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PRZEDMOWA. 

rak zupełny podręcznika, któryby w krótkości za
znajary1iał o powstaniu miast w Królestwie Pol~ 
skicm, nasunął mi my~ I wypełnienia tej luki. 
Istnieje wprawdzie „Słownik geograficzny", lecz 

dzieło to ze wględu na objętość jest niedostępne dla wielu. 
W dziełku ninicjszem starałem ~ię strcścic to wszystko, co 
może byc niczbędnem dla każdego inteligentnego człov,rieka, 
czy to chcącego pozn.ac dokładnie historyę miast Królestwa 
Polskiego, czy też pragnącego poinformowac się o położeniu 
danego miasta, lub wreszcie powstaniu istniejących w nim 

gmachów i instytucyi. 

Zdaje się, że książka ta będzie użytecznym doradcą 
tak dla tych, którzy pragną zaokrągli<': swe! wiedzę znajo
mością historyi i geografii Królestwa Polskiego, jak i dla 
tych, którzy odbywając wycieczki po kraju, radziby wic
dziec na co spoglądają w podróży lub co zastaną w mieście, 
do którego podążają. Przemysłowiec, kupiec, rzemieślnik, 
cyklista, wioślr:trz , urzędnik wyjeżdżający na no\1vą posadę, 
lekarz, kapłan, adwokat, słowem, każdy znajdzie tu dla sie

bie informacyę. 



Naturalnie, tak historya, jak i ekonomiczny stan każ
dego miasta są tu możliwie streszczone, Go inaczej dzieło 
to musiałoby dojsć do zbyt poważnych rozmiarów, co uczy
niłoby go mniej przystępnem dla szerszego ogółu. Mając 

też to na względzie pomijane są tu wszelkie dowodzenia 
i powoływania się na żródła. W miarę możności jednak 
wszelkie daty wniesione zostały po wszechstronnem zbada
niu żródeł najnowszych. Mogą znaldc się pewne niedo
kładności w jakichś drobnych szczegółach, ale wyrozumiały 
czytelnik wy baczy je, mając na względzie bezu~tanne zmia
ny w ekonornicznem życiu miast i miasteczek, jak również 
na pracę. która choć zawartą została w tej objętości, wy
magała jednak kilku lat mozolnych poszukiwa11 i trudów. 

W kot1cu poczytuję sobie za miły obowiązek złożyc po
dziękowanie tym wszystkim osobom, które raczyły mi 
przyjśc z pomocą, przez nadesłanie 'vviadomości o obecnym 
stanie opisanych tu miast i osad. L. V. J. 

Warszawa 6 Listopada 2901 r. 

Źród/a, z /dórych czerpano wiadomości: 

(Bielski Marcin. Kronika Polska. 
(Baliński i Lipiński. Starożytna Polska. 
Chlebowski r:Bronistaw. Słownik geograficzny. 
Krzyżanowski .A. Dawna Polska. 
Szymanowski W. Królestwo Polskie. 
Ga·warecki H. W. Pamiątki historyczne. 
Czasopisma wychodzące w Warszawie, dokumenty ory

ginalne i żródla statystyczne. 
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1. Adamów. 
Dawniej miasteczko, dziś osada w guberni siedleckiej, powie

cie lukowskim, ' wlączona do gminy Gulów. Liczy domów 91, a lud
ności plci obojej około 900 osób. Stanowi wlasność prywatną. Data 
powstania niewiadoma. Posiada kościół murowany, szkołę i urząd 
gminny. W wieku XVIII słynęło z walnychjarmarków, obecnie mie
szkańcy trudnią się rolnictwem; osada ożywia się nieco w czasie jar
marków, których ma sześć, a poza tern panuje tu cisza całe lata i po
mimo blizkości kolei, nie rozwija się tu ani handel, ani przemyst 
Poczta w l ... ukowie. St. kolejowa Krzywda o 9 w. odlegla. 

2. Aleksandrów. 
Dawniej miasteczko, dziś osada w g\lb. piotrkowskiej, pow. 

lódzkim, włączona do gminy Brużyca-Wielka. Założona w r. 1812, 
posiada kościoły: katolicki i ewangelicki. Ludności liczy 4000, prze
ważnie niemców, trudniących się tkactwem. Odległa o 12 wiorst od 
Lodzi, żyje życiem tego miasta i nie posiada charaktern odrębnego, 
ciążąc ku temuż ognisku wielkiego przemyslu. Tkacze tutejsi wyro
by swoje przeważnie produkują na obstalunek i z materyalów fabry
kantów Mdzkich. W osadzie istnieje stacya pocztowa. Jarmarków 6. 
Bruki i oświetlenie liche; ma szkolę początkową i urząd gminny. Ce
ny produktów spożywczych drogie. 

3. Andrzejów. 
Dawniej miasto, diiś osada w gub. lomżyńskiej, pow. ostrow

skim, wlączona do gminy Warchoły. Stacya pocztowa w Czyżewie. 
Dom. liczą 162, a ludności 1800. Założona na gruntach wsi Wronie, 
nad rz. Broczkiem, przez biskupa plockiego Andrzeja Krzyckiego 
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w r. 1528; on też miastu ternu nadal nazwę od swego imienia. Zy

gmunt I nadal miastu prawo magdeburskie. Andrzejów stanowił 
własność biskupów, to też nigdy nie wolno tam bylo zamieszkiwać 
żydom. Obecnie ludność osady składa się niemal wyłącznie z niem

ców (2/
3

) i żydów (około 600). Dawniej z powodu licznie zamieszku

jącej w okolicy zamożnej szlachty, osada była w stanie k"-itnącym; 
dziś pod względem przemysłowym i handlowym niema znaczenia. 

Istniejący tu piękny kościół murowany, zaczęty w r. 1526, ukm1czo

ny i konsekrowany był dopiero w r. 1606 przez biskupa Baranow

skiego. Styl kościoła ostroluko\Yy. W osadzie istnieje większy za
kład stolarski, kilkunastu innych rzemieślników produkuje wyroby 
na potrzeby miejscowe. \V osadzie jest szkoła początkowa i urząd 

gminny. Jarmarków 6. 

4. Annopol. 
Dawniej miasto, dziś osada w gub. lubelskiej, pow. janowskim, 

włączona do gminy Rachów, położona nad rz. Korczukiem. Ludno

ści liczy 1080. Założona na gruntach wsi Rachów, posiada piękny 
park i pałac. Niema lu kościoła parafialnego, jest tylko kaplica. Ko
ściół paraf. w Świeciechowie. Istpieje tu nrząd gminny, huta szklan
na, gorzelnia, browar, smolarnia. Ludność lrudni się rolnictwem na 
gruntach sławnych z wydajności dobrego r1.epaku. Jako punkt han

dlowy jesl dość ważne, bo tu zwoż<1 zboże, by je następnie na trat

wach \Vislą dalej splawić. Najbliższa st. kolejowa Ostrowiec, l eży 
w odi. 37 wiorst. Poczta o 14 w. w Ożarowie. Jarmarków fi. 

