodarstwo postępowe 
(SGKP t.1 s.107) 
                                                                               
Dwór w Barczewie wg Wieś Ilustrowana 1911 nr 4 
 
BARTOCHÓW , par. Warta, p. sieradzki, 
Małków, Duszniki, Nieradza Wysoka cz. A - Pawła Biernackiego od 1768 r., z działów z braćmi. 
W 1827 roku 33 domy i 278 mieszkańców. Filia manufaktury sukienniczej Harrera, pracowało tu 
wtedy 45 warsztatów. W 1912 własność spółki bankowej. (SGKP t. 15 cz. I s.88, Dębski 1827 
a.17, PGkal.)  
BARYCZ  par. Łask, p. łaski, 
należy do d. łaskich. Dom folwarczny nowy z bali na węgieł, od dołu 3 rzędy gontów, potem 
słomą kryty. Drzwi na biegunach, zamiast pieca szabaśnik, okien dwa po szyb 16. Izba z prawej 
w niej okien dwa. Owczarnia z drzewa kostkowego, stodoła takaż. Chałup 11 i młyn wodny. Wieś 
ma 15 domów, 145 mieszkańców i 200 mg, folwark ma 990 mg, osada młynarska. (Szczawiński 
1838 a.475, SGKP t. 15 cz. I, s. 90), 
BĄKI  i folwark Stefanów, par.  Małyń, p. poddębicki, 
w 1783 r dwu właścicieli; Barczewski i Chumanowski, potem Stefana Drozdowskiego. W 1928 r. 
nabyty przez Wacława Dąbrowskiego, majątek miał 304 ha powierzchni. (Kobyłecki 1825 k.394, 
SGKP t. 15 cz. I s.95, Ziemianie t.4, s.38), 
BECHCICE  par.  Lutomiersk, p. pabianicki, 
w 1783 r. własność Kossakowskiej kasztelanowej brzeskiej. Wieś i folwark nad Nerem w 1827 
roku 31 domów i 277 mieszkańców. F-k ma 569 mg, kolonie Józefów 10 osad i Florentynów 6 
domów. W 1937 roku Stefana Tobiacellego, 243 ha. (SGKP t.15, cz. I, s.96) 
BELEŃ v. Beluń, Bieleń i Zagórzyce par. Strońsko, p. zduńskowolski, 
w 1783 r Mikołaja z Borzęckiego cześnika, dobra nabyte w 1720 roku od sukcesorów Wojciecha 
Wiewiórowskiego. Po ojcu Karolu Tymienieckim syn Tomasz i jego spadkobiercy. Wartości 180 
tys. złotych. Od Tymienieckich majątek nabył Sebastian Behm w 1839 r. za 140 tys. zł. W 1827 
roku 21 domów i 250 mieszkańców. Ziemi włościańskiej 86 mg, dworskiej 1014 mg w tym ornej 
800 mg. (Kobyłecki  1831 k.664, SGKP t.14, s.270). 
BEŁDÓW par.  Bełdów, p. zgierski 
Zgniłe Błoto, Sania, Dzierżanów i kolonia Adamów – Adama Wężyka. Bełdów z przyległością 
Bełdówek we wzgórzystym położeniu nad Bełdówką, kościół parafialny drewniany, gorzelnia, 
młyn wodny. W 1827 roku 27 domów i 373 mieszkańców. W 1937 r. Władysława Wężyka, 1025 
ha. (Kobyłecki 1823 k.270, SGKP t.1, s.128, t.15, cz. I, s.99),                                      



 4 

 
       Majątek Bełdów 1944                                                 Dwór w Bełdowie foto. Tomasz Szwagrzak 
 
BĘDKÓW   par.  Burzenin, p. sieradzki 
oraz Wola Będkowska w 1783 roku Wolskich. W 1785  r. Wojciech Wolski za 27 tys. zł sprzedał 
połowę tych dóbr Sewerynowi Tymienieckiemu. Ma 
olejarnię w 1827 r. W 1912 r. ma 980 mg, Stefana 
Kobierzyckiego, a w 1937 r. z wsią Pyszków Sabiny 
Kobierzyckiej, 1775 ha. (SGKP t.1, s.165 PGkal., AT 101, 
k.869). 
BIAŁA  par. Biała, p. wieluński 
wieś i folwark. W 1784 r. właściciele cząstkowi; 
Jakułowicz, Psarski, Zarębina. Podzielona na 3 części, 
jedna część rządowa. Dobra donacyjne generała Haydena, 
potem rozparcelowane. Kościół drewniany z 18 wieku i 
szkoła początkowa, w 1827 roku miała 99 domów i 781 
mieszkańców. 
W 1912 r. wieś, kolonia i kolonia po byłym folwarku mają 
263 mg, właściciele to uwłaszczeni włościanie oraz Stayer 
i Prędki. (SGKP t.1, s.170, PGkal.) 
   

 
BIAŁA  par. Pajęczno p. piotrkowski  
dziedzictwo Bielskich: Marcina i jego syna 
Joachima, dziejopisów polskich. Tu pierwsza 
historia powszechna i krajowa po polsku była 
napisana. Z tego ustronia wyszły poważne karty 
kronikarza-ojca i dźwięczne rymy syna. Obaj 



 5 

pełni zasług w zaciszu Białej dla dobra i slawy swych ziomków pracowali. Sprzedana w 1594 
roku Mikołajowi Gomolińskiemu, potem Starczewskich z których Jędrzej ostatni z rodu 
roztrwonił majątek. Na publicznej licytacji nabył wioskę Denzo radca sprawiedliwości Prus 
Południowych. Ten pomny na sławę posiadłości, pragnął dom Bielskich do pierwotnego 
przywrócić stanu, ale pożar zniszczył odbudowany dom. Następny właściciel to Józef Martini. 
(SGKP t.1, s.170) 
BIENIEC  par. Pątnów, Dzietrzniki, p. wieluński 
wieś królewska, w 1789 r. w posesji Samuela Bronikowskiego podkomorzego JKM i małżonki 
jego Marianny z Unrugów. Dwa stawy, młyny, karczma, gospodarzy 23. W 1827 r. 31 domów i 
215 mieszkańców.  W 1912 r właścicielami są uwłaszczeni włościanie. (Lustr. II str.216-21, 
SGKP t.1 s.219, PGkal.) 
BIERNACICE  p. poddębicki 
z f-kiem Bronówek ma 86 włok, a po rozkolonizowaniu 43. Gorzelnia. Własność Skotnickich, 
Pstrokońskich, Biernackich, od 1848 r. Feliksa Lisieckiego, potem Artura Dzierzbickiego. Z 
dokupionymi Bronowem i Zelgoszczą, 

                                         
                                                                                     Dwór w Biernacicach foto. Tomasz Szwagrzak 

BILEW , v. Bielew, par. Marzenin, p. łaski, 
oraz Okup Mały i Wielki, Gajewniki i  Zawady, 
własność Walewskiej - kasztelanowej w 1783 r. Od 
Bogumiła Walewskiego kupił majatek w 1810 roku 
Antoni Prądzyński. Zapisał dobra synowi Ignacemu 
w 1835 roku. Wartość dóbr; Bilew z przyległościami 
Okupy 120 tys. zł, Gajewniki 80 tys. zł. Zostały 
sprzedane w 1862 r. Arnolfowi Nowina 
Miłoszewskiemu. Ten zbywa majątek w 1866 r. 
Marii z Białeckich Gustwowej Stadnickiej. Kolejnym 
właścicielem, który kupił dobra na publicznej 
licytacji 17/30 kwietnia 1900 r. był Walerian 
Garszyński. Rozparcelował on ziemię, sprzedając 
działki prywatnym właścicielom. (Dydyński1810 
a.173, Pstrokoński 1815, k. 253-319, Kobyłecki  1826 
k.189, 1835 k.361, SGKP t.1, s.226)  
                                        
BISKUPICE  par.  Charłupia Mała, p. sieradzki, 
Własność Lis Rudnickich, potem Dąmbskich, w 

1783 r. Siemiątkowskich. W 1827 ziemi 884 mg w tym dworskich 650. Ziemia urodzajna, 
gospodarstwa zamożne ludność 453 dusze i ewangelików 3, 26 domów, 222 mieszkańców. Do 
majątku należą folwarki: Kowale, Żerosławice, Grądy, Miedzno i Piotrowice. W 1882 po śmierci 
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Józefa Siemiątkowskiego dobra nabył Aleksander Greave dla syna Stanisława, za 379.910 rbs. 
Powierzchnia 154 włóki w tym połowa boru. Po bezpotomnym Stanisławie G. dobra przeszły na 
siostrzeńca - Artura Dobieckiego, w 1912 r., miały 1513 ha, (SGKP t. 1, s.238, TD) 

                                 autograf Stanisława Greave 
BLI ŹNIEW  par.  Wągłczew, p. sieradzki, 
ma ziemi 415 mg w tym dworskiej 378, włościańskiej 37 mg ludności 135 osób. W 1912 r. 
właścicielem jest Antoni Antosik i uwłaszczeni włościanie. (SGKP t.1, s.244, PGkal.) 
BŁASZKI  par.  Błaszki, p. sieradzki, 
W końcu 16 wieku Błaszki miały kilku 
cząstkowych właścicieli; Marka 
Błaszkowskiego, Marcina 
Jadamczewskiego, Andrzeja 
Kociełkowskiego, Piotra Tądowskiego. W 
1668 roku jako dziedzic wsi figuruje 
Stanisław Bartochowski, następnie z 
posagiem Joanny Bartochowskiej 
przechodzą dobra do rodziny Lipskich. 
Ostatnim właścicielem jest Józef Lipski, a 
od 1817 jego spadkobiercy. W 1912 mają 
603 mg, właścicielami są uwłaszczeni 
mieszczanie i Stefan Arnold. 

Na piaszczystej równinie, kościół 
parafialny murowany z 1779 roku. W 
1827 roku 91 domów i 1361 
mieszkańców. Parafia istniała od 1521 roku. Na dobra składają się; miasteczko, 
 f-k i wieś Borysławice, Bukowina, wieś zarobna Chrzanowice, f-k Lubanów, Gzików, 
Wilczkowice w 1783 r. własność Ignacego Lipskiego łowczego wschowskiego. W 1830 w 
Borysławicach jest  półrolników 8, komornik 1, czynszowników 7, młynek koński, w Bukowinie 
półrolników 8, zagrodników 2, komorników 8, czynszownik 1, w Chrzanowicach półrolników 8, 
komorników 3, dwa wiatraki. Miasteczko Błaszki ma 82 czynszowników, kramarzy korzennych i 
łokciowych 9, szmuklerzy 2, rzeźników 14, piekarzy 4, szklarzy 2, powroźników 4, kuśnierzy 3, 
gwoździarzy 3, rymarz, bednarzy 2, szewców 36, kapeluszników 2, mydlarzy 2, fabrykant 

cykorii, farbiarz, postrzygaczy 3, 
sukienników 37, garbarzy 8, 
stolarzy 5, stelmach, krawców 47, 
garncarz, Kowalski Ludności jest 
1700 osób. W każdą niedzielę 
bardzo znaczne targi na zboże i 
trzodę chlewną i 10 jarmarków 
rocznych. (Markowski 1831 k. 166-
173, Janczewski 1834 k. 227-34, 
SG 1-245, 15 I-163, PGkal.) 
BOBROWNIKI   par. Doruchów, 
p. ostrzeszowski,      
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nad Prosną, własność królewska, w  latach 1365 do1640 prywatna rodu Wierzbięta h. Niesobia. 
Madalińscy 1640-1800, Belinowie h. własnego 1730-1910, Chrzanowscy h. Poraj 1864-1945 
zakupione na licytacji za 28 tys. talarów 
przez Juliusza Ch. (TD) 
BOBROWNIKI  par. Działoszyn, p. 
wieluński, 
nad Wartą dobra królewskie, należą do 
starostwa wieluńskiego w posesji Stanisława 
Męcińskiego. Domów 23, pustkowia 
Jastrzębie, Troniny, Cieśle, Gligi, Szczepany, 
Krzemianka.  
W 1912 r. właścicielami są uwłaszczeni 
włościanie.(Lustr. II str. 212, SGKP t.15, s. 
170, PGkal.) 

BOBROWNIKI  par. Chojne,  p. sieradzki 
mg 390 w posiadaniu włościan, 288 mieszkańców, 
ludność zamożna, do dóbr Chojne. 
Właściciel w 1912 r. T. Dangel. (PGkal.) 
 
 
 
 
 
 
 

BOCZKI  par.  Rossoszyca, p. sieradzki, 
oraz Sikucin, Kotliny, Kotlinki, Raduchów, i 
Kobyla Chmielowa w połowie XVI wieku 
Żernickich, w połowie XVIII  w. właścicielem 
jest Wojciech Zaręba Tymieniecki. Własność w 
1811 roku Pawła Biernackiego. 1257 mg ziemi 
w tym dworskiej 1106, 301 dusz, młyn wodny z 
produkcją 650 korców mąki rocznie. Dobra 
sprzedane w 1831 r. przez Józefę ze 
Zdzienickich 1v. Sulimierską, 2v. Skórzewską. 
W 1841 r. od spadkobierców Rafała 
Pstrokońskiego nabył majątek Wilhelm Nencki. 
W rękach tej rodziny do 1945 r. W 1912 r. wieś, 
folwark i osada mają 1257 mg, własność Adama Nenckiego.  (Kobyłecki 1831 k.100, Zborowski 
1860, a.124, SGKP t.1, s.271, PGkal.) 
BOGUCICE par.  Małyń, p. poddębicki 
w początku 18 w. Adama Iwańskiego stolnika łęczyckiego, a w 1783 r. Jana Zaremby 
Cieleckiego kasztelana spycimierskiego. W 1827 roku 111 mg ziemi w posiadaniu włościan, 
ludności 149 osób w tym 6 ewangelików. W 1937 r. Bogdana Cieleckiego, 303 ha. (TD, SGKP 
t.1, s.280), 
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BOGUMIŁÓW  par.  
Sieradz, albo Chojne, p. 
sieradzki 
nad Wartą, kupiony od 
Michała Luboińskiego w 
1801 roku za 69 tys. zł 
przez Stanisława 
Szołowskiego, wartość w 
1833 r. 120 tys. zł. 
Gruntów 1130 mg. w 
tym dworskich 798, 
młyn wodny Dwór 
murowany pod 
dachówką, 2 kominy,  

 
Dwór w Bogumiłowie wg Wieś Ilustrowana 1911/4 
 
sklepy 3 małe pod spodem, pokoi 6, garderoba. Od 1878 r. Kobierzyckich. W 1912 r. wieś , 
folwark i osada młynarska mają 874 mg, własność Michała Kobierzyckiego. (Pstrokoński 1833 
k.167-77, SGKP t.1 s.281, PGkal.) 
BOLESŁAWIEC  par. Bolesławiec, p. wieruszowski 
osada graniczna nad Prosną, dobra królewskie, starostwo w posesji dożywotniej Ludwiki z 
Załuskich Szaniawskiej starościny bolesławieckiej. Kościół parafialny murowany z 1596 roku 
przez Mikołaja Zebrzydowskiego, kościół drewniany panien norbertanek, zamek na kopcu obok 
miasta.  

Do starostwa należą wsie; Wójcin osadników 48, młyn na Prośnie, kościół drewniany, f-k 
Wiewiórka w nim młyn, osadników 6, wieś Żdzar osad 30, wieś Piaski czyli Pokora z 
pustkowiem Kamionka i młynem Krupka, wieś Gola z karczmą i młynem, wsie Jankowy z 
browarem, 18 osadników, wieś Donaborów 20 gospodarzy, wieś Wyszanów w niej kościół 
erygowany w 1422 roku, karczma Staniszewska. W 1912 r. właścicielami są dawni mieszczanie i 
Aleksander Naszczekin. (Lustracje II str.221-52, SGKP t. I, str.299, t.15, cz. I, s.191, PGkal.) 
BORKI  DRUŻBIŃSKIE  par. Bałdrzychów, p. poddębicki 
Lipki, Wyrębów i Dąbrówka kupione w 1805 od Benedykta Milewskiego przez Bogusławskich. 
W 1810 roku własność Sabiny z Bogusławskich Milewskiej. Borki rozległości 11 ½ włók w tym 
5 włók lasu. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku maja 505 mg, a właścicielami są 
uwłaszczeni włościanie i spółka bankowa. (SGKP t. 1, s.311, PGkal.) 
BORKI  kolonia, par. Szadek, p. szadkowski 
W 1734 r. Borki, Lipki i Busina własność Jakuba Kozubskiego. W końcu 19 w. 323 morgów w 
posiadaniu włościan, gospodarstwa nędzne, ludność niezamożna, 198 mieszkańców.(SGKP t. 1, 
str.311, TD) 
BOROWISKA  par. Brzeźnio, p. sieradzki 
mg 115 włościańskich, 98 mieszkańców. W 1912 właścicielem jest spółka bankowa. (SGKP t. 1, 
s.321, PGkal.) 
BOROWNO par.  Borowno, p. częstochowski,  
oraz Grabów, Grabówka, Łochynia, nabyte przez Walgdona w 1807 r. za 540 tys. od żony 
Barbary Mielęckiej. Sprzedane przez Walgonową -wdowę, Hipolitowi i Karolinie Strojewskim 
za 460 tys. zł (Kowalski 1835 II k.3) 
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BORSZEWICE , par.  Borszewice, p. łaski 
i Kopyść. Dawniej własność arcybiskupów gnieźnieńskich. W 1827 roku ma 29 domów, 270 
mieszkańców, 921 ziemi włościan, 710 mg lasu rządowego. Cmentarz grzebalny założony 
oddzielnie od kościelnego otoczony murem, założony w 1811 roku. Majorat we wsi Kopyść na 
191 mg. (SGKP t.1 s.328, t.4, s.388) 
BRATKÓW  DOLNY  par. Bałdrzychów, p. poddębicki 
Hieronima Kowalskiego od  Sebastiana Gołembowskiego w r. 1629 nabyte, a po jego 
bezpotomnej śmierci przez  Adama Gawłowskiego posiadane, i do rąk Stefana Biernackiego 
przeszłe, a z rąk Kawieckich na Annę z Kowalskich Rojkową spadłe, potem we władaniu jej 
spadkobierców. Osad włościańskich 20, domów 10 mieszkańców 106. Folwark z 50 mg lasu 
należy do Władysława Rojka, obszar 465 mg. W roku 1912 wieś i folwark mają 479 mg, 
właścicielami są spadkobiercy Rojka. W 1937 r. Zygmunta Stegmana, 174 ha. (Kobyłecki 1831-
667, SGKP t. 1, s.354, PGkal., TD) 
BRATKÓW GÓRNY  par.  Wierzchy, p. poddębicki 
Michał Korzenicki sprzedał w 1693 r. za 6.950 zł Władysławowi Ponieckiemu. Majątek ma włók 
6, należy do dóbr Pudłów. Osad włościan 7, domów 5 mieszkańców 67. W 1912 wieś i folwark 
mają 180 mg, a właścicielami są uwłaszczeni włościanie i spółka bankowa. (SGKP t.1, s.354, 
PGkal.) 
BRODNIA  par. Brodnia, p.  poddębicki, 
i Brzeg wsie królewskie, należały do 
starostwa sieradzkiego, w 1783 roku w 
posesji starosty Ignacego Błeszyńskiego, 43 
domów, 450 mg. ziemi włościan 400 mg, 
dworskiej z folwarkami Grzeszyn i Stary 
dwór, karczmą Wymysłów, osadą Hucin i 
Stolarnia, 4 700 mg w tym ziemi ornej 644 
mg, 40 domów, 219 mieszkańców. od 1836 
r. jako majorat była w posiadaniu generała 
Iwana Fedorowicza Noskowa. Brodnia wieś 
i folwark donacyjny nad Wartą na wzgórzu 
w pięknej miejscowości, jedna z 
największych wsi w powiecie, gleba dobra, 
obszerne łąki, włościanie zamożni z hodowli 
koni znaczne ciągną korzyści. Dawniej 
wchodziła w w skład dóbr arcybiskupów 
gnieźnieńskich. Od 1866 roku samodzielna parafia. (Lustracje I str.236-47, SGKP t. 1, str.362)  
 