5. Augustów. 
Odr. 1817 miasto powiatowe w gub. suwalskiej, nad rz. Neltą, 

pl'zy kolei z Suwałk do Grodna położone, dość obszerne i regularnie 

zabudowane. Ludności ma 12,916, a z przedmieściami. z górą 16,000. 
Dornów 504. :Mieszkańcy trudnią się handlem i rzemiosłami. Założo
ne 16 maja 1561 r. przez króla Zygmunta Augusta. Pierwotnie 

wszystkie domy zbudowane były z drzewa, jak również i kościół; po 

pożarze, który zniszczył miasto prawie doszczętnie, odbudowano go 
nanowo, a w r. 1848 wzniesiono kościół murowany. W kościele jest 

obraz cudowny Chl'ystusa Pana. Prócz tego są tu dwa kościoly wy-
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znania prawosławnego i ewangelicki. :Yiają tu siedlisko władze po
wiatowe, magistrat, sąd pokoju, szpital, szkoła, stacya poczt.-lelegraf., 

stacya kolejowa i magazyn solny. Na obszernym rynku, prócz tar
gów, odbywa się 6 jarmarków rocznie. Jest też w mieście piękny 
ogród spacerowy. Przemysł i rzemiosła zada walają potrzeby miej
scowe. z zakładów przemysłowych istnieją: 2 garbarnie, 2 browa
ry, tartak, miodosytnia i cegielnia. Pod miastem przeplywa kana!, 

zwany Augustowskim. 

6. Babiak. 
0.suda, dawniej miasteczko, w gub. kaliskiej, pow. kolskim, 

włączona do gminy Lubotyń. Ludn. 860 dusz, trudniącej się prze

ważnie rolnictwem. Założona w r. 1816, nie może się rozwinąć, nie 

mając żadnych ku ternu warunków. Probowano tu osiedlić niemców 

i zaprowadzić fabrykacyę sukna, lecz i to się nie udało. Istnieje tu 
kościól ewangelicki; kościoła katolickiego Babiak nie posiada. ,Tar
marków 6. Najbliższa st. poczt. w Izbicy. Urząd gminy Lubotyń na 
miejscu, a sąd gminny w osadzie Izbica. 

7' Bakałarzewo. 
Osada, dawnie~ miasteczko, w gub. suwalskiej, pow. t. nazwy, 

w~ączon: do gminy Wólka. Domów 106. Ludności 1600 (3h żydów) . 
M1eszkancy trudnią się rolnictwem, a przeważnie handlem i. prze

mytnictwem. Najbliższa st. kolejowa w Suwałkach o 18 w., a st. 

pocz~. w Filipowie o 9 w. Jarmarków 6. Założone w r. 1651 przez 

rodzmę Horaczków. Posiada kościół drewniany, zbudowany w roku 

1771 przez księdza Korbielewicza, a odrestaurowany gruntownie 

w~· 1821 przez Ciemnoło11ską, wdowę po mar.szalku powiatu sej

nenskiego. 

8. Balwierzyszki. 
Dawniej miasteczko, dziś osada w gub. suwalskiej, pow. rna

ryampolskim, przy ujściu rz. Pierczajki do Niemna. Domów 181. 
Ludności 2496. Od st. kolejowej Olita odległa o 18 w. St. poczt. 

w Prenach. Założone w wiekń XV, istniały za czasów króla Zygmun-
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ta I, który wystawił tu kościół około r . 1526, lecz gdy mury zaczęły 
grozić upadkiem, właściciele miasta oddali kościół kalwinom. Obe
cny kościołek drewniany fundował ks. Jan Czartoryski w 1674 roku. 
~sada ma 3 jarmarki, z których pierwszy na Zielone Świątki ściąga 
liczne Uumy ludu i kupców. Istnieje tu synagoga, urząd gminny 
szkoła i sąd gminny. ' 

g. Baranów. 
Dawniej miasteczko, dziś osada w gub. lubelskiej, pow. nowo

aleksandryjskim. Leży w dolinie rzeki Wieprza, oddalone od st. ko
lejowej N.-Aleksandr. o 18 w. Ludności 1900, trudniącej się rolni
ctwem i handlem drobnym. Założone w XVI wieku, było gniazdem 
rodziny Baranowskich. Istnieje tu kościół parafialny murowany, zbu
dowany w XVIII wieku, dom schronienia, urząd gminny, sąd gmin
ny, szkoła początkowa i kilka drobnych zakładów przemysłowych . 
Na początku XVII wieku istniał tu zbór kalwiński i drukarnia . Dnia 
20 maja 1899 r. polowa osady spłonęła pozostawiając kilkaset osób 
w nędzy. Kościół ocalał od pożaru dzięki kobietom, które w braku 
beczek nosiły wodę w dzbankach i miskach. 

10 . Bełchatów. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. piotrkowskiej, pow. tejże 

nazwy, gm. Bekhatówek. Ludności 1800, trudniącej się przeważnie 
tkactwem. Domów 100. Od st. kolejowej Piotrków odlegle o 23 w ' 
Posiada kościół filialny pofranciszkański, zbudowany w XVII wieku. 
Okolo kościoła zgromadziło się kilku osadników i to dalo początek 
miastu, które jednak nigdy nie mialo roli wybitniejszej. Jest tu urząd 
gminny, szkoła początkowa i stacya pocztowa. 

11. B ełżyce. 

Osada, dawniej miasteczko, w gub. i pow. lubelskim. Domów 
141. Ludności 2618 (1/2 żydów). Jarmarków 6. Odlegle od stacyi ko
lejowej Konopnica o 14 w. ~ieszkańcy trudnią się bednarstwem 
i wyrobem kożuchów. Handel spoczywa w rękach żydów. Jest tu 
przeszło 120 rzemieślników i 2 garbarnie . .Yliasto to założone bylo 
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w r . 1417 przez braci Leliwitów, którzy też zbudowali tu zamek, 
a w nim odbył się zjazd malopolan, podczas którego ogłoszono kró
lem Kazimierza Jagiellończyka. W zamku aryanie w XVI wieku za
lożyli zbór i szkolę swoją, które spustoszyli kozacy Chmielnickiego 
w r. 1648, a w r. 1662 wypędzono aryanów zupełnie, co stało się 
też przyczyną upadku miasta. W r. 182~ ~u~y ~~mku przerob'.G~.o 
na browar i gorzelnię. Cmentarz aryansk1 1stmeJe dotąd. Kosciol 
katolicki zbudowany był w r. 1670 przez Feliksa Szaniawskiego, 
a gdy zgorzał w r . 1822, odbudowano go w r. 1855. Istnieje tu 
urząd gminny, sąd gminny, stacya pocztowa i szkoła początkowa. 
W osadzie są prawie wszystkie domy murowane. 

12. Będków. 
Dawniej miasteczko, dziś osada nad rz. Wolborką, w gub. piotr

kowskiej, pow. brzezińskim, od st. kolejowej Rokiciny o 7 w. odle
gła. Domów 69. Ludności około 1000. Jarmarków 6. Założona 
w r. 1462 przez zamożną rodzinę Spinków, którzy posiadaną wieś 
na miasto zamienili, zbudowawszy jednocześnie piękny kościół para
fialny murowany, w stylu gotyckim. Jeden z późniejszych właści
cieli B. Aleksy Dembowski, sądząc, że z tej lichej mieściny utworzy 
punkt środkowy handlu krajowego, zbudował tu gmach, w którym 
miala być gielda. Zamiary się nie ziściły, a z gmachu sterczą dziś 
jeszcze ruiny niedokończonej nawet wówczas budowli. Wogóle dziś 
jest to uboga mieścina bez przyszłości. Posiada urząd gminny, szkół
kę początkową, stacyę pocztową, dom schronienia dla starców, 
a z zakładów przemysłowych olejarnię, kilka sklepików i kilku drąb
nych rzemieślników. 

13. Będzin. 
Miasto powiatowe w gub. piotrkowskiej, nad rz. Czarną Przem

szą, przy kolei war.-wiedeńsk. położone. Domów 492. Ludności 
przeszło 19,000, lecz zaledwie 1/ 4 część chrześcijan. Początkowo byla 
to osada przy zamku, zbudowanym tu na skalistej wynioslości przez 
Bolesława Wstydliwego w XIII w. Kazimierz Wielki przekonawszy 
się jak ważnym punktem jest ta osada w zatargach z książętami 
Sz_Iąska, zamek wzmocnił, osadzie nadal przywilej miasta i opasa! go 
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murem, którego sjady do dziś widzieć można. :Vliasto szybko podąża
Jo do dobrobytu i pomyślnie się rozwijało, tak, że za czasów Jana 
Olbrachta i Kazimierza Jagiellończyka wywierało nawet wpływ na 
sprawy krajowe. W r. 1434 Kazimierz W. zawarł tu zgodę z książę
tymi szląskimi, w 1547 r. Stany Rzeczypospolitej witały tu wkracza
jącego do Polski Henryka Walezego, a w r. 1589 lu zawarto umowę 
z książętami niemieckimi, wskutek czego dwór rakuzki uznał królem 
Zygmunta III. W dniu 20 sierpnia 1683 r. odpoczywal Jan Sobie

ski, podążający na obronę Wiednia, a wraz z królem bawiła tu jego 
małżonka Marya Kazimira. Wraz z całym krajem i to miasto nieje
dnokrotnie przechodziło klęski, nie upadało jednak pod ciężarem nie
powodzeń. Handel rozwijał się pomyślnie, a troskliwa opieka staro
stów podtrzymywała dobrobyt ogólny mieszkańców. Zamek w la
tach 1588 i 1616 niszczony przez szwedów, doprowadzany byl do 
stanu pierwotnego. Starosta Andrzej Dembiński wiele zaslug poło
żył nad odrestaurowaniem tej warowni, lecz w połowie XVII wieku 
szwedzi znowu ją zniszczyli i już w stanie opuszczenia później zosta
wała. Dopiero hr. Edward Raczyński w r. 1836 odrestaurował za

mek na nowo według planu budowniczego Lanci i do stanu mieszkal
nego doprowadził. Wówczas to obniżono wieżę zamkową, a pomie
szczono w jego murach szpital i kaplicę wyzn. ewangelickiego, lecz 
gdy lokal na ten cel okazał się niewygodnym, po usunięciu szpitala 
i kaplicy, zamek powoli stal się ruiną i takim go też obecnie widzi
my. Niegdyś zamek połączony był pięknym mostem na arkadach go
tyckich z kościo!em parafialnym św. Trójcy, zbudowanym około 
r. 1365. Ruiny tego mostu istnieją dziś jeszcze. Kościół wspomniany ' 
w XVI w. zabrali aryanie, a wówczas ludność katolicka zbudowała 
dla siebie inny-św. Tomasza, obecnie na cmentarzu grzebalnym ist
niejący, odrestaurowany w r. 1834. Z czasem aryanie ustąpili i ko
ściół odebrali katolicy. Obecnie w mieście istnieją władze powiato
we, sąd pokoju, szkoły elementarne, a z zakładów przemysłowych 
huta cynkowa, fabryka cegły ogniotrwałej i tuż pod miastem kopal
nia węgla kamiennego. Miasto jest nawskroś handlowe, ale przewa
żnie przez żydów zamieszkale i żydzi też handel w swym ręku mają. 
Obecnie podjęte zostały starania o otwarcie szkoły handlowej sie
dmioklasowej; pozwolenie na jej otwarcie nadeszło w końcu sierpnia 
r. 1901 i zaraz też ma być otworzona. Na początku 1901 r. założono 
tu towarzystwo wzajemnego kredytu, do którego należy okolo 300 
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członków. :\Iiasto położone na wzg·órzu, niby w ustroniu malowni
czem, jest dość schludne tylko dzięki natural:ie.rnu sp~dkowi ulic, 
lecz uderza w OO'óle brakiem zieleni, a szczegolmeJ brakiem ogrodu 
s acerowego. P~wietrza też niema czystego, bo zabudowane ciasno, 
s~czególniej stary rynek, gdzie w wielu domach niema nawet po
dwórz. Choroby też najrozmaitsze często tu goszczą. Nowa stacya 
kolejowa zbudowana daleko od c~?t~u~1 miasta, ? i.le. jest niewygo
dna na razie, o tyle pozwala wrozyc, ze B. wczesmeJ rozszerzy swe 
gra

0

nice, a może nawet w niedalekiej przyszłości połączy się w jedną 
wielką całość z Dąbrową Górniczą, Sielcami i Sosnowcem, z któremi 

dziś już pozostaje w bezustannej komunikacyi. 