BRODNIA  par. Buczek, p. łaski, 
W 1677 r. Zofii z Brodzyńskich Zaleskiej. W 
1786 r Stanisława Wołłowicza i jego 
sukcesorów (patrz Czestków), po biskupie 
Andrzeju w wyniku działów własność Wiktora 
W., po jego bezpotomnej śmierci w 1860 roku 
sprzedane . Dobra składały się z wsi i f-ku 
Brodni, folwarku Grzeszyn, wsi; Wilkowyja i 
Malenie A, Sowieńca i karczmy Wymysłów. W 
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1929-37 roku własność 
Szymona Zemana, 340 ha. 
(Sikorski 1860 k.182, 
SGKP t. 1, str.362) 
                        

BRONÓW par.  Uniejów, p. poddębicki,  
Zrazu własność Bronowskich, Kossów. Dobra obejmujące: Bronów, 
Bronówek, część Spędoszyna, Zalesie, część Sędowa w 1785 r. 
Wincenty Magnuski zbył za 110 tys. zł Franciszkowi Magnuskiemu. 
Po niedługim czasie, bo w 1789 r. spadkobiercy tego ostatniego 
sprzedali majątek Maciejowi Konopnickiemu. Następnie dobra: 

Bronów, Bronówek, Piotrów Zalesie, Konopnica, w 1868 r.  Konopniccy sprzedali 
Dzierzbickiemu.   (AT 101 k.267, 869, TD) 
BROŃCZYN  par.  Błaszki, p. sieradzki 
Początkowo jest majątkiem rodu Zarębów, potem  
własnością kościelną. W 1506 kapituła katedralna 
poznańska sprzedała wieś Stanisławowi 
Kołdowskiemu. W 1783 r . własność Piotra 
Łubieńskiego podczaszego szadkowskiego, którego 
sukcesorzy sprzedają dobra Józefowi Lipskiemu. Po 
przymusowym wywłaszczeniu spadkobierców 
Lipskiego w 1840 r. wieś kupił Jakub Stożkowski, 
którego syn w roku 1852 sprzedał majątek 
Porębińskim, a ci w 6 lat później Józefowi i Anieli 
Kęszyckim. W 1872 r. wieś za 76 tys. rbs kupił 
Józef  Ildefons Grodzicki  i przekazał w rozliczeniu 
siostrze Nepomucenie Węgierskiej w 1879 r., a 
Węgierscy władali nimi do 1945 r., kiedy to majątek 
został rozparcelowany. 
BRZEG wieś i f-k nad Wartą,  par. Brodnia, p.  turecki,  
należy do dóbr rządowych Brodnia. We wsi obszerne łąki i pastwiska, gospodarzy 90 do których 
należy 1599 mg. Folwark rozległości 140 mg. Podług lustracji dóbr starościńskich w 1789 roku 
wieś i folwark wraz z młynem i wiatrakiem przynosiły skarbowi 980 złotych groszy 12.  

Dobra donacyjne generała Noskowa, wieś i f-k w 1912 
r. miały 1739 mg, właścicielami byli uwłaszczeni 
włościanie i Michał Noskow. (Lustracje I 245, SGKP 
t.1, s.396, PGkal.) 
BRZESKI  par. Marzenin, p. szadkowski 
Filipa Sulimierskiego do 1843 r wartość hipoteczna 
8700 rbs., długi 11817 rbs, półrolników 18, 
komorników 2, młyn. Nad rzeczką Grabią w 1827 roku 
15 domów, 123 mieszkańców, obszar 773 mg. W 

ogrodzie drewniana modrzewiowa kaplica. Od 1928 właścicielem jest Ernest Schmeller, 257 ha i 
Mojżesz Sercarz , 252 ha. (SGKP t.1, s.405), 
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BRZEŹNIO  par. Brzeźnio, p. sieradzki, 
Kościół z 1755 roku ufundowany przez Błeszyńskich. Dobra początkowo stanowiły własność 
norbertanek, następnie Zapolskich,  w 1741 roku kupione za 135 tys. zł przez Kazimierza 
Błeszyńskiego. Po bezpotomnych Błeszyńskich w wyniku działów rodzinnych przeszły do 
Walewskich. Powierzchnia wynosiła wtedy; Brzeźnio, Krzaki, Pustelnik 373 huby, Nowa Wieś i 
Potok 167 hub. W powiecie było 6 wiatraków i 5 młynów wodnych, gorzelnia w Nowej Wsi. 
W roku 1912 wieś i kolonia po byłym f-ku miały 1784 mg, a właścicielami byli uwłaszczeni 
włościanie i spółka bankowa. (SGKP t.1, s.413, PGkal.) 
BRZOZA   par. Biała, p. wieluński  
Wieś i f-k mają 447 mg w 1912 należały do Józefa Madalińskiego. W1927 r. własność 
Kazimierza Wernera,145 ha (SGKP t.1 s.423, PGkal.)                                     
BRZYKÓW  par. Brzyków, p. sieradzki 
W 1783 kasztelana Józefa Walewskiego. Wieś i 
folwark, kościół parafialny murowany, pokłady 
wapna i gliny garncarskiej 13 domów, 193 
mieszkańców. Brzyków i Wrońsko w 1928 
Adama Trepki, 920 ha. (SGKP t.1, s.429) 
BUCZEK  par.  Buczek, p. łaski 
oraz Kowalew, Lgów, Bachorzyn, Malenia B, 
Wola Buczkowska, młyn Krupa, pustkowie 
Tarczówka od początków 17 wieku własność 
Walewskich, a 1809 roku własność Józefa 
Walewskiego. W 1832 roku sukcesja po 
Anastazym Walewskim. Kolejny właściciel Leon Urbanowski w 1841 r. na gruncie wsi Buczek 
założył kolonię Józefatów, a w Kowalach kolonię Petronelów. Ogółem sprzedał 6 ¾ huby. W 
1856 roku wsie; Wola Buczkowska i Kowalew to własność Kazimierza Niedźwiedzkiego. W 
1929 r. Elżbiety Lorentz, w 1937 r. Jana Rutkowskiego - 605 ha. W tyle dworu ogród dworski. 
Posada włościan; komorników 10, komornic 3, zagrodników 16, w Kowalewie 1 półrolnik, 

zagrodników 19, komornice 3. W Lgowie zagrodników 3. 
Czynszowników w Buczku 5, na folwarku Wilkowyje 1, w Kowalewie 
1 razem czynszu od nich 461, 15 zł. W majątku znaczne bory i lasy 
w nich dwu borowych. 

 Kościół parafialny murowany prawdopodobnie po ariański w 
nim krypta grobowa Buczkowskich i kaplice Gomulińskich i 
Walewskich. W 1827 roku 28 domów 186 mieszkańców ziemi 
włościańskiej 318 mg, kościelnej 8, dworskiej wraz z folwarkiem 
Lgów 2190 mg w tym ziemi ornej 840 mg, w cegielnia i młyn 
wodny. (Sikorski 1856 k.116, Kobyłecki  1832 k.125, Szczawiński 
1845 a.32, SGKP t.1,s.437, NSSZ 1/2000 s.22) 

BUKOWIEC  par.  Kliczków, p. sieradzki 
1176 mg ziemi z tego w posiadaniu dworskim 1036 mg, ludności 206 mg, młyn wodny. Stanowił 
całość z dobrami Chajew. W 1835 r. od Tarnowskich przeszedł w sukcesji dla Brunony 
Stawiskiej. (SGKP t.1 s.462). 
BURZENIN  par.  Burzenin, p. sieradzki 
Na dobra Burzenińskie składały się z; miasto Burzenin, Wielka Wieś, Strumiany, Witów, 
Prażmów, Ligota, Strzałki, Majaczewice, Szczawno, Wola Szczawińska, Biedaczew, Barczew, 
Pyszków, Lipno, Będków, Wola Będkowska.  
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Około 1559 roku własność Tomasza i Jadwigi z Pyszkowskich małżonków Charłupskich, potem 
w rękach Bużeńskich, a około 1637 roku przeszły do Poraj Pstrokońskich. Ostatnia z tego rodu 
Marianna wniosła część tych dóbr w 1771 roku do domu Korabitów Kobierzyckich.  
Miasto Burzenin, Reszków, Strzałki w 1783 roku własność Marianny z Głębockich Józefowej 
Walewskiej wdowy po kasztelanie łęczyckim. W 1912 r. osada i f-k maja 208 mg, a 
właścicielami są dawni mieszczanie i A. Kobierzycki. (SGKP t. I, s.477, PGkal. ). 
BUSINA par.  Bałdrzychów, p. poddębicki,  
w 1783 roku Suchorskiego. W 1827 roku 12 domów i 134 mieszkańców. Włościanie mają 96 
mg. gruntów. Bezpotomny Antoni Czyżewski 
w 1838 r. zapisał Norbertowi i Brygidzie 
Kończykowskim. W 1912 kolonia ma 396 mg 
i należy do właścicieli cząstkowych.(SGKP 
t.1, s.478, PGkal., Szczawiński 1838, a.86) 
CHABIERÓW  par. Góra, p. sieradzki,  
w 1783 r Chorkowskich przed 1830 r. 
Neugebauerów. F-k ma 422 mg. W 1912 r. 
wieś i kolonia po byłym f-ku mają 427 ha, a 
właścicielami są uwłaszczeni włościanie. 
(SGKP t.1, s.537, PGkal.) 

                 
CHAJCZYNY  par. Wygiełzów, p. bełchatowski 
w 1783 r. własność Zaręby. Do f-ku należy 453 mg, 
po wyciętym lesie mg 176. Dawniej stanowiły całość 
z rozkolonizowanymi dobrami Jawor. W 1827 jest 13 
domów, 70 mieszkańców. 
Na 401 mg wsi Jawor założono kolonię Emilianów a 
w niej zbór ewangelicki, szkołę i cmentarz. 
(SGKP t.1, s.539), 
CHAJEW  par.  Kliczków, p. sieradzki 
obszar 1164 morgi wraz z folwarczkiem Święte z tego włościanie mają 293 mg. Do f-ku należy 
871 mg, zabudowań folwarcznych 19, 52 domy. Dawniej stanowił całość z dobrami Bukowiec. 
Po Antonim Tarnowskim w 1835 r. dobra odziedziczyły córki, Brunona Stawiska otrzymała 
Bukowiec, a Chajew przypadł Benignie Szymanowskiej. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym 
folwarku mają 1164 mg, a właścicielami są uwłaszczeni włościanie, spółka bankowa i Bronisław 
Rutkowski. (SGKP t. 1, s.539, Pstrokoński 1836 a.75, PGkal.)  
CHARCHÓW  KSIĘŻY par. Drużbin, p. poddębicki,   
w 1783 roku wieś kościelna. Do folwarku należy ziemi ornej 317mg, do osad włościan 150 mg. 
Jest 15 domów 156 mieszkańców. Wieś należała do kolegiaty uniejowskiej w początkach 18 w. 
dostały się Załuskim, potem Droszewskim, następnie Gogólskiego. W 1912 r. kolonia i kolonia 
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po byłym folwarku maja 486 mg własność uwłaszczonych włościan, Ignacego Tomaszewskiego i 
innych. (SGKP t.1, s.543, PGkal.)  
CHARCHÓW  PAŃSKI  par.  Drużbin, p. poddębicki, 
własność w 1783 roku Macieja Krobanowskiego sędziego, a do 1827 Tomasza Psarskiego, W 
1836 należy do Józefa Głodzinskiego, potem Cieleckich.  
Opis; dwór z bali rzniętych, wewnątrz gliną wyrzucany, o wymiarach 28x 16 łokci, wysokości od 
przyciesi łokci 5, pokoi trzy, czwarta kuchnia i garderoba przybudowana. Komin lepiony, w 
pokojach kominy lepione, dach ze szkudeł wklęśnięty grozi zawaleniem. W pierwszym pokoju 
okien trzy w tafle, w którym dziewięć tafli. Ogrodzenie z żerdzi łupanych. Chałup jedenaście , na 
Bugaju jedna murowana, kominy lepione Do włościan osad-29 należy włók 5, do folwarku włók 
16. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku mają 630 mg, należą do uwłaszczonych 
włościan i spółki bankowej. Kunegunda Rokossowska była właścicielką w 1937 r., 342 ha. 
(Kobyłecki  1827 k.209, SGKP t.1, s.543, PGkal.). 
CHARŁUPIA MAŁA  par. Charłupia M, p. sieradzki, 
wieś nad Wartą. Dobra mają 725 mg w tym pastwisk 411 mg, stawy rybne. Franciszek 
Trzebnicki sprzedaje Charłupię i pół Dzierlina Kazimierzowi Walewskiemu w 1785 r. za 40490 
zł. Następnie własność Zabłockich i Bemów. W 1912 r. wieś i kolonia mają 878 mg i są 
własnością uwłaszczonych włościan. (SGKP t.1 s.547, SG 230 k.445,PGkal.), 
CHARŁUPIA  WIELKA  par.  Charłupia W, p. sieradzki 
W 17 wieku Zapolskich. Kościół zbudowany przez Walewskich w 1795 r. Obszar 4593 w tym 
lasu 1643. Wieś i f-k w której kościół. F-k Józefów - zwany Jedynakowski, wieś Drzązna, 
folwark Izabelin, wieś zarobna Rowy, folwarki; Tworkowizna, Złotowizna, Gęsiówka. 
Pustkowia; Michalszczyzna, Krzakowizna, Przybyszów. Młyny; Wygoda, Myia, Bieniek, 
Grobelna, Fituch. Karczma Buczek. 166 włók, 12 mg miary warszawkiej. 
Czynszownicy niestali; Aleksander Zaleski-rymarz, Bogumił Jankowski płóciennik, Filip 
Sędziak-karczmarz, Walenty Kamecki, Marcin Tworek- karczmarz, Franciszek Nyciński-murarz, 
Bogusław Klauze-cieśla, Ignacy Bednarek-strycharz, Jan Strzałkowski, Antoni Wodziński, 
Ferdynand Wintenberg-szewc, Antoni Bieńkowski-karczmarz, Wojciech Augustyniak-szewc, 
Maciej Bieńkowski, Marcin Ziemkowski, Wojciech Grobelny, Franciszek Grobelny, Jan 
Czarnecki - młynarze, Sebastian Kaniewski-karczmarz, Józef Bieńkowski-szewc, Józef Karski-
stolarz, Wojciech Wojnicz-szewc, Mikołaj Włodarczyk-karczmarz. Czynsze roczne 4223 złote. 
Szynkarze szynkują dworskie trunki za 31 grosz. Podatki roczne do kasy obwodu sieradzkiego 
złotych 2915 groszy 5, dziesięcina 80 złotych. Opis; dwór murowany pod dachówką o jednym 
kominie. W sieni trzy dzwiczki do pieców. Pokój bawialny z dwoma oknami z okiennicami 
wewnątrz, obicia niebieskie papiorowe na ścianie klejone, piec moskiewski z drzwiczkami 
żelaznymi czarno malowanymi, z tego pokoju drzwi podwójne do drugiego pokoju bawialnego w 
nim dwa okna z okiennicami, wewnątrz obicia papiorowe w cętki, piec moskiewski, przed nim 
blacha na podłodze przybita biała, z tego pokoju drzwi podwójne do gabinetu w nim kominek z 
drzwiczkami, drzwi szklane do ogrodu z okiennicami wewnętrznymi, obicie kolorowe papierowe 
klejone. Szafka w murze zamykana o trzech taflach szklanych w której są książki. Z gabinetu 
drzwi do pokoju sypialnego w nim obicie papiórowe klejone, piec moskiewski, drzwi do ogrodu 
szklane. Haków do firanek w dworze 12. Z pokoju sypialnego drzwi pojedyncze do garderoby w 
niej okno i szafa w murze czarno malowana, drzwi do sionki drugiej, w której drzwi na dwór. Z 
sionki drzwi do kredensu w którym okno, w murze szafka. Z kredensu drzwi podwójne do sali 
białej, małej, okno jedno, szafka malowana, piec moskiewski, drzwi do sieni podwójne. Z sieni 
pryncypialnej idzie się po schodach na górę gdzie jest sionka malowana, w niej dwa okienka, 
drzwiczki żelazne do komina, dwoje drzwi do pokoi małych.  
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W roku 1912 wieś i folwark mają 105 mg i są 
własnością Anny Rozen, natomiast część 
folwarku ma 376 mg i należy do Zofii Kosman i 
spółki bankowej. W 1937 r. Bolesława 
Mieszczańskiego, 53 ha. (Szczawiński 1839 cz. 
II a.280, SGKP t.1 548.PGkal. ). 
 