14. Biała. 
Miasto powiatowe w gub. siedleckiej, nad rz. Krzną, w dość 

malownict:ej okolicy, przy kolei terespolskiej położone. Domów 380. 
Ludności 12,200. Mieszkańcy trudnią się rolnictwem, handlem, gar
barstwem i innemi rzemiosłami. Prócz kościołów, istnieje tu cerkiew, 
gimnazyum, seminaryum nauczycielskie, szkoły początkowe, szpital 
św. Maryi Magdaleny,ochrony dla dzieci, zarząd powiatowy, sąd poko

ju, st. poczt.-telegr. Miasto założone zostalo około r. 1480 przez wo

jewodę trockiego Piotra Janowicza Bialego, hetmana Wielkiego Li

tewskiego. Było ono niegdyś otoczone walami i rowami, .których śla
dy znaczne do dziś się przechowały, a międr.y innemi wieża wysoko
ści 52 lok. z zegarem. W 1568 r. nabyl miasto od Kliniczów Radzi
wiU Sierotka. Jeden z RadziwiUów w r. 1628 zatożyl tu akademię, 
a pierwszy nabywca zbudowat zamek, zburzony wraz z miastem 
w r. 1706, na rozkaz króla szwedzkiego Karola XII. Za panowania 
Augusta II miasto bylo siedzibą panów możnych, którzy tu urządzali 
wystawne zabawy, podtrzymując w ten sposób dobrobyt mieszkań

ców. Kościół farny pod wezwaniem Panny Maryi i św. Jadwigi, zbu
dowany w r. 1520. W r. 1671 powstał tu kościół poreformacki, 
a w r . . 1690 sprowadzono księży bazylianów, dla których trzeci ko
ściół zbudowano. W 1761 r. założono klasztor dla Sióstr Miłosier
dzia, opiekujących się dziećmi. W jednej z kaplic kościola farnego są 
relikwie św. Wiktora, sprowadzone z Rzymu. Obecnie w mieście 
handel i przemysł jest w zastoju. Rzemieślnicy wyrobami swymi za
silają potrzeby miejscowe. Ze znanych w historyi osób, zmarl tu 22 



8 -

listopada 1790 r. Radzi will „panie kochanku"; urodził się 17 stycz
nia 13~1 r. Julian Bartoszewicz, znany historyk, a Józef Ignacy Kra
szewski uczęszczał tu do bylej szkoly obwodowej. 

15. Biała. 

Dawniej miasteczko, dziś osada w gub. piotrkowskiej, pow. raw
skim, nad rzeczką Białką, włączone do gminy Maryanów. Ludności 

oko!o 4000, a w tej liczbie polowa żydów. Za czasów Zygmunta I 
w r. 1521 ze wsi przemianowane na miasto, lecz nigdy nie odzna
czylo się niczem w hisloryi, miało zaś tylko smutną sławę okolicy 
słynnej z rozbojów przez szlachtę dokonywanych. Posiada kościót, 

szkolę, urząd gminny i synagogę. Handel drobny, oparty na stosun
ku z Rawą. Najbliższa stacya kolejowa Skierniewice, o 38 wiorst 
odlegle. St. pocztowa w Rawie. 

16. Białaczów. 

Dawniej miasteczko, dziś osada w gub. radomskiej, pow. opo
czyńskim, nad rzeczką Drzewiczką, o 8 w. od stacyi kolejowej Opo
czno położone. Domów 106. Ludności 1500. Data założenia mia
steczka niewiadoma, bo wszelkie dokumenty zaginęły, ale musi być 
dawne, bo już Długosz o niem wspomina. Posiada kościół parafial-
ny murowany, pod wezwaniem św. Stanislawa, założony przez 
Prandotę biskupa krakowskiego, szkolę początkową, urząd gminny, 
dom schronienia dla starców i piękny park rozległy z ślicznym pala- , 
cem hr. Małachowskich. Od chwili pobudowania w pobliżu kolei, 
miasteczko cokolwiek się podniosło, handel jednak i rzemiosla nie 
rozwijają się. W okolicy są kopalnie rudy żelaznej i piece do jej 
przetapiania, co daje ludności pewien zarobek i podtrzymuje byt bie
dniejszych mieszkańców. Stacya pocztowa w Rawie. 

17. Białobrzegi. 

Dawniej miasteczko, dziś osada, nad rzeką Pilicą, w gub. ra
domskiej, pow. tejże nazwy, od najbliższej stacyi kolejowej Radom 
o 30 w. odlegle. Domów 63. Ludności 1300. Data założenia nigdzie 
nie notowana. Istnieje tu kościół drewniany z XVI w., szkoła po-
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czatkowa, urząd gminny i st. pocztowa. Rzemieślników jest 11 O, 
al~ większa część żydów, to też cech nie istnieje tu żaden. Szewców 
44 (34 żydów), krawców 38 (żydów 30), murarzy 14 (4), stolarzy 10 
(9), tkaczy 4 (2), kowali 6 (3), masarzy 2 i czapników 2 żydów. Lu
dność uboga, a rzemieślnicy wyroby swoje zbywają na jarmarkach, 
których jest 6. Mieszka tu dwóch żydów zajmujących się rol-

nictwem. 

18. Bielawy. 
Dawne miasteczko, zamienione na osadę, nad rz. Mrogą, w gub. 

warszawskiej, pow. lowickim. Domów 52. Ludności 1220 dusz. Od 
najbl. st. kolejowej odlegle o 20 wiorst (Łowicz). Założone przez 
Bielawskich około r. 1430. Król Zygmunt August obdarzył przywile
jem, zezwalającym na targi w r. 1556. Dawniej słynęło z wyrobu 
doskonal-ego piwa, lecz dziś przemysł i handel upadł zupełnie, nie 
mając żadnych przyjaznych warunków do rozwoju. Jedyną ozdobą 
osady jest kościól parafialny, murowany, pochodzący z XV wieku. 
Istnieją tu: szkola początkowa, urząd gminny, stacya pocztowa i dom 
modlitwy dla starozakonnych. Cechów niema żadnych, rzemieślnicy 
wyroby swoje zbywają na ustanowionych 5 jarmarkach. Położone 

na uboczu, brak mu warunków do pomyślnego rozwoju. 

19. Bielsk. 
Dawniej miasteczko, dziś osada w gub. płockiej, pow. t. nazw„ 

włączona do gminy Kleniewo. Położona od najbl. st. kolejowej Ku
tno o 62 w., w okolicy bezwodnej i bezleśnej nie może się rozwinąć. 
Domów liczy 102. Ludności 950. Istniejącą oddawna osadę, w r. 
1424 Ziemowit ks. płocki zamienił na miasto, a w r, 1537 król Zy
gmunt I obdarzył je przywilejami za staraniem księży benedyktynów 
z Mogilna, których miasteczko było własnością. W XVI wieku dwu
krotny pożar obraca B. w perzynę, a mimo to, że wkrótce zostalo 
odbudowane, uleglo zniszczeniu, bo szwedzi go złupili; prócz tego 
zaraza morowa z taką grasowała tu silą, że mieszkańcy opuścili mia
sto i w polu okopawszy się, szukali ratunku. Ślady tych okopów po 
dzień dzisiejszy pod Mokrskiem istnieją. Niegdyś istniały tu 3 ko
ścioły: św. Anny, św. Ducha i św, Jana-parafialny, pierwotnie 
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z drzewa w r. 1065 zbudowany, a gdy go zastąpiono w XVI w. mu
rowanym, ulegt zniszczeniu przez pożar. Wystawiony powtórnie 
w 1716 r. znowu zgorzał i dopiero odbudowany w 1789 r. przetrwal 
do naszych czasów. Kościół św . Ducha rozebrano w r. 1776, a ma
tery~l użyto do odrestaurowania kościola św . Andrzeja, znajdujące
go się przy cmentarzu grzebalnym. Ludność uboga trudni się rolni
ctwem i rękodzielnictwem. Istnieje w osadzie urząd gminny, sąd 
gminny, szpital, ochrona dla dzieci, szkoła i st. pocztowa. Jarmar
ków 6. 

20. Bieżuń. 

Dawniej mia.steczko, dziś osada w gub. płockiej, pow. sierpec
kim, nad rz. Wkrą; od najbl. st. kolejowej Mława o 34 w. odległe. 
Domów 234. Ludności 2700. Założone w końcu XIV wieku przez 
Jędrzeja z Golczewa, kasztelana płockiego, by!o gniazdem rodziny 

ierpskich. W r. 1406 Ziemowit ks. piocki i mazowiecki nadal przy
wileje, to też miasto od samego założenia poczttlo szybko wzrastać 
i wkrótce zaliczane bylo do rzędu miast znaczniejszych w Polsce . 
Bylo nawet warownem, a upadla dopiero po zniszczeniu go przez 
szwedów. Istniejący tu kościół parafialny zwraca uwagę ładną struk
turą i porządkiem tak zewnątrz, jak i wewnątrz. Miasteczko posiada 
szkolę początkową, synagogę, st. pocztową, urząd gminny, sąd gmin
ny i lecznicę. Ludność zajmuje się rolnictwem, chętnie garnie się do 
nauki, to też zacofanych mieszkańców spotkać tu trudno; handel zaś 
spoczywa w rękach żydów. Jest tu bardzo wielu szewców i krawców , 
ale niemal wyłącznie żydzi . W około osady i przy domach jest wiei~ 
sadów. Osada ta niegdyś słynęła z wybornych ryb i raków, które 
stanowiły gŁówne źródło dochodu. Dziś zaledwie wystarcza na wła
sne potrzeby, bo nieumiejętna gospodarka wszystko wytępiia. W B. 
urodził się w r. 1716 Andrzej Zamoyski, kanclerz wielki koronny i tu 
też mieszkat po złożeniu urzędu. 

21. Biłgoraj. 
1'Iiasto powiatowe nad rzeką Ladą w gub. lubelskiej, odlegle 

od najbliższej st. kolejowej Rejowiec o 107 w. Domów 428, a w tej 
liczbie 36 murowanych, Ludności 8,600. Zalożone na gruncie pia-

,. 
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•styrn przez Adama Gorayskiego okolo r. 1570; w 1578 r. kr.ól 
SCZ) "J • • Z b k k e Stefan Batory nadal targi i obdarzył przyw1 eJam1. ,_, ra u am~ -
ni miasto niebrukowane, centralna dzielnica brndna, przez zam1e.-

kalych żydów niechlujnie utrzymana. Przedmieścia z domkami, 
~~nącemi w ogrodach, wyglądają schludniej. Oz_dobą miast~ _jest~~
. · · t b d n ,„ r 1699 dla katolików i drugi dla ludnosc1 rusm-sc10 z u owa y „ . . . . . . . . . 
k

. · p · v•adz powiatowych 1 rmejsk1ch, 1st111eJe tu sąd pokoJu, s ieJ. rocz ' ' 
·t· l d schronienia dla starców, szkola początkowa dwuklaso-

szp1 a , om . B k k ·l · k 
wa, stacya poczt.-telegraficzna i szpital ż?'do.ws~1.. ra sz o~ 1 asy 

' czkoweJ· lub wzajemnego kredytu daJe się s1lme odczuwac. Han
pozy . . . . ·· • k' 
del ześrodkowany jest wylączme w rękach zydow; chrzesc1Jans ~ 
sklep jest lu zaledwie jeden. Lndność tutejsza od XVJI wieku Lrudm 
się wyrobem sit i przetaków z włosia, łyka, jedwabiu i drutu'. Ok?lo 
3000 kobiet chrześcijanek zajętych jest tym przemysłem; robią row
nież sita i żyllówki, ale jest ich malo; kobiety zajmują się '': domu, 
a mężczyzni roznoszą towar w najdalsze strony Królestwa 1 Ces~r
stwa. Ogólna wartość prodnkcyi wynosi okolo 150,000. rb. roczme, 
lecz przemysł ten powoli zaczyna chylić się ~u up~?k?w~, wo.bee ~o~
kurencyi fabryk, a co jeszcze gorsze, to okolicznosc, ze zydz1 stali się 
jego panami. Oni dost~rcz~ją m.atery~~ suro~vy i ~ni. t.eż s~ pośredn~
kami w sprzedaży, zab1era.iąc lwią częsc zyskow. Jezeh mtel!gencya me 
postara się o pomoc i podtrzymanie tego przemystu domowego, lu

dność wkrótce doszczętnie zubożeje. 

22. Biskupice, 
Dawniej miasteczko, dziś osada nad rz. Gielczew, w gub. i pow. 

lubelskim, od najbl. stacyi kolej. Trawniki o 5 w. odległe. Dom. 98. 
Ludności llOO. Założone przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, 
który tu jednocześnie wybudowal w r. 1444 kościół parafialny z mo
drzewia, rozebrany następnie w r. 1730. Na jego miejscu stanął ko
ściół murowany, dotąd istniejący. Ubogie miasteczko nigdy nie za
znało dobrobytu, a obecnie włączone do gminy Jaszczów, nie posiada 
ani urzędu gminnego, ani sądu. Stacya pocztowa w Piaskach. Jar
marków 6. Ludność trudni się przeważnie rolnictwem. 

23. Błaszki. 
~Iiasto w gub. i pow. kaliskim, przy szosie z Sieradza do Kali-
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sza polożone. Domów 367. Ludności -1900. Założone około r. 1520 
~osiada kośció~ parafialny murowany z r. 1779, magistrat, sąd poko~ 
JU, syn,ag?gę 1 dom przytułku. Szkoły początkowe mieszczą się tu 
w umyslme. na ten cel zbudowanym gmachu nowoczesnym, który 
kształtem niezwykłym, w formie wieży piętrowej, uśmiech wzbudza 
na myśl o braku zmysłu estetycznego u projektodawcy. Ludność tu
tejsĄa trudni się rolnictwem i drobnym handlem. Istnieją też war
sztaty, wyrabiające sukno grube i płótna. :.VIiasto brukowane i dość 
schl~dne, ma ogromną przed sobą przysztość, wobec budującej się 
kol~1 warszawsko-kaliskiej. O zamożności samego m'iasta świadczyć 
m?ze suma dochodów z majątków miejskich: 1226 rb. 36 kop., za
m1eszczon.a w ~u.dżecie na r. 1901, obok sumy 112 rb. 38 kop. na 
utrzymame sz~ol. 1 zakładów dobroczynnych. Trudno wymagać, aby 
wobec tego osw1ata stala na właściwym poziomie. To też gazetę 
rzadko gdzie tu spotykamy. St. poczt.-telegraficzna i konna (kuryer-
ka) jest w miejscu. Jarmarków 6. ' 