 Dwór w Charłupi Wielkiej, 
 
CHLEWO  par. Chlewo, p. sieradzki, z wsiami; 

Falęcice, Waliszewice cz., Chrosna w 1783 r Pawła Biernackiego chorążego piotrkowskiego. 
Nabyte w 1876 r za 15 tys. rbs. Powierzchnia 482 mg, lasu 109 mg, wiatrak, kościół murowany. 
W 1912 r. wieś i kolonia mają 309 mg, właścicielami są uwłaszczeni włościanie i Stanisław 
Suchorski, a kolonia i osada mają 120 mg, właścicieli cząstkowych i Władysława Strzeleckiego. 
(SG 1-585, PGKal.), 
CHOCIANOWICE  par.  Pabianice, p. pabianicki, 
Należy do d. Widzew wieś i karczma. W 1827 roku 33 domy, 234 mieszkańców, ziemi 
włościańskiej 1145 mg. (SGKP t.1, s.597) 
CHOCISZEW  par.  Góra, p. sieradzki, 
Bieleckiego pisarza sieradzkiego Dwór nowy o 2 pokojach 2 garderóbkach i 2 alkierzach w 
1792. W 1912 wieś  i folwark o powierzchni 296 mg, własność uwłaszczonych włoscian i 
Aleksandry Paciorkowskiej. Patrz Zagajew.  (PGkal.) 
CHOCIW  par. Restarzew, p. łaski, 
nad Widawką, osad 28, gruntu włościan 321 mg. Na dobra składają się  folwarki Chociw i Łazów 
oraz wsie; Chociw, Łazów i Klęcz. Należały do Szaniawskich. Wieś Łazów osadników 21, ziemi 
212 morgów, wieś Klęcz osadników 16, i 168 mg gruntu. Folwark Chociw i Łazów z wsiami 
Chociw, Łazów, Klęcz. nabyte w 1843 r za 24.750 rbs, powierzchnia 1078 mg, lasu 250 mg, 
wody 46 mg. Pokłady margla, młyn. W 1927 roku Chociw i Łazów Zofii Krzaczkiewicz, 398 ha. 
(SGKP t.1,s.602, Pstrokoński 1824 k.145, 130, k.143-60),  
CHODAKI  par.  Wierzchy, p. szadkowski 
w 1783 roku dwu właścicieli; Dunin i Krąkowski, a w 1820 roku Chodaki i Kraszyn to własność 
Józefa Madalińskiego. Dobra Chodaki z folwarkami; Chodaki i Kraszyn i Zwiasty nabyte w 1853 
za 35 tys. rbs przez Szaniawskiego. Ziemi 982 mg, budowli dworskich 15 z drewna, murowanych 
3. Kolonia z 6 osad, 60 mieszkańców. Wieś Chodaki ma osad 25 i 173 mieszkańców. W 1937 
jako właścicielka figuruje Michalina Leśniowska. W 1945 przejęte przez Skarb Państwa. (SGKP 
t.1, s.604) 
CHOJNE par.  Chojne, p. sieradzki, 
parafia od 1527, Stanisław Pobóg Zapolski podsędek ziemski sieradzki fundował murowany 
renesansowy kościół św. Anny w 1599, a jego syn Zygmunt kaplicę i w 1620 dwór, szkołę i 
szpital. Kolejni właściciele; Mączyńscy, Walewscy, Pągowscy. Po matce Mariannie z 
Pągowskich Babskiej w 1820 roku otrzymała dobra Izabela Kaczkowska. Po jej śmierci  
Kaczkowski sprzedaje w 1854 r. Henrykowi Byszewskiemu w 2/3 i Mateuszowi Rubachowi 1/3. 
Od Byszewskiego dobra kupił baron Tomasz Dangel. Z córką  Dangela dobra wchodzą do 
rodziny Lipskich. Kolejni właściciele to Juliusz Lange-lekarz, w 1912 r. Icek Engel i spółka 
bankowa, a od 1932 Stanisław Naugebauer. Wieś nad Wartą, w skład majątku wchodzą; folwarki 
Chojne, Wiechutki, Stoczki, wsie: Chojne Bobrowniki, Stoczki i karczmy na Żeglinie, 1822 mg. 
(SGKP t.1, s.616, PGkal.) 
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           Dwór w Chojnem wg Wieś Ilustrowana 1911/4      Kościół w Chojnem 
CHORZESZÓW  par. Mikołajewice, p. łaski 
należały do majętności piorunowskiej, własność Grudzińskich, w końcu 17 wieku jako dziedzic 
figuruje Sebastian Starzyński. F-k Chorzeszów i wsie Bieniec, Ludowinka, Pelagia, Julianów, 
Elodya i Adolfów. F- k ma 229 mg. Adolf Starzyński sprzedaje wieś Filipowi Sulimierskiemu za 
108 tys. zł. (Pstrokoński 1827 k.181, Kobyłecki  1820 k.25, SGKP t.1, s.635)  
CHORZEW  par. Siemkowice, p. pajęczański, 
f-k Chorzew i Ławiany, wsie Chorzew, Józefina, Bugaj, Tuchań obszar 2345 mg, gorzelnia, młyn 
wodny, pokłady torfu. Wartość w 1872 r.70 tys. rbs. Własność Karśnickich. W 1912 r. wieś i 
kolonia po byłym folwarku maja 595 mg, własność uwłaszczonych włościan, Stanisława Keniga 
i innych.  (SGKP t.1, s.636,PGkal.)) 
CHOSZCZEWO  par. Małyń, p. poddębicki 
w 1783 roku Chmielińskiego i Klimaszewskiego, kupione w 1804 roku za 65 tys. zł przez Józefa 
Klimaszewskiego. W 1827 roku 12 domów i 83 mieszkańców. Gruntów 505 mg w tym lasu 191. 
Wieś ma osad 20, a gruntu włościan 143. W 1937 r. Lucjana Rokossowskiego, 159 ha. (SGKP 
t.1, s.636), 
CHOTÓW  par. Chotów, p. wieluński, gm. 
Mokrsko 
kościół murowany z wieżą, zbudowany w 1616 
roku przez ks. Grzegorza z Niedzielska. Dobra; 
wieś i f-k Chotów 58 domów- 298 mg gruntu, 
wieś Srebrnica 11 domów-145 mg, wieś 
Górale 3 osady-38 mg. Powierzchnia ogólna 
670 mg. W 1822 roku Wichlińskich, w 1864 
roku sprzedane za 49,5 tys. rbs. W roku 1912 
wieś i folwark mają 670 mg własność Teodora 
Bercholza. W 1927 r. właściciel Antepowicz-
Darwski ? 560 ha. (SGKP t.1, s.639, Lisiecki 
1822 cz. II, k.405-572, PGkal.) 
CHRUSTY  par. Widawa, p. łaski, 
wsie; Chrusty, Zawady, f-k Chrusty, W 1875 r. 
wartość 21 tys. rbs, 690 mg w tym lasu 268 mg, wieś Chrusty 27 osad i 234 mg, a wieś Zawady 
40 osad, 788 mg (Pstrokoński 1829 k.262-4, SGKP t.1, s.648), 
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CHRZĄSTÓW i Gołaszyn, par. Leźnica Wielka, p. zgierski 
w 1783 roku Żerońskich, potem Józefa Dąbrowskiego, w 1827 roku 17 domów i 146 
mieszkańców dobra składają się z wsi i folwarków: Chrząstów i  Gołaszyn raz osady młynarskiej, 
nabyte w 1868 roku za 39800 rbs., ogólna powierzchnia 1161 mg. (SGKP t.1, s.652). 
CHWALBORZYCE  v. Falborzyce , par. Chwalborzyce, p. łęczycki 
w 1786 roku sprowadzeni przez Antoniego Morawskiego Holendrzy maja 6 ½ huby. We wsi 
kościół. (Strachowski1811 k. 483-9, SG 1-656) 
CIECIUłÓW  par.  Żytniów, p. oleski (wieluński), gm. Rudniki 
Wieś cz. A. wraz z wsią Bobrowa, kupiona od Jadwigi Łaszewskiej w 1802 r. za 32 tys. zł 
powierzchnia 1105 mg. Własność Stamirowskich. Część C w środku wsi to zaścianek rządowy, 
donacja ma 8,5 włóki. Część B ma 1180 mg. (Lis.1820 II, 1830 k.57, Kowalski 1830 k.235, 
SGKP t.1, s.682) 
CIELCE  par.  Góra, p. sieradzki,  
obszar 929 mg, lasu 216 mg. W 1806 r. Felicjan Otocki 
sprzedał wieś Jabłkowskim którzy gospodarowali do 1879. 
Cukrownia czynna w latach 1852-1938. Własność 
Karłowskich do 1945 r., 354 ha.  (SGKP t.1, s.685). 
CIENIA  par.  Guszczyce, p. sieradzki 
i Równa w 1780 r Daniel Błeszyński sprzedał 
Hieronimowi Łaszowskiemu skarbnikowi piotrkowskiemu. 
Należy do dóbr Jasionna, ma f-ki Cienia Wielka i Józefów, 
obszar 479 mg. Kupione w 1840 r za 8070 rbs. (SGR nr 
176 k.289, ) 
CIEMIE Ń par.  Dobra, p. turecki, gm. Kawęczyn, 
w 1829 roku f-k Zastruże i wieś zarobna, młyn Pakuła, 7 półrolników, 3 zagrodników, 2 
komorników. Ignacego Łakińskiego, kupiony w 1815 r. od Ignacego Konopnickiego za 510 tys. 
zł. Powierzchnia 683 mg. Potem własność Truszkowskich. (Markowski 1829 a.47, SG t.1, s.687) 
CZARNOŻYŁY  par. Czarnożyły, p. wieluński 

w 1827 roku 80 domów, 674 mieszkańców, 
pod koniec 19 w. 120 dymów, 760 głów. 
Kościół fundowany przez wojewodzinę 
Barbarę z Brzostowskich Leszczyńską w 1726 
roku. Ośrodek dóbr Brzostowskich o 
powierzchni 380 włók w skład majątku 
wchodziły wsie i folwarki, Niemierzyn, 
Nietuszyn, Okalew, Czarnożyły, Dymki, 
Chojny, oraz folwarki; Marynka, Bolków, 
Działy, Michałków i kolonie; Hipolitów, 
Emanuela, Adamka, i wieś Niedźwiedź. W 
wyniku podziałów w 1835 roku i później 
przeszły na Załuskich i Mycielskich. W 1927 
r. Józefa hr. Załuskiego, 1991 ha. (SG 1-

763,t.15 s.353, Kowalski 1835 I k. 488), 
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http://www.czarnozyly.pl/historyczne_zdjecia_kultura_przemysl_rolnictwo.php

  
                                                                                                                 Dwór w Czarnożyłach  rozebrany w 1885 r. 
CZARNYŻ, Wrząsawa, par. Kwiatkowice, p. łaski, 
w 1783 roku Jana Mniewskiego wojskiego orłowskiego. (SGKP t.15 cz.I, s.354), 
CZARTKI  par. Góra, p. sieradzki 
 mają 243 mg ziemi, gleba pszenna z żytnią, Czartki Małe mają 170 mg gruntu. W 1827 było 18 
domów i 130 mieszkańców. Do 1836 r w posiadaniu Korab Czartkowskich, potem Mycielskich 
(SGKP t.1, s.771) 
CZARTKI ZBOROWSKIE  i Laskowice, par. Męka, p. sieradzki 
 wieś i kolonia, ma 1065 mg z tego kolonistów 744 mg, a innych częściowych właścicieli 321 
mg. Mieszkańców 424 z tego katolików 244, ewangelików 180. Jest szkoła ewangelicka, wiatrak 
z produkcją 200 korców, grunta żytnie. (SGKP t.1, s.771), 
CZASTARY  par. Czastary, p. wieruszowski 
kościół murowany zbudowany przez Leopolda Trepkę w 1847 roku. Wieś królewska, potem 
donacja 7 włók i 11 mg. W 1827 roku 97 domów i 520 mieszkańców (SGKP t.2, s.775) 
CZECHY  par.  Zduńska Wola, p. zduńskowolski, 
wieś królewska, potem dobra narodowe kupione w 1832 roku przez Stefana Złotnickiego i 
włączone do dóbr Zduńska Wola. 990 mg w posiadaniu włościan osad 63, ludność katolików 
460, ewangelików 23, grunta żytnie, ludność średniozamożna. (SGKP t.1, s.779). 
CZEPÓW  ŚREDNI  par. Wielenin, p.  poddębicki,  
Roch Józef Bajkowski sprzedał za 100 tys. zł w 1820 r. Stanisławowi Korytkowskiemu, przed 
1852 r.  kupił Hipolit Żelisławski za 65 tys. zł. (Nowosielski 1820 a.82, Szelążek 1852 k.96, 
SGKP t.1, s.795) 
CZEPÓW  DOLNY  par.  Uniejów, p. poddębicki, 
W 1785 r. części na Czepowie Jan Racięcki sprzedał Józefowi Załuskowskiemu za 30 tys. zł. 
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Wieś i folwark Czepów, z kolonią Świerczyzna Czepowska, wsiami Stanisławów i Czepów 
Górny  ma powierzchnię 801 mg, lasu 147 mg. Kopalnia torfu i wapienia budulcowego. Od 1817 
r. własność Stanisława Pieczyńskiego. (SGKP t.1, s.795, AT 101, k.869)) 
CZERNICE  par.  Osjaków, p.  wieluński, 
68 domów 540 ludności i 16 włók gruntów wiejskich. Dwór wśród ogrodu, od wjazdu kaplica 
dworska murowana. Folwarki Jasień i Piskornik 97 włók, oraz 61 włók lasu wyniszczonego. Były 
w nim dęby sławne na okolicę. W początkach 19 w. Jana Zapolskiego. W 1927 r. Baumgarten i S-
ka 1165 ha. (SGKP t.1, s.821)  
CZESTKÓW par.  Buczek, p.  łaski, 
Brodnia, Buczek, Grzeszyn, Malinia, Sowieniec, Wilkowyja, Wymysłów-karczma. W 1783 r. 
właścicielami są Wołłowiczowie. Po ks. biskupie Andrzeju Wołłowiczu i jego siostrze Feliksie 
Joannie jej syn Stanisław Proszkowski, s. Jana w 1834 r w spadku otrzymał Czestków A oraz 
wieś i folwark Dąbrowa. Czestków wieś i folwark z kol. Oszki ma 77 domów i 571 mg, ziemi 
włościan jest 748 mg, Folwark Czestków B ma ziemi 739 mg, budynków z drewna jest 15, 
murowany 1, wiatrak. (Kobyłecki  1834 k.204, 1827 k.358, SGKP t. 1, s.852), 
DALIKÓW  par. Dalików, p. poddębicki 
i Lubocha. Wardęski nabył dobra w 1746 r. W 1912 roku  wieś i f-k mają 805 mg właściciele: 
uwłaszczeni włościanie i Władysław Wardęski. (PGkal.) 

DANKÓW  par. Danków, p.  wieluński 
nad Liswartą, kościół murowany wzniesiony przez 
Stanisława Warszyckiego w 1550, piec wapienny, fabryka 
żelaza, w 1783 r. Ponińskiego, dobra mają 1170 mg w tym 
237 mg lasu. Odłączono f-k Słowików 414 mg. Wieś ma 89 
osad i 894 mg gruntu. (SGKP t.1, s.902), 
DĄBROWA WIELKA  par. Chojne, p.  sieradzki 
Kościół drewniany o konstrukcji zrębowej, zabytkowa 
dzwonnica, murowany dwór z początku 18 wieku. 
Początkowo była własnością Pobóg Dąbrowskich, potem 
trafiła do Pociejów z ręką Marianny Dąbrowskiej, ich córka 
Zofia, wniosła wieś do rodu Wężyków z Osin, z których 
Ludwik Wężyk sprzedał dobra w 1745 r. Józefowi ze Stawu 
Stawskiemu, ten w 1751 odsprzedał Ignacemu Kicińskiemu, 
od którego syna Jana 
kupił Albin 

Lenartowicz. Od 1782 r.  Kobierzyckich: Łukasza i jego 
syna Jarosława nabyte za 286 tys. zł. Dobra miały 
powierzchnię 1669 mg z f-kami Budziczna i Dąbrowa, był 
wiatrak, pokłady torfu, młyn, karczma. W 1888 r. 