24. Błonie. 
Miasto powiatowe w gub. warszawskiej, przy szosie z Warsza

wy ~o S~chacze;va połołone. Licha mieścina, o 9 w. od najbl. stacyi 
koleJOWeJ Grodzisk odległa. Posiada władze miejskie, st. pocztową, 
szkołę początkową i dom schronienia dla starców, lecz wtadze po
wiatowe przeniesione zostały do osady Grodzisk, Ludności 3535. 
O i_s:nieniu ~· znajdujemy pierwszą wzmiankę w r. 1290, kiedy przy 
kosc1ele tutejszym Konrad ks. mazowiecki osadzi! kanoników latera- , 
neńskich, którzy następnie przeniesieni zostali do Czerska. Miastecz-
ko to spalone kilkakrotnie w czasie wojen szwedzkich, nigdy prawie 
nie zaznało dobrobytu i dziś też niema tu prawie żadnego życia. 
W r. 1704 obozowa! tu Karol XII w celu popierania wyboru Stani
sła';a Leszczyńskiego, który dnia 13 lipca przybyt tu, by podzięko
wac za poparcie. W następnym roku znowu Karol XII bvl go
ściem, hy dopilnować mającej się odbyć koronacyi protego~anego 
króla. Istnieją tu cztery garbamie, fabryka zapałek, cegielnia i kilka 
warsztatów rzemieślniczych poważniejszych. Sześć jarmarków oży
wia nieco ruch tego miasteczka. Obecnie przechodzić będzie obok 
osady kolej warszawsko-kaliska. 
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2 5, Bobrowniki. 
Dawniej miasteczko, dziś osada w gub. lu~elskiej, pow. n.owo-

! k d · k' } d gminy Irena połozone nad rz. Wieprz. a e san ryJs im, w<1.ączone o ' . . . 
D . 130 1 d , . 1350 Od naJ'bl st. koleJOWeJ Iwangrod o 7 omow . u nosc1 · · . , . 

dl • t · stacyę pocztową. N1egdys nadane zostało w. o egote; tam ez ma . . . 
H . · · L b ·rski'emu hetmanowi w1elk. koron. Posiada ko-1erommow1 u om1 ' . . 
· · ' } t · t prawdopodobnie zbudowany za panowama krola sciot s arozy ny, · t 
K 

· · Wi'elkie"'o Istnieje tu szkola początkowa, pod m1as em az1m1erza "' · . , . . 
huta szklana, a w pobliżu fabryka krochmalu. Rzem1esl111kow malo, 
cechów niema wcale .. Jarmarków 6. Dn. 7 października 1901 r. po

żar zniszczyl w osadzie 66 budynków. 

26. Bobrowniki. 
Dawniej miasteczko, dziś osada nad Wislą w gub. p~oc~iej, 

pow. lipnowskim. Domów 109. Ludności .170.0. Jako_ osada 1~tmala 
już za czasów Konrada I księcia mazow1eck1ego. Kroi Ludwik w r. 
1377 nadał ją W!adysławowi księciu opolskiemu, a ten sprzeda! 
krzyżakom w r. 1396. Krzyżacy wystawili pod miastem maly za
mek. W r. 1403 mistrz krzyżacki Jungingen wyniósł osadę do godno
ści miasta, lecz już w r. 1408 zostalo z rąk krzyżackich wykupione 
i wcielone do Korony. W rok później krzyżacy miasto zdobyli, lecz 
nie utrzymali się w jego murnch, ponieważ wojska polskie zdobycz 
odbily. Miasteczko podówczas slynęlo ze znacznej ilości poławianych 
tu bobrów, po których dziś niema najmniejszego śladu. Zamek po
woli chylit się do upadku, dopiero w r. 1641 mieszkańcy własnym 
kosztem go wyrestaurowali. Nadeszły jednak wkrótce wojny szwedz
kie i ·znowu popadt w ruinę, z której już nie powstał. N a początku 
XIX wieku obywatele rozebrali jego mury, a z materyalu wystawio
no kilka domów w Bobrownikach i Ciechocinku. Dziś dostrzegamy 
zaledwie szczątki fundamentów i piwnice. Istniejący tu kościół para
fialny jest dawnej fundacyi, ale gruntownie przebudowany w r. 1788. 
Ludność tu niezamożna. Prócz kościoła istnieje urząd gminny, sąd 
gminny ·i szkoła początkowa. Stacya pocztowa w Lipnie, a kolejowa 
w Brzeziu o 5 wiorst odleglem. 

2} Bodzanów. 
Dawniej miasteczko, dziś osada nad Multa wą w gub. i powiecie 



płockim, wJączone do gminy Mąkolin, o 62 w. od najbliższej st. kole

jowej Kutno odległe. Domów 86. Ludności około 1000. Położone 
w okolicy błotnistej, bylo ono zawsze ubogie i bardzo licho zabudo
wane. Miastem zosta!o w 1351 roku. Posiada kościół murowany 

z XIV lub XV wieku, a w nim dwa piękne z drzewa ołtarze, pocho

dzące z XVI wieku i monstrancyę gotycką ślicznej roboty. Prócz te
go, w osadzie znajduje się sąd gminny, szkoła początkowa i stacya 

pocztowa. Urząd gminny mieści się we wsi Mąkolin. Jarmarków 6: 

28. Bodzentyn. 
O~ada.nad rzek~ .Psarką w gub. i powiecie kieleckim, od najbl. 

st. koleJOWeJ Suchedn1ow o J 8 w. odległa. Ludności 2000. Jako osa
da od niepamiętnych czasów była własnością biskupów krakow
skich, a gdy spaloną została "- r. 124.t, biskup Bodzanta Jankowski 

założył tu miasto. Głośny biskup Pawel z Przernankowa po burzli

wcm życiu tu zmarł w r. 1292, a biskup Floryan Makoski zbudował 

zamek i miasto murem opasał na początku XIV wieku. W r. 1380 
biskup Jan Rat.llica zbudował kościół parafialny pod wezwaniem św. 

Krzyża. W r. 141 O Wladysła w JagieHo, śpiesząc przeciw krzyżakom, 
gości! tu przez dwa dni z całym dworem swoim. Miasto zabudowy
walo się coraz szybciej, ale pożar zniszczył go wraz z kościołem· 
dopiero okoJo r. 1450 kardynal Zbigniew Oleśnicki odrestaurowat 
go z gruntu i na kolegiatę zamienił. Znowu więc nastaly lepsze cza

sy i miaslo szybko wzrastało, a handel kwitnął. Wówczas też były 

tu fabryki sukna i rzeźbiarskie, a nawet luster. W okolicy dobywan~ 

z ziemi rudę żelazną, miedź i galman. W XVI wieku slynęlo też z są

dów nad heretykami. Późniejsze wojny i pożary powoli zniszczyły 
miasto, któremu dziś już trudno wróżyć powrotu do dawnego stanu. 