Kobierzyccy sprzedali 
Grzegorzowi Dudaj. Od 
Jerzego Dudaja za 90 tys. 
rbs. w  1900 r. kupił Tadeusz 
Puławski poseł na sejm, majątek miał powierzchnię  1017 mg. Do 
1945 r. własność Puławskich. (SGKP t. I s.920, KW 180) 
DĄBROWA  par. Wieluń, p. wieluński 
z f-kami Kazimierz i Brody 1253 mg. Nabyta w 1874 r. za 40389 
rbs. Cegielnia, wiatrak. (SGKP t.1, s.920) 
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DĄBROWA WIDAWSKA  par.  Widawa, 
p. łaski,  
f-ki Dąbrowa , Witoldów, Świerczów o 
obszarze 2080 mg. Nabyte w 1860 r. za 
70.350 rbs. (SGKP t.1, s.921) 

DĄBRÓWKA SIERADZKA  par.  Sieradz, p.  sieradzki 
z młynem wodnym, stawem, pokładami margla i torfu. Od Rocha Radoszewskiego w 1802 roku 
kupił ją Daniel Suchecki za 132 tys. zł i sprzedał w 1816 Teresie z Podczaskich Morawskiej. 
Na dobra składały się Dąbrówka i Mokre, powierzchnia 996 mg. Do 1945 r. we władaniu 
Leopolda i Tadeusza Strzeszewskich. (Pstrokoński1816 k.331, SGKP t.1,s.934) 

                  
DĄBRÓWKA ZGNIŁA  par.  Wróblew, Wągłczew, 
p.  sieradzki 
w 1821 r. własność spadkobierców Jadamczewskiego 
..dwór na wschód słońca zbudowany w 1801 r. z 
drzewa rżniętego pod szkudłami, pokoi 3, kuchnia, 4 
kominki, 2 piece. Wieś i f-k, 305 mg. W 1912 r. własność uwłaszczonych włościan. 
(Pstrokoński 1821 k. 256-60, Dębski 1825 k.177-188, SGKP t.1, s.934 PGkal.) 
DĘBOŁĘKA  v. Dębowa-łąka , par.  Brzeźnio,                                     Dwór w Dębołęce 
p.  Sieradzki nad Żegliną. Ewa z Mlickich Murzynowska           wg Wieś Ilustrowana 1911 nr 4 
kupiła od Kazimierza Goreckiego w 1725 r. W 1855 r. 
Władysław Białecki kupił d. Dąbołękę od Andrzeja 
Murzynowskiego za 220 tys. zł. W 1916 r. dobra miały 
powierzchnię 1183 morgi. W posiadaniu Józefy z 
Białeckich Zembrzuskiej zostały do 1946 r. W 1832 r. 
dwór murowany frontem na południe, pod dachówką, 
pokoi 5 i sala, garderób 4, suteryny pod dworem, gdzie 
są kuchnie. Tumiday na Piaskach nad traktem 
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złoczewskim, karczma stara i 6 chałup.  (SGKP t.2,s.23, Pstrokoński1832 II k.25-30) 
                                           
DOBIĘCIN  i Postękalice par. Bogdanów, p. bełchatowski,  
w 1783 roku Wojciecha Żabickiego wojskiego radomszczańskiego, potem Felicjana Otockiego 
Miał 14 domów i 100 mieszkańców w 1827 roku. (Kobyłecki  1819 k.1888)  

DOBRA par. Marzenin p. łaski, 
wraz z Wydrzynem i Wydrzynkiem (par. 
Łask), ma 640 mg powierzchni. W XIX w 
Zdzienickich, potem Józefy Skórzewskiej. W 
1927 r. sukcesorów Adama Sulimierskiego, w 
1937 r. Feliksa Rudnickiego z Wolą 
Marzeńską 615 ha. (SGKP t.2, s.66) 
Wieś Dobra i folwark Ulesie, Franciszek i 
Angela z Wężyków Byszewscy sprzedają 
Józefowi Pędkowskiemu za 60 tys. zł. 
(Kobyłecki  1835 k.347) 
                   

 
DOBRA par.  Dobra, p. sieradzki 
miasteczko nad strumieniem Teleszyna. W roku 
1827 było 198 domów, ludności 209, ziemi 700 
mg. Odbudowa kościoła zakończona w 1808 
roku. Własność Walewskich, a od 1679 
Mączyńskich, od 1811 roku właścicielami są 
Skórzewscy. Majątek o powierzchni 3725 mg 
składa się z folwarków: Długa Wieś Warcka 1939 
mg w tym lasu 1348 budynków murowanych 13, 
drewnianych 18, Żeronice i Kołowa powierzchni 
971 mg, budynków murowanych 5, drewnianych 
9, folwark Linne 681 mg, budynków 7 gorzelnia, 
cegielnia, wiatrak, oraz wsi: Żeronice osad 70, 
gruntu 323 mg, Chrapczewo osad 12 ziemi 168 
mg, Kołowa osad 5 gruntu 25 mg, Linne osad 30 
z powierzchnią 315 mg. (SGKP t.2, s.65) 
DOBROŃ par. Dobroń, p.  łaski  
Ldzań, Mogilnia, Róża w 1783 roku dobra 
kapituły krakowskiej. Sukcesorzy Maksymilianny Saint Paul dzielą się schedą , dobra otrzymują 
bracia Eugeniusz i Edward Saint Paul. (Kobyłecki  1833/287). Wieś i folwark w 1827 roku mają 
54 domów i 439 mieszkańców. Parafia od 1780 roku założona przez biskupa Antoniego 
Ostrowskiego. Kościół drewniany z 1779 roku Św. Wojciecha.  Dobra folwark Dobroń i 
attynencja Mogilno, Grzybowiec, wieś Dobroń mają ziemi 1376 mg dworskich, 480 mg lasu. 
Murowanych budynków 12, z drewna 27. Jest cegielnia i wiatrak. Wieś Dobroń ma osad 105, 
gruntu włościan 1501 mg. Po śmierci Edwarda Saint Paul dobra kupił Józef Brudzyński za 51 
050 rbs. (Stokowski 1853 k.179) 
Dobra Dobroń od 54 lat w rękach tej samej familii zostających, przy drodze bitej fabrycznej z 
Warszawy do Kalisza egzystującey położonych w gruntach i granicach nie spornych, żadną 
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pożyczką, ani kanonem nie obciążonych. W dobrach tych znajduje się stawy, łąki ze zbiorem od 
200 do nawet 300 fur siana, lasu około 16 włók każdego gatunku drewna a ogólna rozległość 
gruntów około 100 włók  w znacznej części pszennych, kościół parafialny, ludność około 600 
dusz, robocizna więcej jak dostateczna, propinacja w oberży przy schosse i dwu szynkach, 
gorzelnia z browarem, murowana, dom mieszkalny obszerny, wygodny w dobrym stanie, obok 
niego ogrody z oranżerią i ananasarnią , wszystkie budowle gospodarcze znajdują się dogodne w 
dobrym stanie w ostatnich latach nowo pobudowane. W 1858 były własnością Wincentego 
Mamrotha, handlarza drewnem. W 1937 roku Anny Kroenig, 375 ha. (Sikorski 1858 a.44, Dz. 
Urzędowy Guberni warsz. nr 20 ,1853 r.) 

              
                                                                                         Władysław Kucharski rejent pabianicki  
                                                                                     *1865.XII.23, †1923.V.29, właściciel d. Dobroń (cm. Dobroń) 
DOBRUCHÓW  par.  Kwiatkowice, p. łaski,   
W 1827 roku 28 domów, 235 mieszkańców. 
Folwark ma ziemi 700 mg, budynków 20, są 
pokłady torfu. Wieś Dobruchów ma osad 41, ziemi 
222 mg. Był własnością Bonawentury Wężyka i 
przeznaczony dla czterech córek. Kupiony w 1843 
przez Ignacego Goszczyńskiego męża Kamili z 
Wężyków za 100 tys. zł (15 tys. rbs.). Nabyte w 
1876 roku za 33400 rb. (Szczawiński 1839 k.284, 
SGKP t.2, s.81) 
DOMANIEW  i cz. Maciszewic, par, Błaszki p.  sieradzki 
w 1783 r własność Wstowskiego łowczego bracławickiego. F-k D z wsią Maciszewice ma 396 
mg powierzchni. W 1912 r. własność spółki bankowej. (SGKP t.2, s.112), 
DOMANIEW  par. Domaniew, p. poddębicki,  
379 mg, nabyty w 1878 r. za 22031 rbs, pokłady torfu. W 1912 własność Izraela Fryde i spółki 
bankowej. (SGKP t.2, s.112) 
DOMANIN  
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DORUCHÓW  par.  Doruchów,  p. ostrzeszowski, 
Białeckich, Psarskich i w 1881 r. do Kazimierza Thiela 
radcy sądowego we Wrocławiu. Majątek w 1926 roku 
liczył 673 hektary i miał gorzelnię. (SGKP t.2 s.132) 
                                           
 Dwór Thielów. fot. Aleksander Liebert 
 wg. www galeriawielkopolska.info 
 
 
 

DROZDÓW  par.  Świnice, p. łęczycki,  
z f-kami: Bzów, Borek, Rogów, młyn wodny na Nerze. (SGKP t.2, s.161, Strachowski1814 
k.719-33) 
DRUŻBIN  par. Drużbin, p. poddębicki.  
oraz Borki, Rzechta to własność Mączyńskich, a w 1774 Jan Mączyński kasztelan sieradzki część 
dóbr  oddaje w posagu córce Kunegundzie, żonie Jana Jabłkowskiego. W 1784 r. sprzedaje 
zięciowi resztę majątku za 40 tys. zł. Syn-Izydor Jabłkowski sprzedał Drużbin i Rzechtę 
Głodzińskim, potem przeszły w ręce Cieleckich, przez których zostały rozprzedane na kolonie.  
W 1827 roku wieś miała 23 domy i 117 mieszkańców, powierzchnia 911 mg. (SGKP t.2, s.173, 
AT 101 k.869) 

  
DZIADKOWICE  par. Szadek, p. szadkowski 
 wieś i folwarki; Dziadkowiece i Mostki 11 domów 135 mieszkańców. Folwark Dziadkowice ma 
1205 mg powierzchni w tym lasu 634 mg, a folwark Mostki  ma 180 mg, 5 budynków i pokłady 
torfu. Wieś Dziadkowice ma 188 mg i 36 osad. Kupione w 1804 r. od Waleriana Morawskiego za 
146 tys. zł przez Jana Nepomucena Wstowskiego. W 1842 roku nabyte przez Franciszka 
Hałaczkiewicza za 27 tys. rbs. Na początku XX w. własność Władysława Makarczyka dz. 
Przatowa, sprzedane  w okresie międzywojennym Stanisławowi Lipkowskiemu. Po wojnie objęte 
dekretem o reformie rolnej. (Stokowski 1853 k.170, Kobyłecki  183 k.156, SGKP t.2, s. 267, KW 
10414 SR Zduńska Wola). 
DZIAŁOSZYN  par. Działoszyn, p. pajęczański, 
miasteczko na prawym brzegu Warty domów 386 na powierzchni 72 włóki ludności 4,5 tys. w 
tym 3 tys. żydów. Fabryka tytoniu i cygar. Właścicielami byli Męcińscy, a następnie 
Myszkowscy, Wzdulscy, potem przechodziły z rąk do rąk aż w końcu sprzedano żydom, a 
ogromne lasy zostały wycięte. W inwentarzu po śmierci ostatniego z Myszkowskich – Ignacego 
w 1862 r., który sprzedał dobra Edwardowi Wzdulskiemu, w pałacu 3 pokoje, sala, pokój zwany 
kaplicą, sala bawialna, schowanie za salą, skarbiec. Landszaftów w ramach złoconych 6.  
Na dobra składały się: miasteczko Działoszyn, Szczyty, Racieszyn, Trębaczew. W 1873 r. 
własność kupca Wigdora Jakubowicza. W roku 1912 osiedle i folwark mają 3174 mg, a 
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właścicielami są mieszkańcy osady, Szylit, Kohn i Pytkowscy. (Kowalski 1862 II k.16-33, SGKP 
t.2,s. 263-5, PGkal.) 
DZIEBĘDÓW par. Tubądzin, p. sieradzki, 
W 1645 r. Tymienieckich. Dziębedów z dezertą Kolendzice obszar 600 mg, własność w 1783 
roku Walewskiego, przed 1833 r kupione na publicznej licytacji przez Mamerta Dłuskiego, 
zagrodników 6, komorników 4. W 1912 r. i później Jana Michalskiego, 349 ha. (Janczewski 1833 

k. 546-9, SGKP t.2, s.268).  
 
 
 
 
 
 

DZIERLIN  par.  Charłupia Mała, p. sieradzki, 
Od Feliksa Łubieńskiego w 1796 nabył 
Koźmiński za 80 tys. zł. Ma 684 mg w tym 
dworskich 281 mg, ziemia pszeniczna, 
urodzajna, ludności 295 w tym starozakonnych 

2. Jest młyn z produkcją 150 korców rocznie. W latach 1869-73, 317 mg rozprzedano. W 1912 
wieś i folwark mają 248 mg, użytkowanych przez częściowych właścicieli i rodzinę 
Brzezińskich. (Pstrokoński 1826 k.318-29, SGKP t.2s. 276, Strachowski 1814 k.826-31) 
DZIERZ ĄZNA SZLACHECKA  
par. Małyń, p. szadkowski, 
w 1783 roku dwu właścicieli, 
Masłowski i Drozdowski. Ma 
powierzchni 595 gruntów dworskich, 
włościańskich 36, osad 21, a ludności 
104 mieszkańców. Józef Dunin w 
1806 r. sprzedał cz. A, B za 75 tys. zł, 
Helenie Mołodeckiej. W 1937 r. 
Stanisława Wolskiego 31 ha. (SGKP 
t.2, s.277) 

DZIERZ ĄZNA RZĄDOWA par.  Glinno, p. sieradzki, 
w 1783 roku proboszcza sieradzkiego, następnie wieś 
rządowa i majorat. Ma powierzchni 1277 mg w tym 
dworskich 446 mg. Ludności jest 447 i 5 
starozakonnych. Jest wiatrak z produkcją 150 korców na 
rok. (SGKP t.1, s.277) 
DZIETRZKOWICE  par. Dzietrzkowice, p. wieluński, 
kościół o 3 nawach z  wieżą w 1909 konsekrowany na 
miejscu drewnianego. Własność cysterek z Ołoboka, 
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następnie za czasów pruskich Mielęckich, z 
których Stanisław Jan sprzedał dobra 
Marcelemu Rappard synowi Ludwika. Helena 
Rappard wniosła majątek do rodziny 
Nieszkowskich. Dobra miały 108 włók z 
folwarkami; Dzietrzkowice, Łubnice, Skopyła, 
Ludwinka i Bezula. Wytwórnia maczki kostnej, 
tartak, gorzelnia w Łubnicach, młyn Krupka na 
Prośnie. W 1827 r. ma 75 domów i 502 
mieszkańców. W 1912 r. wieś i osada mają 3120 
mg powierzchni, własność uwłaszczonych 
włościan i Skarbu Państwa. (SGKP t.2, 
s.289,PGkal. 
DZIGORZEW  par.  Charłupia Mała, p.  
sieradzki 
w 1783 roku Kossowskiego starosty 
sieradzkiego. W 1860 r Jan Chrzanowski 
podarował synowi Emilianowi za 18840 rbs. W 
1912 wieś i osada mają 1416 mg, we władaniu 
częściowych właścicieli i uwłaszczonych 
włościan. (Sikorski 1860 k.79, PGkal.) 
HUTA DREWNIANA  par.  Kobiele Wielkie, 
p.  radomszczański.  
Wraz z osadą Wymysłów ma 1129 mórg gruntu 
w tym ziemi ornej 514 mg. Włościan jest 285, 
mają 295 mg gruntu. Została sprzedana przez 
rodzeństwo Starczewskich Józefowi 

Pędkowskiemu za 60 tys. zł. (Kobyłecki  1833 k.32, SGKP t.2, s.144), 
GAJEWNIKI  par.  Borszewice, p. zduńskowolski 
należą do dóbr Bilew. W 1836 r. w schedzie po Prądzyńskim własność Róży Kęszyckiej, wartość 
99 tys. zł. W 1876 r. f-k Gajewniki z wsiami Kraszęcin,  Kęszyce ma 740 mg w tym 128 mg 
lasu.(SGKP t.2, s.441), 
GALEWICE  par.  Cieszęcin p. wieruszowski 
Dobra Myszkowskich. W1827 roku 49 domów i 431 mieszkańców. W 1845 r. Stanisława 
Borowskiego. Dobra obejmują pustkowia; Parszywiec, Piaski, Dąbrówka, Borek, Niewczasy, 
Niwiska, Puszcza Lipa, Olek, f-ki; Kaski, Komorne, Dąbie i folwarki; Galewice i Stefanówek, 
attynencji Kaski (dawniej posterunek straży granicznej) i wsi Galewice. Wieś ma 662 mg gruntu, 
folwark 266 mg w tym 168 mg lasu w folwarku Stefanówek jest 151 mg gruntu. W 1912 wieś i 
folwark mają 1542 mg we władaniu uwłaszczonych włościan, Kazimierza Myszkowskiego i 
innych. W 1927 r. własność Kazimierza Czapskiego, 840 ha. (SGKP t.2 s.445, PGkal.), 
GASZYN par. Wieluń, p. wieluński 
kościół filialny we wsi Gaszyn A, domów 30-195 mg grunty, na folwarku 386 mg. Gaszyn B 
folwark ma 542 mg, są pokłady kamienia budowlanego i wapiennego, rudy żelaznej i marglu.. 
Wieś B ma 58 osad i 360 mg. W 1912 Gaszyn A i B wieś i folwark maja powierzchnię 1026 mg, 
właścicielami są włościanie uwłaszczeni i Hugo Winkler. (SGKP t.2, s.499, PGkal.) 
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GAWŁOWICE  par. Goszczanów, p.  sieradzki, 
oraz Poradzów w 1783 r własność Psarskiego podwojewodziego. Anastazy Dzierożyński 
sprzedał w 1845 r. za 21 tys. zł Leśniowskiemu. Jest wiatrak, cegielnia z piecem ceglanym do 
wypalania. W 1912 wieś i folwark mają 524 mg, własność Stanisława Dłużniakiewicza i spółki 
bankowej. (SGKP t.2, s.502,PGkal., Trzaskowski 1845 k.377-8, Janczewski.1835 k.789-93) 
GLINNO  par. Glinno, Brodnia, p.  sieradzki 
wieś królewska, w 1783 r starostwo warckie, od 1856 roku majorat generała Pleszczejewa, 1974 
mg ziemi w tym dworskich 798 mg, grunty poduchowne 34 mg, kościółek filialny parafii w 
Brodni. W 1827 roku 54 domy, 401 mieszkańców, wiatrak o produkcji 120 korców mąki rocznie.  
W 1912 r. wieś, folwark i osada karczemna należą do Aleksandra Pleszczejewa. (SGKP t.2, 
s.589,PGkal.), 
GŁANISZEW  par.  Góra, p. sieradzki, 
ma w 1827 roku 16 domów i 118 mieszkańców. Od Łaszyńskich jako wiano przechodzi do 
Nałęcz Kąsinowskich, potem Mieszczańskich do 1874 r. Następnie były własnością Alfonsa 
Gutowskiego i kolejno Józefa Golcza i jego sukcesorów, który kupił dobra za 56 050 rbs i był ich 
właścicielem do 1945 roku. Powierzchnia 559 mg w tym ornych 477. Z majątku wydzielono 
folwark Kępina. (SGKP t.2, s.595,PGkal.). 