W r. 1670 biskup Andrzej Trzebicki zbudowal tu ratusz na środku 

rynku--wspaniałą budowlę w stylu gotyckim, rozebraną przez bur

mistrza w r. 1832, wraz z bramą miejską, zwan::i. Opatowską. Zamek 

zamieszkały byl do końca XIX wieku, ale z powodu braku funduszów 
na restauracyę, popad! w ruinę i dziś tylko nagie mury z basztą sto
ją jeszcze na wysokiej górze. Z dawnych murów miejskich pozosta

ly też jeszcze ślady i dwie baszty, a przy kopaniu ziemi, mieszkańcy 
natrafiają na ślady dawnych bruków. Obecny kościół parafialny pod 

wezwaniem Wniebowzięcia N. Maryi Panny (dawna kolegiata), od-
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nowiony w r. 1853 kosztem skarbu, skromnie ukrywa się za don'Ja
mi miejskiemi. Zbudowany jest w stylu gotyckim, posiada we\rnątrz 
rzeźbione stalle drewniane i piękny ołtarz wielki w stylu Odrodze-

·a W ołtarzu obraz Chrystusa Pana na Krzyżu szkoły niernieck:iej n1 . 
z XV wieku. W kaplicy przechowuje się .pię~n! ~Harz oboz?:vy, 

składany, godzien uwagi jako zabytek. sz:uk1 z X~ w1:ku. W ko,;ciele 
· t t · · ·ękiiy zabytek kamie111arstwa 1 rzezby z r. J.±80-
JeS ez Jeszcze pi . . . 

h 
· 

1 
· k mi'enna Na rynku stoi obehsk z figura sw. Floryana. 

c rzc1e mea a · . • 
Drucri kościoJek filialny, św. Ducha, bardzo starozytny, utrzymaDy 

jest ~v porządku i dobrym stanie. Dziś ~vogól.e B. pr~:dstawia się ja
ko licha mieśeina, w którem trudno coskolw1ek kupie, bo handel tyl

ko drobny spoczywa w rękach żydów; rzemiosła w zaniku. Mieści się 
. tu urząd gminny, sąd gminny. dom schronienia·starców, szkola po

czatkowa i stacya pocztowa. Jarmarków 6. Tu zmarł biegły uczony 

Fr~nciszek Krasiński w r. 1577 i Jakób Zadzik, kanclerz wielki ko

ronny dn. 17 marca 1042 r Ciala ich podobno spoczywają w pod
ziemiach kolegiaty. Da "·niej B. tonąJ: cały w zieleni ogrodów, dziś 
i ogrody nawet znikły, a drewniane domki mieszczan smutne na 
zwiedzającym czynią wrażenie, bo ulrzymane są nader niedbale. 

29. Bogorya. 
Dawniej miasteczko, dziś osada w gub. radomskiej, pO\Y. san

domierskim, wlą~zone do gminy Wiśniowa. Położone w dolinie, śród 
okolicy górzystej, odlegle o 40 w. od najbliższej stacyi kolejowej 
Ostrowiec, zalicza się do osad bardzo starożytnych. Vv r. 1619 wy
niesione do godności miasta przywilejem króla Zygmunta III, nigdy 

nie wzniosło się do dobrobytu. Obecnie posiada 75 domów, a mie
szkańców około 800 dusz, trudniących się rolnictwem. Jarmarków 6. 
Kośció! parafialny murowany z czasów zalożenia miasta, zarządzany 

byl dawniej przez kanoników regularnych. Urząd gminny mieści się 

we wsi 'Viśniowa, sąd gminny i stacya pocztowa w Staszowie. 

3o. Bolesławiec. · 

Dawniej miasteczko, dziś osada nad rzeką Prosną, w gub. kali

skiej, pow. wieluńskim, odlegle od najbliższej stacyi kolejowej Czę

stochowa o 94 w., położone tuż przy granicy pruskiej. Książe kali-



16 

ski, Boleslaw Pobożny, w r. 1239 zbudowa! tu zamek warowny, 
a obok niego utworzyla się osada. Zamek ten opanowany byl przez 
czechów, lecz król Kazimierz Wielki w r. 1335 na mocy umowy do
browolnej odebral go czechom, wcielil do Korony, a następnie prze
budowa! i miastu nadawszy przywileje, opasał murem. Podczas 
pierwszego najazdu szwedów miasto zostało zburzone wraz z zam
kiem, a po odbudowaniu przez starostę Radziejowskiego w r. 1670, 
spustoszone zostalo powtórnie przez Karola XII. Pomimo tego, że 
przedtem miasto bylo w stanie kwitnącym, o czem świadczy istnie
nie cechów: ślusarzy, kołodziejów, kowali, szewców, stolarzy, zlotni
ków, kuśnierzy, powroźników, krawców, kotlarzy, bednarzy, garnca
rzy, siodlarzy i stelmachów, już następnie podnieść się z upadku nie 
mogla. Istnial tu · kościól z klasztorem Panien Norbertanek i drugi 
drewniany św. Małgorzaty, lecz dziś to wszystko już przeszło do 
wspomnień, wraz z zamkiem, z którego pozostafa tylko wieża i ka
wałek muru po stronie pruskiej, Piękny ratusz spalił się na początku 
zeszlego wieku wraz ze sz.pitalem. Obecny kościół parafialny muro
wany, zbudowany zostaŁ przez MikoŁaja Zebrzydowskiego, wojewo
dę krakowskiego, w r. 1596. Osada liczy obecnie okola 2000, mie
szkańców, trudniących się rolnictwem i drobnym handlem; posiada 
urząd gminny, sąd gminny, szkolę początkową, stacyę pocztowo-te
legraficzną i przykomórek celny, a z instytucyi publicznych straż 
ogniową ochotniczą w 1901 r. założoną. Domy pr,zeważnie drewnia
ne a z powodu braku dobrej komunikacyi i zniesienia komory celnej 
ustal zupe!nie handel. Osada utrzymuje lekarza, dając mu pensyi 
rocznej rb. 400. Jarmarków 6. , 

31. Bolimów. 
Dawniej miasteczko, dziś osada nad rzeką Rawką, w gub. war

szawskiej, pow. lowickim. Stacya kolejowa i pocztowa najbliższa 
w Lowiczu, odleglem o 18 w. Domów 128. Ludności 2040. Osada 
ta, położona wśród wydm piasczystych, istniała już w czasach przed
chrześcijar1skich, jak świadczą znajdywane tu urny iJpopielnice. Nie
gdyś stawne by!o z sąsiednich lasów, w których książęta mazowieccy 
i królowie na turów polowali . Do rzędu miast zaliczone zostało w r. 
1370 przez Ziemowita Starszego księcia mazowieckiego, a w r. 1519 
król Zygmunt I nadał mu jarmarki, które do dziś przetrwaly. Ko-
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ściól parafialny murowany zbudo\vany został w r. 1667, a poprze
dnio istniał tu kościolek przy szpitalu św. Ducha, zalożony w r. 1541 
przez kanonika łowickiego Ambrożego Rudzkiego. W wieku XVII 
szwedzi spalili miasto i kościołek, a dziś na jego miejscu stoi budynek 
szkolny. Mieszkańcy trudnią się rolnictwem, rybołówstwem i garn
carstwem. W osadzie istnieje urząd gminny, szkoła i sąd gminny. 
Osada nie posiada ani bruków, ani oświellenia. Jarmarków 6. 