GŁUCHÓW  par. Konopnica, p. wieluński, 
i część Wrońska w 1783 r. własność Franciszka 
Kazimierza Siemianowskiego kasztelana 
wieluńskiego. W 1827 roku z attynencją Zawisna i 
wsiami Głuchów, Safinów, Franiu? 1019 mg 
dworskich w tym gruntów ornych, łąki 18 mg, lasu 
430 mg, budynków 10 murowanych, drewnianych 3. 

Nabyte w 1869 roku za 49875 rbs. Wieś Głuchów ma 39 osad, gruntów 199 mg, wieś Sabinów 
osad 12, ziemi 87 mg, wieś Franiu osad 9 gruntów 85 mg. Do 1945 r. własność Kozarskich. (SG 
2, k.612) 
GŁUCHÓW  par.  Głuchów, p. turecki, 
nad rzeczką Teleszyną. W połowie 16 wieku Zarębów i potem kolejno Ostrowskich, Wężyków, 
Pstrokońskich, Cieleckich, Borzęckich i Zaborowskich. Ma obszar 1650 mg w tym włościańskich 

390 mg, lasu olszowego 240 mg, łąki 
irygowane, stawów 6 z gospodarstwem 
rybnym. Wieś wzorowo zabudowana. W 
1827 roku miała 25 domów i 182 
mieszkańców. Kościół św. Mateusza 
Apostoła w 1753 roku kosztem Tomasza 
Gałczyńskiego wybudowany został.  W 1912 
wieś, folwark, i osada mają 1220 mg, a 



 26 

właścicielami sa uwłaszczeni włościanie i Wincenty Zaborowski. (SGKP t.2 s.612, 
Pstrokoński1841 k.340, PGkal.) 
GOLKÓW  par.  Kalinowa, gm. Błaszki, p. sieradzki 
w 1783 roku własność Pstrokońskiego. W 1912 r. wieś i folwark mają 349 mg, właścicielami są 
uwłaszczeni włościanie i Bronisław Gutowski. (PGkal.)  
GOŁUCHY  par. Warta, p. sieradzki, 
Łabędzie, Mikołajewice, Nieradza cz. w 1783 roku Żelisławskich. Folwark Gołuchy z 
przyległością Nieradza ma 375 mg, a wieś Gołuchy ma osad 13 i 73 mg gruntu., w 1818 scheda 
po Andrzeju Walewskim, wartość 126 tys. zł , nabył w 1810 po bracie Janie. W 1912 wieś i 
kolonia po byłym folwarku mają 375 mg, własność uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. 
(SGKP t.2, s.679, Strachowski 1814 k.801-4, PGkal.) 
GORZAŁÓW  par.  Góra,  p. sieradzki 
w 1783 roku Łubieńskiego szambelana, należała do dóbr Kalinowa. W 1912 własność dawnych 
czynszowników. (SGKP t.2, s.728, PGkal.), 
GOSTKÓW  par.  Wartkowice, p. poddębicki, 
Marianna z Dembińskich wdowa po Ignacym Załuskim rezygnuje z prawa do dożywocia na tych 
dobrach  i w drodze podziału dobra gostkowskie: Gostków, Pełczyska, Chodów, Wólka, Ner, 
Wartkowice, Zawady przypadają Bogumiłowi Załuskiemu. potem przechodzą z spadku na 
Wierzchleyskich. W 1827 roku było 17 domów i 169 mieszkańców.  
Dobra Gostków wraz z Truskawcem mają 1800 mg są własnością A. Skrzyńskiego. W 1912 r. 
wieś i folwark są we władaniu uwłaszczonych włościan i G. Skrzyńskiego. (SGKP t.2, s.744, SG 
1785 sygn.230,PGkal.) 

      
GOSZCZANÓW par.  Goszczanów, p.  sieradzki, 
i Rzęzawy w 1783 r dobra kościelne, Dobra w 1833 r. f-k i wieś zarobna Goszczanów 48 
rolników, wieś zarobna Rząsawy 7 rolników, wieś Kokoszki 17 rolników. W 1912 r. wieś, 
kolonia i osada mają 1800 mg i są we władaniu uwłaszczonych włościan i cząstkowych 
właścicieli. (Janczewski 1833 k. 409-15, Markowski 1831 457 k.61, PGkal.),  
GOZDÓW par.  Tokary, p.  sieradzki, 
i Tokary w 1783 r Myszkowskiej kapitanowej. W 1912 r. folwark i osada młynarska mają 1290 
mg powierzchni i są własnością Jana Młodeckiego. (PGkal.) 
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                                                                                               Dwór w Gozdowie foto. Adrian Robak 
GÓRKI  par.  Zadzim, p. poddębicki, 
kilku właścicieli cząstkowych w 1783 roku; Korzeniewski, Truszkowski, Zdzienicki, 
Zwiastowski. 
GÓRKA PABIANICKA  i Kudrowice, par. Górka, p. pabianicki, 
dobra należały do Ekonomi Rządowej Pabianice, w 1856 roku dobra kupione przez Apolonię 
Zbijewską i jej synów Jana i Włodzimierza Siemiątkowskich. W 1869 istniała cukrownia 
Loewenberga, która zatrudniała 322 robotników. Kolonia miała 9 domów, 49 mieszkańców i 127 
morgów ziemi, folwark i osada fabryczna miała 16 domów, 645 mieszkańców i 1289 mg ziemi w 
tym ornej 695. (SGKP t.9, s.886, Zborowski  1856 k. 59), 
GRABÓWKA  i Wolnica Grabowska par.  Burzenin, p.  sieradzki 
wieś i folwark ma 152 mieszkańców 546 mg powierzchni, a kolonia Wolnica Grabowska ma 29 
osad i 296 mg gruntu. W 1628 roku jest własnością Wyleżyńskich w 1783 r. Rychłowskiego. W 
1834 roku Wilhelm Żeromski sprzedaje za 110 tys. zł Józefowi Cieleckiemu. Około 1840 r nabył 
ją od Cieleckich Ludwik  Brodowski. W 1912 wieś i kolonia po zlikwidowanym folwarku mają 
546 mg, właścicielami są dawni czynszownicy i spółka bankowa. (SGKP t.2, s.779, Pstrokoński 
1833 k. 426, SGR 1792 nr 188 k.606-9, PGkal.) 
GRABNO, Zamoście, Górki, par.  Grabno, p. łaski 
u zbiegu Grabi i Widawki. W 1827 roku było 6 domów i 42 mieszkańców, ziemi 77 mg. Ziemi 
dworskiej jest 1573 mg w tym ornej 611 mg na folwarkach; Korczyska Szlacheckie, Siedlce i 
osada Kośne. Folwark Grabno z przyległością Zamoście ma 573 mg, budynków 12, młyn wodny. 
Wieś Zamoście ma osad 15 i gruntu 166 mg. We wsi został ochrzczony (ur. w Woli Wężykowej) 
prymas Jan Wężyk. Przy kościele drewnianym wielokrotnie odbudowywanym murowana kaplica 
Wężykowska. Własność w 1783 roku Jana Walewskiego chorążego szadkowskiego. (SGKP t.2, 
s.771) 
GRĄDY par.  Kamionacz, p. sieradzki, 
w 1783 roku własność Suchorskiego. Wieś nad Wartą ma obszaru 323 mg w tym dworskich 210 
mg. Należy do dominium Biskupice, ma 169 mieszkańców. W 1912 r. wieś, kolonia i folwark 
miały 223 mg, należały do dawnych czynszowników, Stanisława Graeve i spółki bankowej. 
(SGKP t.2, s.801.PGkal.), 
GRONÓW  par.  Stolec, p. sieradzki, 
oraz Gronówek i Brzeźnica własność Zarębów, dobra z działów w 1803 r. wartości 157 tys. zł. W 
1912 r. wieś i folwark miały 1394 mg, właścicielami byli włościanie uwłaszczeni i Jan 
Gąsiorowski. W 1937 r. Witolda Nowickiego 121 ha. (SGR nr 188 k.611-20, 1792 r., Pstrokoński 
1820 k. 437-56, SGKP t.2, s.852) 
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GRÓJEC MAŁY  par. Uników, p. sieradzki 
W 1775 r. Krzysztof Trepka sprzedał za 20 tys. zł. Ignacemu Błeszyńskiemu. Należy do dóbr 
Złoczewskich obejmuje f-k Grójec Mały i wsie Grójec i Stanisławów. Od 1826 r. własność 
Stadnickich. (patrz Złoczew). 
GRÓJEC WIELKI   par.  Uników, p. sieradzki, 
dobra donacyjne 1143 mg. W 1912 r. kolonia, folwark i osada mają 1143 mg, właścicielami sa 
dawni czynszownicy, generał Fryderyks i Skarb Państwa. (SGKP t.2, s.847, PGkal.) 
GRUSZCZYCE par.  Gruszczyce, p. sieradzki 
W 1556 r. Marcin Gruszczyński na połowie wsi: Gruszczyce,  Sarny, Zaborów, Niedoni, Rubice, 
Cienia, Dolsko zapisał 1 500 zł. posagu Dorocie z Kalinowy, córce Wacława Zaremby. W 1773 
Wrząca i Gruszczyce były własnością Kajetana Grodzickiego cześnika sieradzkiego i  jego 
potomków. Majątek został skonfiskowany Filipowi Grodzickiemu za udział w powstaniu 
listopadowym. Dobra odkupione na licytacji zostały następnie sprzedane w 1845 r.  przez Józefę 
Grodzicką Wilhelmowi Neugebauer za 45,9 tys. rbs. W 1912 r. wieś, osada, i folwark miały 1589 
mg, właścicielami byli włościanie uwłaszczeni i Aleksandra Paciorkowska. W 1937 r. Natali 
Stefańskiej 200 ha. (Białobrzeski 1845 a.5, TD, PGkal.) 

  
GRZYBKI , Proboszczewice par.  Warta, p. sieradzki, 
w 1783 roku należała do prymasa. W 1827 roku miała 29 domów i 191 mieszkańców. W 1912 r. 
własność uwłaszczonych włościan i Skarbu Państwa. (SGKP t.2, s.892, PGkal.)  
GRZYMACZEW   par. Wojków, p. sieradzki, 
ma ogólnie 1227 mg w tym osady; Stawki, Kopytnia i Kopacz. Leon Chmielewski, spadkobierca 
Jana Borzysławskiego – wuja, sprzedaje Kacprowi Szczepańskiemu za 2 tys. zł Grzymaczew C i 
część Włocina. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku, własność uwłaszczonych włościan, 
Jana Łyczki i innych. (SGKP t.2, s.886, PGkal.) 
GZIKÓW  par.  Błaszki, p. sieradzki, 
z przyległościami Kręgielnia mają 10 domów, 76 mieszkańców, folwark ma 3 domy i 76 
mieszkańców, powierzchnia 370 mg, Wieś ma osad 18 i 114 mg gruntu. W 1695 Stanisław 
Bratkowski Wojciechowi z Radomicka Daleszyńskiemu za 20. 000 zł. sprzedaje. Własność 
Arnolda, który z Wilczkowicami, Bukowiną i lasem Bukowińskim ma 1460 morgów. W 1937 r. 
Stanisław Arnold ma 207 mg, a Bukowinę Julian Arnold, 367 mg. patrz Błaszki (SGKP t.2, 
s.926) 
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                                                                                       Dwór w Inczewie 
INCZEW  par.  Tubądzin, p. sieradzki, 
Folwark ma 544 mg, wieś 47 osad i 165 mg gruntu. W 1937 r. Stefana Walewskiego 302 ha. 
(Marczewski  1832 k.294-300, SGKP t.3, s.277),  
IWONIE  par. Wierzchy, p. poddębicki, 
w 1783 roku własność Wolskiego, potem Paweł Otocki sprzedał cz. wsi Wincentemu 
Kobyłeckiemu za 5 tys. zł, a jego syn Jan sprzedał w 1819 trzecią część tej wsi temuż.  
Część B z f-kiem Lucynów podarowana przez Salomeę Milewską Janowi Otockiemu w 1834 r. 
Iwonie C z nowo rudowanym folwarkiem Grabina kupione od Piotra Dunina za 15 tys. zł przez 
Józefa Zaborowskiego, teraz jego spadkobierców. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku 
mają powierzchnię 172 mg, własność uwłaszczonych włościan i rodzeństwa Rokossowskich, 
oraz spółki bankowej.  (Kobyłecki 1825 k.202, 1830 k.533, PGkal.), 
JANISZEWICE  par. Korczew, p. zduńskowolski, 
i Kłady w 1753 r. kupił Roch Krąkowski skarbnik, w 1813 roku własność? B. Sulimierskiego, 
obszar 2550 mg.  W 1820 r. Wincenty Krąkowski sprzedaje Wawrzyńcowi Piaszczyńskiemu za 
170 tys. zł.  W 1912 cząstkowych właścicieli i Sikorskich. (Dydyński 1815 k. 868, SGKP t.3, 
s.403, Nowosielski 1820 a.202, PGkal.) 
JASIONNA  par.  Wojków, p. sieradzki, Wspomniana po raz pierwszy w 1393 r. Od 1747 r. była 
w posiadaniu rodu Załuskowskich h. Rola, z których, Paweł Załuskowski sędzia grodzki 
sieradzki i poseł do Sejmu kupił te dobra od Franciszka Pągowskiego i wybudował tu w 1752 r. 
dwór modrzewiowy z alkierzami. Na zewnętrznej ścianie jednego z alkierzy wbudowano tablicę 
erekcyjną w postaci dużego głazu i naniesiono na niej nazwiska właścicieli, daty budowy i 
przebudowy dworu. W1912 r. wieś i folwark mają 1651 mg, własność Erazma Załuskowskiego. 
W 1917 r. dobra te przechodzą w ręce Ciołek Gutowskich. Ostatnim właścicielem wsi był 

Bronisław Gutowski - ppor. kawalerii, jeniec 
Starobielska, zamordowany przez Rosjan w 
1940 r. w Charkowie. Po wojnie dwór 
użytkuje szkoła podstawowa. Do dóbr w 1839 
roku należały Gąsiorowizna, Topielec i 
folwarki; Cieniów, Józefów. Ma 16 domów i 
1631 mg ziemi w tym lasu i zagajników 1036. 
W majątku: gorzelnia, dwa młyny wodne i 
smolarnia. Wieś Jasionna ma 31 osad i 137 mg 
gruntu. (SGKP t.3, s.482, Pstrokoński 1834 
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k.394-404, Sęcz.s.812),  
JASTRZĘBICE par.  Rusiec, p. bełchatowski, 
nad Widawką, dobra Jastrzębice: f-k Antonina, wsie; Zalasy, Demby, Justkowice, Błaś, 
Władysław Walewski sprzedaje Magdalenie z Chabielskich Wąsowiczowej - teściowej za 61 tys. 
zł, a ta odstępuje córce Wenancji, żonie Władysława Walewskiego. W 1827 roku 17 domów 147 
mieszkańców w końcu 19 wieku 24 domy, ziemi 220 mieszkańców, 190 mg. Kolonia 4 domy, 24 
mieszkańców 561 mg ziemi w tym ornej 100 mg, kolonia A 5 domów 73 mieszkańców 304 mg 
ziemi w tym ornej 178 mg.(Kobyłecki  1833 k.428, SGKP t 3, s.502) 

          
JAWOR  patrz Chajczyny 
JAWORZNO  par.  Parzymiechy, w. opolskie, 
z f-kami Jaworzno, Julianpol i Słowików własność Sucheckich wartości 500 tys. zł, w roku 1820 
dla Floriana po Danielu Sucheckim. Potem Kiślańskiego, ma 1137 mg, lasu 316 mg.  W 1912 r. 
właścicielami są dawni 
czynszownicy. (SGKP t.3, s.532, 
Pstrokoński 1820 k.124, PGkal.) 
JERWANICE  v. Nierwanice , par.  
Małyń, p. poddębicki, 
w 1783 r. Osińskiego. Wieś i 
folwark nad Nerem. Wieś ma 18 
domów, 243 mieszkańców, którzy 
użytkują 126 mg ziemi, folwark ma 
3 domy, 32 włościanie 971 mg 
gruntu w tym 451 mg ornej. (SGKP 
t.3 s.566) 
JEZIORKO  par. Małyń p. 
poddębicki,Puczniew, Wola Puczniewska w 1783 Felicjana Wierzchlejskiego podsędka 
kaliskiego, (patrz Puczniew). 
JEŻÓW par. Małyń, p. poddębicki, 
w 1783 roku Gajewskiego, potem Jeżew, Zamłynie i Ruda kupione w 1817 r. od Stefana-ojca 
przez Feliksa Wituskiego asesora tryb. Cyw. w. mazowieckiego. Stefan kupił je w 1788 r. Jeżew 
za 80, a Małyń za 91 tys. zł. Wieś nad Nerem ma 18 domów i 300 mieszkańców. Dobra Jeżów 
obejmują wsie: Jeżów, Rudę, Feliksów i Budy Rudzkie łącznie 1230 mg. Folwark Jeżów 562 mg 
budynków drewnianych 8, murowanych 6, folwark Ruda 668 mg w tym lasu 363 mg, budynki 4, 
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wieś Jeżów osad 32, 177 mg, wieś Ruda osad 12, 177 mg, wieś Feliksów osad 17, 293 mg i wieś 
Budy Rudzkie osad 2, 61 mg. W 1937 r. Jeżów i Kłoniszew mają 351 ha, właściciel Feliks 
Wituski. (SGKP t.3, s.584) 
KALINOWA  wieś i folwark nad rz. Swędrnią, par. Kalinowa, p. sieradzki 
Do dóbr Kalinowa należy folwark Garbów i wsie; Gorzałów i Kalinowa. o powierzchni 1528 mg. 
Był wiatrak i cegielnia. Kalinowa to gniazdo rodu Zarębów, w 1480 roku Jan Zaręba kasztelan 
kaliski wystawił w miejscu drewnianego murowany kościół. W 1558 Wacław i Jerzy, 
spadkobiercy po Wacławie Zarębie kasztelanie nakielskim w wyniku działów otrzymali dobra; 
Kalinową Sędzimirowice, Gawrzyjałów, Boczków, Domaniów, Upuszczów, Towalczew, 
Kawieczyny, Gać, Kawieczynko, Garbów. W 1783 r  Michała Łubieńskiego szambelana. Wieś w 
odległości 5 km od Błaszek. Pojawia się w źródłach pisanych w 1370 r. Gniazdo rodu 
Zarembów, z którego wywodziło się wielu wojewodów i kasztelanów sieradzkich. Byli oni 
właścicielami dużego majątku z centrum w Kalinowej, w skład którego wchodziło 15 wsi w 
sieradzkiem, a także dobra w województwie kaliskim. Na początku 17 w. w. Kalinowa stała się 
własnością Wojciecha Jana Łubieńskiego, który najprawdopodobniej wybudował tu przed 1652 
r. barokowy dwór. Ostatnimi właścicielami przed II wojną światową byli Murzynowscy. Z 
dworem związane są wydarzenia, które posłużyły Stanisławowi Moniuszce za tło opery 
"Straszny dwór". (SGKP t.3, s.680, TD). 
KALINOWA  nad Widawką, par. Strońsko,  
p. zduńskowolski 
Pstrokonie, Świeżyny i Woźniki w  1699 roku Kazimierz 
Walewski żonie Zofii Radolińskiej zapisuje. W 1783 r. 
Walewskiego chorążego. Od 1809 roku wieś folwarczna 
Kalinowa, folwark Jelno wieś zarobna Branica z 
przyległościami Gorzychów, Trojaki, Lisy, Sobiepany, 
Podole, własność Józefa Turkułła. Pałac masiv murowany 
pruską robotą z cegły wokół trynkowany, dachówką pokryty, 
okien 14 dwoistych na zawiasach .Pokoje; stołowy, 
sypialny, panieński, dziecinny, garderoba, apteczka, sień. 
Obszar 1254 mg. (AT mfm 8314 k.111-22, 155-9, SGKP t.3, 
s.680, Kobyłecki  1833 k.201) 
KAMIENNA  par.  Iwanowice, gm. Błaszki, p. sieradzki, 
W początkach 17 w. własność Lis Rudnickich, potem Zarębów Cieleckich z których Andrzej 
starosta zgierski sprzedał majątek w 1804 r. Pawłowi Byszewskiemu. W wyniku działów 
majątkowych właścicielką została Eleonora z Byszewskich Walewska, odsprzedała ona dobra 
Feliksowi Łaszczyńskiemu w roku 1816. W latach 1867-98 wieś jest własnością Kruszewskich, 
oni to sprzedali ją kupcom żydowskim, którzy przeprowadzili parcelację. Folwark Brzozowice 
kupił Arnold właściciel majętności błaszkowskiej. W 1912 r. powierzchnia 864 mg, własność 
spółki bankowej. (PGkal.) 
KAMION  par.  Mierzyce, p. wieluński, 
nad Wartą, do starostwa wieluńskiego (łącznie z Bobrownikami) w posesji Stanisława 
Męcińskiego. Pustkowia Wiecławy, Ogroble, chałup 50, most 130 łokci długi. W 1912 własność 
dawnych czynszowników.(Lustr. II s.210, SGKP t.15, cz.2, s.52, PGkal.) 
KAMIONACZ  nad Wartą, par.  Kamionacz, p. sieradzki  
Dobra składają się z folwarków; Kamionacz i Nubella oraz wsi: Kamionacz i Wojciechów o 
powierzchni 1800 mg. Własność Sucheckiego w 1783 roku, potem Jarocińskich.  
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W 1912 r. wieś i folwark mają 1065 mg, własność dawnych czynszowników oraz M. 
Stokowskiego i J. Klonowskiego. (SGKP t.3, s.777, PGkal.) 
KAMIONACZYK  par.  Kamionacz, p. sieradzki 
Folwark i wieś nad Wartą. Wieś ma 5 domów i 141 mieszkańców, a folwark 3 domy i i 32 
mieszkańców i 238 mg gruntu. W 1783 roku Tarnowskiej, z mocy działów z 1797 roku 
Karczewskich, a po matce dla Marianny z Tarnowskich Ostrowskiej, wartość 50 tys. zł.  
W 1912 r. wieś i folwark miały 223 mg, własność uwłaszczonych włościan oraz Józefa, Leona i 
Antoniego Kozłowskich. (Pstrokoński 1819, k.267-299, SG t 3, s.777,PGkal.) 
KAMOCIN  par.  Srocko, p.  piotrkowski, 
i Szydłów Józefy z Lenartowiczów Kempistej sprzedane na licytacji w 1827 roku. Szydłów miał 
2748 mg, Kamocin 872 mg w tym borów 208 mg. (Lisiecki 1828 II k.517, SGKP t.3, s.798) 
KAMOSTEK  czyli Kamienny Mostek, par. Sędziejowice, p. łaski 
Kamostek; Dąbrowa, Wola Wężykowa, Wydrzyn, Wydrzynek. Dobra, wartości 190ooo zł 
własność w 1783r. Zdzienickiego skarbnika, potem Józefa Zdzienickiego. Podzielone w 1827 
roku na sukcesorów; 1.Kamostek i Dąbrowa - Ewy ze Skoszewskich Młoszewskiej,  
2.Dobra, Wydrzyn i Wydrzynek - Józefy ze Zdzienickich 1v. Sulimierska, 2v.Skorzewska,  
3.Wola Wężykowa, Grabica i młyn - Andrzeja Zdzienickiego. Kamostek wieś i folwark nad 
Grabią w 1827 roku 16 domów, 90 mieszkańców i 188 mg ziemi uprawnej, na folwarku 6 
domów, 55 mieszkańców i 874 mg ziemi w tym ornej 371 mg. We wsi Dąbrowa 13 osad i 68 mg 
ziemi.(SGKP t.3, s.799, Kobyłecki 1827 k.120), 
KAMYK  par. Brzyków, p. łaski, 
w 1783 r. własność Tomasza Domaniewskiego podstolego szadkowskiego. Dobra składają się z 
wsi i folwarku Kamyk wsi Zakurów. mają 863 mg ziemi w tym 468 mg lasu, budynków 
drewnianych jest 20, są pokłady torfu. Wieś Kamyk ma 30 osad i 155 mg ziemi, wieś Zakurów 
16 osad i 101 mg gruntu. (SGKP t.3, s.801). 
KARCZÓWEK  par.  Szadek, p. zduńskowolski 
Kotliny Mniejsze, Sikucin w 1783 roku Tarnowskich. W 1912 r. wieś i kolonia we władaniu 
dawnych czynszowników i cząstkowych właścicieli.  (SGKP t.3, s.837,PGkal.), 
KARSZNICE  par. Marzenin, p. zduńskowolski, 
Tymianka, Olbrachty, Wsto w 
posiadaniu Angeli z Karskich 
Dobkowej, potem jej córki Juli 
Alojzowej Wierzchleyskiej i jej 
dzieci warte 132 tys. zł. Do 1945 
roku własność kolejnych pokoleń 
rodziny Wierzchleyskich. Wieś i 
folwark nad Tymianką w 1827 ma 8 
domów i 106 mieszkańców, folwark 
689 mg ziemi. (SGKP t.3, s.882, 
Kobyłecki  1831 k.183, PGkal.) 
KASZEW  par.  Goszczanów, p. sieradzki, 
oraz folwark Chocim, Ziemięcin w 1783 r. Karola Sariusz Gomolińskiego podkomorzego 
łęczyckiego. W 1912 r. własność dawnych czynszowników i Gustawa Zaborowskiego. (SGKP 
t.3, s.900, PGkal.) 
KAW ĘCZYN  par. Tokary, p. sieradzki, 
w 1783 r własność Siemiątkowskich, potem Domańskich, Kożuchowskich, Suchorskich i 
Młodzianowskich. Na dobra składają się; Kawęczyn, Dzierzbotki i Cegielnia, obszar 601 mg, 
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stawy rybne. W 1912 r. własność 
uwłaszczonych włościan i Antoniego 
Wernera. (SGKP t.3, s.915, PGkal.), 
KAW ĘCZYNEK  do dóbr Zduńska 
Wola. W 1606 r. Kawieckich, następnie: 
Krąkowskich, Ważyńskich i 
Kobierzyckich. W 1806 Łukasz i Józef 
Kobierzyccy sprzedali Stefanowi 
Złotnickiemu. (SGKP t.3, s.915), 
KĄTY , Zborów par.  Widawa, p. łaski, 
w 1783 roku należy do starościca 
Domaniewskiego. W 1912 r. i później  
własność Włodzimierza Kręskiego i 
uwłaszczonych włościan, wieś i folwark 
ma 641 mg. (SGKP t.3 s.943, 
Pstrokoński1835, a.161, PGkal.) 
KIEŁCZYGŁÓW  par.  Rząśnia, p. 
pajęczański 
Niegrodowe starostwo kiełczygłowskie 
miało w 1661 r. 2 smolarnie, 3 młyny, i 
f-k z osadą Kruszyna oddzielone od 

starostwa piotrkowskiego i sokolnickiego. Nadane Adamowi i Annie z Męcińskich 
Myszkowskich, potem Kazimierza Myszkowskiego podczaszego ostrzeszowskiego Powierzchnia 
46 łanów teutońskich i 2 łany wybranieckie. Dwór z okopem wkoło, gorzelnia, browar, karczma. 
Osadnicy; Kiełczygłów 72, Osiny 31, Obrów 35, Gumiska i Beresie 14, Kiełczygłówek 18, Huta 
52, Glina 28. Pustkowia; Dyganki 5, Kule i Mendaki 5, Otok 6, Beresie 5, Służenica i 
Bartoszycy10, Borowe 3, Chruścińskie, Papierze i Skoczylas 8 Wyrębisko 2.  

Nadane w 1837 roku jako majorat generałowi lejtnantowi hr. Neselrode, potem w 
posiadaniu Sergiusza Muchanowa. Składają się z f-ku Kiełczygłów, Chruściańskie, pustkowie 
Kule v.Kiele, O tok, 
Jasień, Wyręba, Beresie, 
wsie: Kiełczygłów, Glina 
Gumnisko, Osina. Majorat 
ma 2022 mg w tym 1362 
mg lasu. 

Kolonie na terenie 
dawnych dóbr rządowych; 
Wyręba Kula, Dryganek, 
Studziennica, Beresie Małe 
i Duże, Skoczylas v. 
Jasień, Otok i Chruścińskie 
180 domów 1470 
mieszkańców. Gorzelnia i 
młyn wodny. W 1912 r. 
folwark i kolonia mają 791 
mg, właścicielami są 
dawni czynszownicy i 
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generał Muchanow. (SGKP t.4, s.39, Lustr.cz. II s.123-39, PGkal.)       
KLICZKÓW  par.  Kliczków, p. sieradzki, 
w 1796 Rocha Tarnowskiego warte 79 tys. zł. W 1827 r w Kliczkowie Wielkim było 21 domów i 

199 mieszkańców. Do dóbr należy wieś i 
kolonie: Gęsina, Kocia Góra, Marków Las.  
Kliczków Wielki i Chajew własność J. 
Czarneckiego mają 1132 mg w tym 405 mg 
lasu. W 1912 r. Kliczków Mały wieś i 
folwark liczą 1848 mg, a Kliczków Wielki 
kolonia, folwark i osada 156 mg, 
właścicielami są: uwłaszczeni włościanie, 
dawni czynszownicy i Antoni Tarnowski. 
(SGKP t.4, s.145, Lisiecki 1818 k.633, Lustr. 
II 125, Pstrokoński 1826 k. 40-70, PGkal.). 
                                                               

Kliczków Wielki  wg. Wieś Ilustrowana 1911/5 
 
KLONÓW  par. Jeziorsko, p. sieradzki  
i Klonówek w 1783 roku własność Komorowskiego. W 1841 r. Psarska sprzedała wieś Józefowi 
Rezlerowi . Klonów v. Czerniaków miał 793 mg, a Klonówek oddzielony w 1844 r. od dóbr 
Klonów 500 mg. (Białobrzeski 1841 a.35, SGKP t.4, s.159) 
KLONOWA  par.  Uników, Klonowa, p. sieradzki, 
dobra królewskie, starostwo niegrodowe. W 1912 r. osada i kolonia ma 255 mg, właścicielami są 
uwłaszczeni włościanie i Henryk Lauterbach. (SGKP t.4, s.160, PGkal.). 
KŁOCKO  par. Sieradz, p. sieradzki, 
Jana Stawiskiego. Gorzelnia, 700 szt. owiec, f-k oddzielony od dóbr Monice. W 1912 wieś i 
kolonia po byłym f-ku ma 513 mg, właścicielami są uwłaszczeni włościanie i spółka bankowa. 
(Pstrokoński 1820 k.364, SGKP t.4,s.179,PGkal.) 
KŁONISZEW , Zaborów, Busina,  par. Małyń, p. poddębicki, 
spadkobierców Józefa Kokowskiego podczaszyca nowogrodzkiego: Busina – Inocentego, 
Zaborów – Kazimierza, Kłoniszew – Hipolita. Wieś i folwark nad Nerem. Wieś 29 domów307 
mieszkańców, 156 mg, folwark 6 domów 19 mieszkańców, kolonia Nowy Świat osad 12, łącznie 
folwark i kolonia 443 mg ziemi.  W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku, właścicielem jest 
Stanisław Skórzewski. (Kobyłecki  1823 k.24, SGKP t.4, s.188, PGkal.), 
KOBIERZYCKO  par.  Wróblew, p.  sieradzki, 
Gniazdo rodziny Kobierzyckich, w 1658 
sprzedane Mikołajowi Kołdowskiemu za 15 tys. 
zł. W 1783 roku w rękach Ignacego 
Wyszławskiego pisarza ziemskiego wieluńskiego, 
a od Antoniego Siemiątkowskiego pisarza kupił 
Ignacy Bardzki syn Andrzeja za 215 tys. zł. 
Wzorowe gospodarstwo rolne, bogate owczarnie 
na 2400 owiec, jest fabryka machin i narzędzi 
rolniczych, był młyn parowy który spłonął w 1877 
roku. W 1827 roku było 25 domów i 226 
mieszkańców, na folwarku 6 domów. 
Powierzchnia 964 mg. Wieś Kobierzycko ma 54 
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osady i 176 mg ziemi. W 1912 r. własność uwłaszczonych włościan i Feliksa Radońskiego. 
(Szczawiński  1842 k.316, SGKP t.4, s.203, Markowski  1832 k.247-51,PGkal.), 
KOBYLA CHMIELOWA  nad rz. Strużką, par. Rossoszyca, p. sieradzki, 
w 1827 roku 20 domów i 71 mieszkańców. Dobra Kobyla Chmielowa, Boczki A,B, Boczki 
Kobylskie powierzchnia 1111 mg w tym lasu 435 mg. Wieś Kobyla osad 7 68 mg, wieś Boczki 
osad 10, 59 mg, wieś Boczki Kobylskie osad 11, 92 mg. Od Stanisława Biernackiego w 1833 r. 
dobra kupił Rafał Pstrokoński. W 1912 r. wieś i folwark miały 847 mg, właścicielami byli 
uwłaszczeni włościanie oraz Adam i Marceli Nenccy. Patrz Boczki. (SGKP t.4, s.209, PGkal.) 
KOBYLA MIEJSKA  par. Szadek, p. zduńskowolski 
W 1912 r. wieś i osada karczmarza jest własnością dawnych czynszowników i generała Leszerna. 
KOCHŁOWY  par. Kochłowy, p. ostrzeszowski 
W 17 w. własność Zdrowskich, potem Bronikowskich, w połowie 19 w. dziedzicem był Józef 
Ryll. 
KOŁDÓW  par. Błaszki, p. sieradzki, 
w 1783 r własność Biernackiego wojskiego. W 1912 r. wieś ma 84 mg, a kolonia po byłym 
folwarku 381 mg, we władaniu uwłaszczonych włościan i częściowych właścicieli. 
KOMORNIKI  par. Komorniki, p. wieluński 
kościół murowany z 17 wieku. F-k Komorniki , Stanisławów, Zmyślona, Kobierzec powierzchnia 
1789 mg w tym lasu 1090 mg. Młyn wodny, pokłady żelaza. Własność rodziny Bąkowskich do 
1895 r. W 1912 r. jest wieś, osada i kolonia po byłym folwarku, we władaniu uwłaszczonych 
włościan, cząstkowych właścicieli i spółki bankowej. (SGKP t., PGkal. ) 
KONOPNICA  wieś nad Wartą, par. Konopnica, p. wieluński 
Folwark Konopnica z przyległością Górki ma 1116 mg w tym 484 mg gruntów ornych. Jest młyn 
wodny, cegielnia i pokłady torfu. w 1827 Siemianowskich wartość 163 593 zł. W 1912 r. wieś, 
osada i folwark maja 1116 mg, własność uwłaszczonych włościan i Tadeusza Kozarskiego. W 
1937 r. Tadeusz Kozarski ma 263 ha. (SGKP t.4, s.350, PGkal.) 
KOPYDŁÓW  patrz Raczyn, 
W 1912 r. folwark ma 372 mg, własność uwłaszczonych włościan i Rajmunda Daszkiewicza. 
(PGkal.) 
KORABLEW  par.  Restarzew, p. bełchatowski, gm. Rusiec,  
osada u zbiegu rzek Widawki i Krasówki.  wieś w 1866 roku miała 36 osad i 991 mg, folwark 38 
mg, młyn wodny i wieś Krzyżówka 9 osad 67 mg. Dwór o 4 pokojach i dwu garderobach, młyn o 
dwu kołach. W 1824 własność Domaniewskich wraz z Sarnowem. (Pstrokoński 1816 II k.61, 
1824 k. 252-60, SGKP t.4, s.391) 
KORCZYSKA  par.  Wygiełzów, p. łaski, 
w 1783 r. Wyszławskiego. Korczyska Księże wieś i folwark 23 domy 105 mieszkańców 206 mg 
powierzchni. Korczyska Szlacheckie 5 domów 30 mieszkańców 31 morg ziemi (SGKP t.4, s.399) 
KORZENICA  par. Góra, p. sieradzki  
własność w 1783 r Wolskiego. F-k ma 461 mg. (SG 4-434), 
KOSTRZEWICE  par. Błaszki, p. sieradzki, 
wieś ma osad 11, domów 8 mieszkańców 99 i 32 mg ziemi, a folwark domów 5, mieszkańców 
78. W 15 wieku rozpadły się na dwie wioseczki Kostrzewice Zalasy i Kostrzewice Kondory. W 
1678 r. Jan Parczewski i Regina z Bużenina Burzyńska małż. dobra swe wsie Kostrzewice, 
Zalesie i pastwisko Czaple zdawna rezygnują Stanisławowi Balickiemu. Potem Kostrzewice-
Zalasowe z rąk Kostrzewskich przeszły do Kobierzyckich od których w 1724 roku kupił 
Wojciech Jabłkowski. Kolejni właściciele to;  Skąpski, Porowski, Rudniccy i Pawłowscy. 
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Kostrzewice-Kondory Łucja Korzeniewska sprzedała w 1746 roku Janowi Morawskiemu, potem 
własność Balickich. W początkach 19 wieku połączyły się w całość i należały do Żulickich.  
W 1783 roku odnotowano wielu właścicieli; Bogusławski, Balicki, Chociszewski, Pawłowski i 
Żeromski. (TD, SGKP t.4, s.477), 
KOŚCIERZYN   par. Charłupia Mała, p. sieradzki 
oraz wsie Sochanki, Zagórki w 1783 roku  jako właściciel (posesor ?) figuruje Koźmiński.  
Wieś i folwark w 1827 roku, wieś ma 23 domy, 233 mieszkańców 245 mg ziemi, folwark 3 domy 
646 mg gruntu. Własność Poraj Pstrokońskich, z których Antoni  w 1829 r., dobra przeznaczył 
dla córki Józefy Anny, a ta sprzedała je mężowi  Aleksandrowi Łodzia Wyganowskiemu. Potem 
trafił do Rozdrażewskich, od których w 1890 r. zakupił je Wincenty Prądzyński. W 1912 r. wieś i 
folwark mają 646 mg, własność uwłaszczonych włościan i Stanisława Prądzyńskiego. (SGKP t.4, 
s.455, PGkal., KW 330),   

                         Autograf St. Prądzyńskiego 
KOTLINY  par.  Szadek, p. zduńskowolski, 
i Kotlinki, wieś 3 domy 50 mieszkańców, folwark 3 domy 60 mieszkańców 422 mg ziemi, 
olejarnia. w 1783 roku szambelana Cieleckiego. Biernackich od 1831 r. (SGKP t.4, s.495, 
Pstrokoński 1835 a.52) 
KOWALE  par. Charłupia Mała, p. sieradzki, 
wieś i folwark nad Wartą. W 1783 roku Cieleckich spadkobierców Jana, kasztelana 
spycimierskiego. Folwark Kowale ma 416 mg gruntu, a wieś Kowale osad 22 z gruntem 90 mg. 
Wchodzą w skład, razem z Biskupicami, Żerosławicami i Zagórkami dóbr Siemiątkowskich o 
ogólnej powierzchni 1350 mg. W 1912 r. wieś ma 90 mg, folwark 416 mg, właścicielami są 
uwłaszczeni włościanie i Siemiątkowscy.(SGKP t.4, s.504, PGkal.), 

KOWALE PA ŃSKIE  v. Szlacheckie, par.  Kowale Pańskie, p. turecki, 
składają się z folwarków; Siedliska, Muchtów, Dziewiątka, Cegielnia, Kaczki Mostowe czyli 
Pośrednie, Kaczki Strzyżek, powierzchnia gruntów 4020 mg w tym pod pługiem 1337 mg, lasu 
830 mg. Młyny Przygoński i Siedliska. Należały do Walewskich, od 1726 r. do Wojciecha 
Mączyńskiego łowczego sieradzkiego, Czarneckich, a w 1833 roku własność Jana Nepomucena 
Wstowskiego, potem Roberta Scholtza, który założył fabrykę mączki kostnej przerabiającej 
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rocznie 5 tys. centnarów i młyn parowy. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku ma 616 mg, 
we władaniu uwłaszczonych włościan i cząstkowych właścicieli.  
(Kobyłecki  1833 k.138, SGKP t. 4 s.505, PGkal.), 
KOWALE  par.  Praszka, p. oleski 
gniazdo Wierusz Kowalskich. W 
1836 r. oddzielone od Mokrska i 
nadane w formie majoratu generałowi 
lejtnantowi Bierdiajewowi. 
Powierzchni a 3696 w tym 1086 mg 
lasu. Dobra składały się z f-ków 
Kowale, Kierzmachówka, Zawisna, 
wsi Kowale, Wierzbie, Gana, 
Aleksandrów. W 1912 r. wieś i 
folwark maja 1601 mg, właścicielami 
są dawni czynszownicy i Aleksander 
Bierdajew. (SGKP t.4, s.504, PGkal.), 
 
KOZANKI  par.  Wielenin w p. poddębicki, 
Kozanki Wielkie wieś i f-k 434 mg, K. Podleśne wieś i f-k 435 mg. Bogumiła Domańskiego w 
1852r. wartość 5625 rbs, potem Miniszewskich. W 1912 r. Kozanki Wielkie folwark ma 900 mg, 
własność Jana i Marianny Kanwiszer, a Kozanki Podleśne: wieś i folwark mają 447 mg,  we 
władaniu uwłaszczonych włościan i Marii Wągrowieckiej. (Szelążek 1852 k.697, SGKP t.4, 
s.537, PGkal.) 
KOZUBY STARE  litery A B C D E, par.  Sędziejowice, p. łaski 
w 1783 roku własność: Kowalskiego, Malinskiego, Marycińskiego, Rayskiego, Rzepeckiego i 
Skorzewskiego. W 1827 roku 13 domów, 46 mieszkańców. Folwark ma powierzchnię 525 mg.  
Kozuby i pół Bałucza w 1810 r. po Macieju Kowalskim sędzim, odziedziczyli synowie: 
Wincenty i Ignacy. Kozuby oraz wieś Brody sprzedali spadkobiercy po Dominiku Skorzewskim, 
który nabył je w 1803 r od Ignacego Dzierzbińskiego za 70 tys. zł. Część Kozub Józef Magnuski 
sprzedaje Bogumiłowi Aniołowiczowi. 
Kozuby Nowe, wieś i folwark oraz młyn nad rzeką Grabią. W 1827 roku było 10 domów, 98 
mieszkańców i 64 morgi ziemi. Na folwarku 4 domy, 10 włościan i 396 mg gruntu w tym 299 mg 
ziemi ornej.(Dydyński 1816 k.1 172, SGKP t.4, s.574), 
KRASZKOWICE  par.  Ruda, p. wieluński, 
95 domów 720 mieszkańców. Dobra składają się ze wsi Kraszkowice i f-ków Dąbrowa i 
Ludwino w 1866 roku miały powierzchnię 1230 mg w tym 150 mg lasu. Nabył je Wiktor Psarski 
od sióstr Frydrych za 39 tys. rbs.  Wdowa sprzedała majątek w 1871 r. W 1912 r. wieś i folwark 
mają 1064 mg ziemi, właścicielem jest Teodor Ender i uwłaszczeni włościanie. (SGKP t.4, s.650, 
Porczyński 1872 I k.415-37, PGkal.), 
KRASKI  par.  Świnice,  p. łęczycki,  
Folwark i wieś obszar 683 mg, pokłady torfu, kamienia, wiatrak. Dwór z drzewa rżniętego, w nim 
pokoi 4, alkowa i garderóbki letnie 2, chałup 18. W 1912 r. folwark i osiedle mają 641 mg, 
właścicielką jest Anna Skrzyńska. (SGKP t.4, s.616, Strachowski  1811 k.389, 1815 k.392-5, 
PGkal.) 
KRĄKÓW  i Zielęcin, par.  Góra, p. sieradzki  
w 1783 r własność Czartkowskich. W 1912 r. wieś, folwark i osiedle mają 682 mg, własność 
Michała Kołodziejskiego. (PGkal.) 
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KROBANÓWEK  par. Zduńska Wola, p. zduńskowolski. 
w 1868 oddzielone od d. Krobanów, f-ki i wsie; Krobanówek, Osmolin, kolonie; Osmolin 7 
osadników-10 mg, Ostrów 7 osadników-34 mg, Różamyśl 29 osadników-101 mg. Krobanówek 
wieś ma 14 domów i 201   mieszkańców, a folwark 2 domy i 26 mieszkańców. W latach 1854-
1945 r. własność Oczechowskich. (SGKP t.4, s.675) 

             
                                                                                 Dwór w Krobanówku 
KROBANÓW  par. Marzenin, p. łaski. 
oraz Krobanówek, Osmolin w 1782 roku Idzi Moskarzewski, syn Pawła cześnika wieluńskiego, 
sprzedaje dobra  za 125 tys. zł Franciszkowi Zarębie Cieleckiemu, potem własność Józefa 
Morawskiego i jego siostry Konstancji z Morawskich Podczaskiej, która sprzedaje je w 1816 
roku Walentemu Karskiemu podstolicowi, porucznikowi z Rogalina w radziejowskim. Od 
Karskiego w 1833 roku dobra odkupuje za 25 tys. zł Rozalia z Tymowskich Kazimierzowa 
Ostrowska 1v. Brodzka. Obszar w 1866 to 1251 mg, w tym 30 procent lasów. W 1868 r. 
własność Domaniewskiego. W roku 1912 wieś i folwark mają 396 mg, właścicielami są 
uwłaszczeni włościanie i Michał Białecki. (SG 229 k.451, Dydyński 1816 k.1118, TD, SGKP t.4, 
s.674, PGkal.), 
KROKOCICE  par.  Małyń, p. poddębicki 
 nad rzeczką Lichawą, wieś ma 10 domów i 191 mieszkańców, a folwark 1 dom i 6 mieszkańców 
ma 540 mg. Krokocice, Wola Krokocka i Piaski o powierzchni 1451 mg były własnością Jana 
Kantego Jabłkowskiego komornika ziemskiego sieradzkiego w 1783 roku. W 1817 Adolfa 
Schredera ze Starogardu w Prusach, radcy p.  
szadkowskiego. Po 1826 r. jego żony Teofili z 
Chlebowskich. W sukcesji po matce dla młodszego syna 
Marcelego Karczewskiego, wartość dóbr 220 tys. zł. 
Bronisława Karczewska jako wiano wnosi je Witoldowi 
Łodzia Kurnatowskiemu. W 1912 r. wieś i osada mają 
132, a folwark 540 mg powierzchni. Własność Witolda 
Kurnatowskiego i spółki bankowej.  Wola Krokocka ma 
obszar 787 mg i jest własnością Jerzego Kurnatowskiego. 
(Kobyłecki 1835 k.296, SGKP t.4, s.682, PGkal.) 
                                                                                                 
Dwór w Krokocicach 
KROMOLIN   par.  Szadek p. zduńskowolski. 
Kromolin, Kobyla Miejska, Wielka Wieś to dobra królewskie. 
Wieś Kromolin ma 18 domów z 154 mieszkańcami, a trzy osady leśne mają 5 domów i 17 
mieszkańców. Lasy majorackie barona Krauzego mają powierzchni 1050 mg, a barona 
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Fryderyksa 194 mg. W 1912 r. wieś, osada karczmarza i lasy majorackie stanowią własność 
uwłaszczonych włościan i majora Fryderyksa. (SGKP t.4, s.694, PGkal.), 
KRZECZÓW  par.  Mierzyce, p. wieluński 
wieś z osadą Kochlew, Mokre i pustkowiem Smolarze ma 74 domy i 501 mieszkańców. Są trzy 
młyny i dwie papiernie wyrabiające bibułę i papier do owijania. Dobra dworskie; folwarki 
Krzeczów, Broników osady Jarząb i wsi Krzeczów, Kochlew i Mokre 1820 mg w tym 521 mg 
lasu. Wilhelm Bergeman sprzedał w 1874 r. Edwardowi Wzdulskiemu, w 1873 r. Moritza 
Abrachama Rosen kupca z Wrocławia. W 1912 r. wieś i folwark mają 803 mg, własność 
uwłaszczonych włościan i Stanisława Wodzyńskiego.(SGKP t.4, s.773, Porczyński 1874 II k.63, 
PGkal.) 
KRZEMIENIEW  par.  Dalików, p. poddębicki,  
kupił od Mniszewskich za 55 tys. zł Michał Łaszewski, obszar 782 mg. W 1912 r. kolonia po 
byłym folwarku ma 782 mg, we władaniu cząstkowych właścicieli. (Kobyłecki  1830 k.546, 
PGkal.), 
KRZEPICE  par.  Krzepice, p. wieluński 
miasteczko nad Liswartą, kościół murowany, browar, młyn. Zamek rozebrany przez Prusaków. 
Niegrodowe starostwo w 1838 r. do dóbr rządowych należały; miasto Krzepice i f-ki: 
Starokrzepice, Cieciołów, Dankowice, Kuźniczka, Lutrowskie, Zajaczki, Proboszczowskie, 
Kuczna. (SGKP t.4, s.784) 
KRZE ŚLÓW  par.  Wygiełzów, p. bełchatowski 
Krześlów, Polesie, Kurów, Wypychów, Wola Pszczółecka w 1783 r. spadkobiercy Stefana 
Siemieńskiego: Stokowscy i Wężykowie, sprzedają dobra za 122 tys. zł  Janowi Przybylskiemu. 
W 1818 roku na licytacji kupił majątek Ludwik Walewski syn Wojciecha. Folwark Krześlów z 
przyległością Dziub i wsiami; 
Wypychy, Podlesie, Stara Poczta ma 
powierzchnię 2461 mg w tym 
gruntów ornych 669 mg, lasu 1492 
mg. Jest gorzelnia i młyn wodny. 
Dwór został postawiony w 1864 r 
przez Węsierskiego. (SGKP t.4 , 
s.786, SG 235 k.13, Pstrokoński  1825 
k. 374, Bogusławski 1818 a.40)  

    
Dwór w Krześlowie 1975 r. foto. E. Barański 
KRZĘTLE  par. Osjaków p. wieluński  
W 1912 r. folwark i kolonia na części byłego folwarku mają powierzchnię 755 mg, własność 
rodziny Neuman i spółki bankowej. W 1927 r. nalezą do Apoloni Neuman 435 ha. Stanowiły 
część dóbr Strobin. 
KRZUCZ i Wesołka, par.  Borszewice, p. łaski 
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w 1783 roku Załuskich, należy do dóbr łaskich. Opis f-ku i wsi Krzucza. Dwór z drzewa 
budowany, wewnątrz i zewnątrz wytrynkowany, dach gontami kryty, komin murowany, sień z 
podłogą. Po prawej stronie dwa pokoje, malowane z trzema oknami dubeltowymi po sześć szyb 
mającymi. Piec w pierwszym pokoju z kafli białych, drzwiczki żelazne, z tych pokojów pokoik 
mały z piecem kamionkowym z cegieł postawionym w nim okno na ogród o 9 szybach. Po lewej 
stronie dworu dwa pokoje. W pierwszym okna dwa, piec kominkowy, drugi pokój bez pieca, 
okno o sześciu szybach. Z pierwszego pokoju kuchnia w niej kotlina z cegły z miejscem pod nią 
na drewno z kapturem glinianym. Przy kuchni schowanie ciemne z dwoma półkami. Długość 
tego dwór łokci 29, szerokość 13, wysokość 3 ¾ . W sieni jest szabaśnik do pieczenia chleba i 
wędzarnia. (Zborowski 1856 k. 15), 
KRZYWORZEKA  par. Krzyworzeka, p.  wieluński,  
Kościół murowany, 103 domy, 426 mieszkańców. Dobra donacyjne. W 1912 r. kolonia i folwark, 
własność dawnych czynszowników i generała Krasnokuckiego. (SGKP t.4, s.811,PGkal.), 
KURÓW , Kurówek, Ochle, par. Widawa, p. sieradzki 
w 1783 roku własność Stanisława Chrzanowskiego podwojewodziego piotrkowskiego, kupione 
na licytacji w 1818 r przez Ludwika Pstrokońskiego 
W 1833 roku Jan Szaniawski sprzedaje synowi Józefowi Kurówek za 50 tys. zł. (Pstrokoński 
1833 k. 386, SGKP) 
KURÓW  par. Chotów, p. wieluński, 
z przyległościami Grodzisko, Biadaszki, Mokrosze ma 122 domy i 904 mieszkańców. W 1912 r. 
kolonia i osada własność dawnych czynszowników i kasy pożarowej miasta Wielunia. (SGKP t.4, 
s.932, PGkal.), 
KURÓW  par. Wygiełzów, p. bełchatowski,  
w 1854 roku oddzielony od dóbr Krześlów liczy 19 domów, 186 włościan i 1130 mg gruntów. 
(SGKP t.4, s.932), 

           
        
KUSTRZYCE  par.  Marzenin, p. łaski 
folwark i młyn nad Grabią, ze wsiami Lichawa A,B liczy 7 domów, 120 mieszkańców i ma 430 
mg powierzchni. (SGKP t.4, s.950), 
KUSTRZYCE , Lichawa, Wrzesiny, cz. Przymiłowa i Głowaczew, par. Marzenin, p. łaski 
Już w 1647 Jan Wężyk z Osin połowę dóbr synowi Władysławowi zapisuje. W 1773 roku 
własność Konstantego z Widawy Wężyka, w 1805r Franciszka Wężyka, w 1823 cz. Lichawy 
kupił Erazm Malanowski. (Kobyłecki  1823 k.105, SGP t.4, s.950) 
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KUŚNIE  v. Kuśnio, par. Chojne, p. sieradzki, 
W 1816 r. dobra kupił Damazy Zygler od Alojzego Niemojowskiego W 1866 r. z wsią Zazdrosna 
f-k miał 520 mg, w tym lasu 150 mg. i należał do Strzeleckich. W roku 1912 wieś i folwark 
miały 546 mg i należały do uwłaszczonych włościan i Szmula Glicensteina. (SGKP t.4, s.950, 
Pstrokoński 1840 k.63, PGkal.) 

     
  Kuśnie, dwór Michała Białeckiego i kaplica, wg Wieś ilustrowana 1911 nr 5 
 
KUŹNICA GRABOWSKA  par.  Kraszewice, p.  ostrzeszowski 
W 1912 r. kolonia i kolonia po byłym folwarku miały 9202 mg, we władaniu uwłaszczonych 
włościan, cząstkowych właścicieli i Glückmana. W 1927 r. Oksnera Karola i S-ki 3844 ha. 
(PGkal.) 
KWASKÓW  par.  Błaszki, p. sieradzki, 
i cz. Kostrzewic w 1585 r. Andrzej Brzechwa całe cz. wsi Kwaskowa sprzedał za 1. 900 zł. 
Janowi Parczewskiemu, w 1768 Tomasz Morawski był tu dziedzicem, a w 1783 r własność 
Żeromskiego burgrabiego. W 1912  r. wieś i folwark mają 416 mg gruntu, należą do 
uwłaszczonych włościan i Kazimierza Mniewskiego. (SGR nr 176 k.103, SGKP t.5, s.17,PGkal.) 
KWIATKOWICE  par. Kwiatkowice, p. łaski oraz Dobruchów, otrzymał drogą spadku w 1661 

r. Jakub Grudziński, wartości 70 tys. zł. W 1783 
własność księżnej Sanguszkowej. Osad włościan 
jest 45, mieszkańców 350, ziemi 1500 mg w tym 
dworskich 940 mg lasu 182 mg, młyn wodny. 
Kościół parafialny murowany św. Mikołaja i św. 
Doroty w miejscu drewnianego. (SGKP t.5, s.19, 
TD), 
LEŚNICA  par. Kwiatkowice, p. łaski, 
wieś i folwark Polesie w 1783 Dzierzbicki 

wojszczyc orłowski. Izydor Mniewski sprzedał Dominikowi Dobkowi przed 1815 r. ten w 1816 
sprzedaje za 90 tys. zł Eligiuszowi Dobkowi po śmierci którego w 1839 r. za długi zajmuje Józef 
Rudnicki. Folwark Podlesie został przy siostrach Eligiusza; Helenie i Lucynie. 
Opis dóbr Leźnicy; dwór, czyli dom dworski mieszkalny drewniany z bali rzniętych, wewnątrz 
wymurowany na glinę. Ma trzy pokoje, kuchnie i dwie komórki, komin murowany.  
Dom oficyna zwany; komin lepiony, pokoi dwa i trzecie schowanie, kuchnia w szczycie z sienią. 
Dom - gorzelnia, dwie stodoły, stodoła o dwu klepiskach, chlewy, kurniki, stajnie sklep i dwa 
sklepy murowane. Folwark Podlesie stodoła, owczarnia, budynek o czterech izbach.  
Dwunastu półrolników robią pańszczyzny sześć dni na tydzień, każdy ma parę koni, krowę, 
maciorę, pług, radło, siekierę, sierp, kosę i wóz. Karczma bez stajni, kuźnia drewniana, młyn 
wodny o 2 kołach. (Kobyłecki  1836 k.53), 
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LGOTA  v. Ligota, par.  Strońsko, p. 
zduńskowolski, 
nad Widawką, wieś ma 24 domy, 211 mieszkańców 
i 171 mg gruntów, a folwark 442 mg ziemi w tym 
gruntów ornych 249, jest młyn wodny i pokłady 
torfu. (SGKP t.5, s.250), 
                     
   Ligota nad Widawką koło Widawy                             
 
LICHAWA  par.  Sędziejowice p. łaski, 
nad Grabią, liczy 13 domów, 149 mieszkańców i 173 mg gruntów. Folwark ma 234 mg, 
oddzielony został od dóbr Kustrzyce. W 1928 r. Wanda Mrowińska upoważniła Bank Ziemiański 
do parcelacji majątku. (SGKP t.5, s.207, Rokossowski 1928), 
LIPICZE  par.  Goszczanów, p. sieradzki, 
u źródeł Swędrni. Lipicze i Wroniawy w 1783 roku własność Sojeckiego i Szypowskiego. 
Folwark Lipicze ze wsiami Lipicze, Podkowa, Karolina i kolonią Lipicze-Olendry (osadników 
36) ma 1100 mg powierzchni. Jest młyn i wiatrak. Dwór z cegły 31x19 łokci, zewnątrz gliną 
wylepiony i wapnem obrzucony, dach łamany pod szkudłami, 4 pokoje, 2 alkierzyki, spiżarnia i 
kuchnia. W 1833 r Onufrego Radońskiego. W 1912 r. wieś, kolonia, kolonia po byłym folwarku, 
własność uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. (SGKP t.5, s.254, Strachowski 1819 k.474-
98, Janczewski 1833 k.370-4, PGkal.) 

     
LIPICZE  par. Uników, p. sieradzki, 
Wieś należała do starostwa klonowskiego. Folwark, majorat, domów 37, mieszkańców 290, 
karczma. W 1827 roku wieś rządowa. W 1912 r właścicielami są uwłaszczeni włościanie. (SGKP 
t.5, s.254,PGkal.) 
LIPKI  par.  Bałdrzychów, p. 
poddębicki 
 wraz z Dąbrową, Nową Wsią i 
częścią Bratkowa należy do dóbr 
Borki. W 1912 r. wieś i folwark 
miały 339 mg, własność 
uwłaszczonych włościan i Edmunda 
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Zabłockiego. (PGkal.) 
 
LIPNIK  par.  Siemkowice, p. pajęczański 
W 1819 r. Kajetan Trzciński kupił wieś od Suloffa. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku 
mają 2481 mg,  we władaniu uwłaszczonych włościan i cząstkowych właścicieli. W 1927 r. 
własność Endel i S-ka, 302 ha, a Koźmierów i Bronisławów Raducki 1769 ha. 
(Nowosielski 1821 a.7, PGkal.) 
LUBOLA  par. Brodnia, p. poddębicki  
i Zagórki, nad strumieniem Stawisko, wieś królewska, w 1783 r. Wojciecha Mączyńskiego 
starosty lubolskiego. Darowana przez króla pruskiego. Kupiona od Antoniego Siemiątkowskiego 
w 1805 za 281 tys. zł własność Joanny z Kossowskich Potworowskiej. W 1818 ma 10 
ogrodników, 39 zagrodników, 5 komornic, jest młyn. Dwór masiv murowany na wsch. słońca 
postawiony, ganek na 4 murowanych filarach. W końcu 19 wieku z kolonią Ferdynandów i 
Dąbrowa liczy 547 mieszkańców. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku należy do 
uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. (SGP t.5, s.443, Pstrokoński 1820 k.137-157, Lustr. I 
str.218-29, Strachowski 1818 k. 318-23) 
LUCIEJÓW  par. Buczek, p. łaski, 
w 1783 roku własność kościelna. w końcu 19 wieku wieś liczy 70 domów z 430 mieszkańcami. 
Ma gruntów włościańskich 1157 mg w tym ziemi ornej 793 mg. Należy do dóbr Sędziejowice. 
(SGKP t.5, s.460), 
LUTOMIERSK  par. Lutomiersk, p. pabianicki, 
na wzgórzu nad rzeką Ner. W 1827 roku 194 domy i 1994 mieszkańców, 647 mg ziemi 
mieszczan. Gniazdo rodziny Jastrzębiec Lutomierskich z następnych dziedziców Grudzińskich z 
których Jędrzej wojewoda rawski w 1650 założył kościół i klasztor reformatów. Jego syn Marcin 
z podziałów sukcesji dobra to jest; m-ko Lutomiersk, wsie: Wrząca, Czołczyn, Dziektarzew 
wartości 120 tys. zł otrzymał. Kolejna właścicielka Barbara księżna Sanguszkowa z Duninów c. 
Marianny  Grudzińskiej, wystawiła w miejsce drewnianego, murowany kościół w 1781 roku. 
Pomyślny rozwój, miasteczko zawdzięcza licznie osiadłym sukiennikom. Od Sanguszkowej w 
1783 roku, kupione przez 
Mączyńskiego, a po Franciszku 
Mączyńskim własność Salomei z 
Mączyńskich Kazimierzowej 
Leopoldowej, (patrz Rzepiszew). 
Dobra podzielono w 1882 roku na trzy 
części folwark Czołczyn z 1176 mg 
gruntu, folwark Dziektarzew 353 mg 
ziemi i folwark Wrząca. (SGKP t.5 
s.490, Kobyłecki  1833 k.167), 
LUTUTÓW  par. Lututów p. 
wieruszowski, 
Właścicielami Lututowa w XV stuleciu 
byli Niemojewscy, w XVI wieku 
Lututów należał do Cieszęckich, zaś w 
wieku XVIII do Biernackich. W XIX 
wieku kolejnymi posiadaczami 
miejscowości zostali Taczanowscy, a 
ostatnią dziedziczką majątku przed II 
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Wojną Światową była Helena z Taczanowskich, Kurnatowska. Dzięki staraniom Stanisława 
Biernackiego,  właściciela Lututowa w roku 1843 Rada Administracyjna Królestwa Polskiego 
dokonała zamiany statusu dotychczasowej wsi Lututów na miasto. W czasach Królestwa 
Polskiego właścicielem dóbr lututowskich był jeden z najwybitniejszych działaczy społeczno-
gospodarczych i politycznych Alojzy Prosper Biernacki. Założył w Lututowie niższą szkołę 
rolniczą, w której uczniowie uczyli się agronomii, ogrodnictwa, przyrody i matematyki.  
ŁABĘDZIE  par. Warta, p.  sieradzki 
Bogumił Walewski sprzedał w 1822 roku Zabłockim. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym 
folwarku są własnością uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. (SGKP t.5, s.558, 
Pstrokoński1839 k.52, PGkal.) 
ŁAGIEWNIKI  par. Raczyn, p. 
wieluński, gm. Czarnożyły, 
Kościół z 1805 staraniem 
Ignacego Ostrowskiego. Folwark 
ma 618 mg, wiatrak. W 1912 r. 
wieś i folwark mają 625 mg 
własność uwłaszczonych 
włościan i Tadeusza 
Kiedrowskiego. (SGKP t.5, 
s.572, PGkal.) 
ŁASK  par.  Łask, p. łaski 
jest przywilej Jana Łaskiego nadający ziemię mieszkańcom 32 łany i 2 łany dla wójta. Łask 
uzyskał prawa miejskie w 1424 roku, gniazdo rodziny Łaskich, a po wygaśnięciu tej rodziny 
przeszły dobra po kądzieli w posiadanie Wierzbowskich. 
dobra łaskie; Barycz, Ostrów, Poleszyn Stary, Orchów, Rokitnica, m. Łask, Wierzchy, 
Wiewiórczyn – w 1783  roku własność rodziny Załuskich. Do tej rodziny dobra Łask, Ojców i 
Jasiennicę wniosła Ludwika Wierzbowska żona Hieronima Załuskiego starosty brzesko-
kujawskiego zmarłego w 1697 roku. Kolejnymi właścicielami dóbr byli Załuscy: Jan Prosper 
kuchmistrz wielki litewski, a potem   jego  wnukowie; Bogumił, a potem Teofil Wojciech. 

 Łask-miasto, Wola 
Łaska, Wiewiórczyn, Utrata, 
Barycz, Kolonia Rokitnica, 
Krzucz, Anielin, Kolumna od 
Teofila Załuskiego kupił 
Antoni Wyganowski i 
sprzedaje w 1811/16 Piotrowi 
Czołchańskiemu. W 1826 
sprzedany Orpelów, Wesołka 
i Krzucz. (Kobyłecki  1826 
a.4161).m. Łask, Wola Łaska, 
Wiewiórczyn, Utrata, Barycz, 
kolonia Rokitnica, Teodory, 
Krzucz, Anielin, Kolumna, 
nowa kolonia Mauryca–od 
1832 r., młyny Kolumna, 

                                                 
1 cena 1 włóki chełmińskiej 3000 zł 
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Utrata, karczma na trakcie piotrkowskim własność Piotra Czołchańskiego (Kobyłecki 1832 k.49).  
W 1852 Edward Kręski sędzia pokoju okręgu wieluńskiego dziedzic dóbr Masłowic kupił dobra 
na licytacji publicznej. Składały się wtedy z f-ku i miasta Łask z młynami folwarkami i wsiami; 
Wola Łaska, Barycz, Ostrów, Wiewiórczyn, Wronowice, Poleszyn St, Janowiec. Z karczmami 
Oszczywilk i na Hucie Janowskiej i wiatrakiem, f-kami Krzucz, Wesołka, Orchów. Koloniami : 
Mauryca, Teodory, Utrata, Anielin, Rokitnica, Jasionna, Wysieradz, młynami, foluszami i 
papierniami. (Kobyłecki  1825 k.71), 
Dom mieszkalny, ganek na 4 słupach gontami kryty, sień kamieniami wybrukowana, drzwi 
składane na 4 hakach, okienko o 12 szybach małych, pokój z lewej strony w nim okien dwa szyb 8 
mających otwierających się z okiennicami na zawiasach. Piecyk luftowy z cegły z drzwiczkami 
żelaznymi, szafka w murze, mały alkierzyk okien dwa z okiennicami. Spiżarnia w niej okienko, 
drugi alkierz  okien dwa, kominek i piec, który pierwszy pokój ogrzewa. 
 Lamus z drewna rzniętego w węgły z wystawą i daszkiem gontami , spichrz z piętrem z wystawą 
na 6 słupach pod gontami, wozownia dylami obita pod gontem. Stodoła o 2 klepiskach, obora, 
stajnia, sklep murowany pod gontami do składu wódek służący.  
Na dziedzińcu drugim sklep murowany czyli piwnica ze spichlerzem na piętrze, uzd murowany, 
zrujnowany po pogorzeli. Studnia ze starości zawalona, gorzelnia murowana pod gontami  
zrujnowana. Przy gorzelni studnia stara, balami wycembrowana. 
 W bramie zamkowej znajdowały  się dwa sklepy murowane pod gontami z których jeden z lewej 
wchodząc z mostu na dziedziniec zawalił się, drugi z prawej grozi 
zawaleniem. Browar z oficyny przerobiony. (Szczawiński 1838 k.475  
ŁASZÓW  par.   Mierzyce, p.  wieluński, gm. Wierzchlas, 
dawne dobra kościelne, kolonia, folwark, wieś nad Wartą. Kościół filialny. 
Dobra A -  f-k i wsie Łaszów i Jajczaki powierzchnia 276 mg, B - 571 mg. 
W 1912 r. wieś i folwark mają 528 mg własność uwłaszczonych włościan, 
Kazimierza Kwileckiego i innych. (SGKP t.5, s.607, PGkal.), 
ŁĘKI  par.  Grabno, p. łaski. 
w 1783 r. własność proboszcza odolanowskiego, w 1832 roku za 115.600 zł 
dobra kupuje Ignacy Stanisławski, od sukcesorów Teodora Krzyckiego. 
Wieś liczy 16 domów i 165 mieszkańców, folwark ma 551 mg 
ziemi.(Kobyłecki 1832 a.20, SGKP t.5, s.662), 
ŁOBUDZICE  par.  Małyń, p. poddębicki 
oraz  Wola Łobudzka w 1783 Macieja Dąmbskiego podsędka brzesko-kujawskiego. Sprzedał on 
dobra w 1787 r. Ignacemu Zarębie za 72 tys. zł. W 1868 dobra z folwarkiem Łobudzice z 
przyległością Nowa Wieś i Choderowizna, Tekli Józefy z Maliszewskich Kokowskiej żony 
Ludwika, 40 mg (15 dziesiatyn)w tym grunty dworskie, włościańskie, proboszczowskie, dom 
gościniec ze stajnią i wozownią, chałup wiejskich 18. Kościół parafialny z drzewa, szkudłami 
kryty, zabudowania dworskie, licytacja (SGKP t.5, s.671, Dziennik Warszawski nr 56 z 1868 r.) 
ŁOPATKI , par. Łask p. łaski, 
Gniazdo rodziny Łopateckich w 1542 roku Jan Łopatecki na połowie majątku zapisał posag 2ooo 
zł żonie Zofii Ludomskiej. Łopatki, Gorczyn, cz. Czestkowa i młyn Łędkowski (parafia Buczek) 
kupił w 1787 r Julian Chabielski od ojca Brunona, a w 1802 roku Józef Zdzienicki sędzia pokoju 
od Łukasza Chabielskiego, a1e w 1815 roku odsprzedał Julianowi Chabielskiemu. W końcu 19 
wieku dobra liczyły 484 mg gruntów. W 1928 roku w posiadaniu rodziny Pruskich Włodzimierza 
- 67, Marii - 105 i Aleksandra - 97 hektarów.  
Gorczyn w 1927 roku własność Kosińskiego, a w 1937 roku Ignacego Jabłońskiego miał 
powierzchnię 542 ha. (Dydyński 1810 k.103, Kobyłecki  1819 k.1963, SGKP t.5, s.717), 
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                                                                          Dwór w Łopatkach wg. www.zamkilodzkie 
ŁOSIENIEC  par. Wróblew, p. sieradzki 
Własność Bogumiła i Ludwika braci Sulimierskich kupił za 52 tys. zł Maciej Zbijewski i 
przeznaczył w 1790 r. dla syna Jana. (SG 233 k.688) 
ŁUBNA JAKUSY  par.  Wągłczew, p. sieradzki, 
wsie Łubna, Sudoły, f-k Lubna Jakusy, osada 
młynarska Leszczyna obszar 362 mg. Pokłady torfu. 
W 1814 scheda po Andrzeju Walewskim wartość 62 
tys. zł, (SGKP t.5, s.775, Strachowski 1814 k.691-8) 
ŁUBNA JAROSŁA J v. Jarostaj par. Wągłczew, p. 
sieradzki,  
wieś i f-k o obszarze 325 mg, gniazdo rodziny 
Łubieńskich (SGKP t.5, s.775), 
ŁYSKORNIA  par. Łyskornia, p. wieluński, 
wieś, kolonia, folwark, probostwo. Dobra składają się 
z; Łyskorni 972 mg, Janowic 300 mg i Poręb 296 mg. 
Własność Karśnickich łącznie z dobrami 
Walichnowy - patrz. (SG 5k.862), 
                                                               Mapa 1937 r. 
 
 
 