32. Brdów. 
Dawniej miasto, dziś osada nad jeziorem Brdowskiem, w gub. 

kaliskiej, pow. kolskim, odlegle od najbliższej st. kolejowej Kutno 
o 44 w. Ludności około 2000. Niegdyś położone śród pięknych la
sów, które w ostatnich czasach padły pod siekierą. Powstanie miasta 
datuje się od XII wieku, a choć śladów założenia niema, znajdujemy 
wzmiankę o. jego istnieniu w r. 1136. W r. 1562 obdarzone zostało 
przez Zygmunta Augusta prawem niemieckiem. Kościół pod wezwa
niem św. 'Vojci echa, zbudowany na początku XIV w., za panowania 
W!adystawa Jagiellończyka oddany został ks. ks. Paulinom w r. 1437, 
a objęly przez nich t. r. dn. 17 sierpnia. W r. J 656 szwedzi zrabo
wali i spalili miasto, kościół i klasztor, poczem zakonnicy nanowo go 
odbudowali, lecz dn. 7 sierpnia 1748 r. zgorzał od pioruna. Wdzie
sięć lat później miasto, kościót i klasztor odbudowano i poświęcono 
w r. 1758, a w 1790 dobudowano wieżę z zegHrem, uszkodzoną przez 
piorun w r. 1870. Po supremacyi zakonu w r. 1819 kościół zamie
niono na parafialny, a w ostatnich lalach go odrestaurowano. Stoi 
on na wysokim brzegu jeziora, w malowniczem położeniu. Ludność 
~- trudni się rolnictwem i rybołówstwem, posiadając dobrą glebę 
1 obszerne jezioro. \V pierwszej połowie zeszłego stulecia osiedli tu 
sukiennicy z Niemiec, lecz o kolo r. ] 860 przemysł ten upadł. W roku 
1894 pożar zniszczył domy w rynku. Istnieje tu szkoła i dom scłwo
nienia. Urząd gminny w Lubotyniu. Sąd gminny w Izbicy, a s •. pocz
towa w Sompolnie. 

33. Brok. 
Da w niej miasteczko, dziś osada nad Bugiem w gub. łomży11-

skiej, pow. ostrowskim. Od najbliższej st. kolejowej }fałkinia o 9 w. 
odlegte, włączone do gminy Odo. Domów 332. Ludności 2500. Za-

Krótka inonob'Tafia. 2 
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lożone w malowniczej miejscowości w r. 1505 przez Erazma Ciolka, 
biskupa płockiego, stało się ulubionem miejscem zamieszkania bisku
pów płockich, którzy też zbudowali tu kościól w r. 1544 (Samuel 
Maciejowski), oryginalnej budowy, murowany, nietynkowany, ze 
szczytami, zdobnemi w plaskosłupy. Na początku XVU wieku Hen
ryk Firlej zbudował też tu zameczek, w którym później mieszkał Sta
nisław Lubieński biskup placki i tu pisywał dzieła swoje. W poło

wie XVII wieku zniszczyli zamek wraz z miastem szwedzi, a odbudo
wał go w r. 1117 biskup Ludwik Załuski. Dotąd przechowały się 
jeszcze mury wieży i kaplicy. W kościele parafialnym zasługuj ą na 
uwagę: pi~kna ambona w stylu Odrndzenia, oltarz Matki Boskiej, 
zbudowany w r. 17 44, kapa czerwona z herbami biskupa Andrzeja 
Trzebickiego i stalle, lecz te ostatnie nęclznej roboty. Że miasto nie
gdyś było w stanie rozkwitu, dowodzi fakt, że w r. 1650 posiadało 
500 domów murowanych, a slynęlo z wyrobu piwa i miodu. Obecnie 

·posiada, prócz kościoła, synagogę, urząd gminny i szkolę początko-

wą. St. pocztowa w Ostrowie. Jarmarków 6, z których jesienne od
znaczają się ożywieniem, bo na tych jarmarkach przekupnie skupują 
hurtowo grzyby suszone i wyborne sery. Istnieje tu fabryka narzę
dzi rolniczych, mlyn wodny i kilkanaście większych warsztatów rze
mieślniczych. Do r. 1795 nie bylo wolno zamieszkiwać tu żydom, 
ale obecnie stanowią oni potowę ludności osady i ha ndel dość oży
wiony skoncentrowali w swych rękach. Niegdyś było bardzo zamo
żne 0 czem też świadczą i bruki odda w na istniejące. Z rozwojem 
dró~ i sieci kolejowych, osada ta może znowu powrócić do dawnej 
świetności, jaką się cieszyła . 

34. Brudzew .. 
Da\vniej miasteczko, dziś osada w gub. kaliskiej, pow. kolskim, 

0 pól mili od rzeki Warty, a o 57 w. od najbliższej stacyi kolejowej 
Kutno bdlegla. Domów 60 . Ludności 900. Niewiadoma przez kogo 
założona w XVII wieku. Posiada dwa kościoly murowane. Parafialny 
pod wezwaniem św. Mikołaja, zbudowany okola r. 1620, a po spale
niu odrestaurowany i konsekrowany w r . 1730. Drugi kościół pod we
zwaniem św. Ducha i św. Jakóba Aposlola, zbudowany został w r. 
1480 przez kasztelana wojewodę radolińskiego. Przy kościele, obecnie 
parafialnym, przed 200 laty bylo czterech misyonarzy. Na wzgórzu 
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tuż pod miastem są ślady ruin zamku, zbudowanego za czasów Kazi
mierza Wielkiego, a zrujnowanego przez szwedów. W osadzie, nigdy 
nie grającej wybitniejszej roli, istnieje obecnie urząd gminny szkoła 
początkowa i sąd gminny. Stacya pocztowa w Kole. Jarm~rków 6, 
ale żaden z nieb nie odznacza się szczególną ruchliwością. Mieszkaii
cy trudnią się rolnictwem, a bardzo ma.ta ilość rzemiostem na po
trzeby miejscowe. Tu urodził się Wojciech z Brudzewa, nauczyciel 
.Mikołaja Kopernika. 

35. Brześć Kujawski. 
Miasto w gub . warszawskiej, powiecie wlocla\yskim, śród ba

gien nad jeziorem Zgłowiączką położone, od najbliższej st. kolejowej 
Włocławek o 14 w. odlegle. Ludności 2700. Historya milczy o cza
sie jego założenia, a po raz pierwszy wprowadza go. na widownię 
w r . 1228, gdy Konrad książe mazowiecki tu nadal krzyżakom zie
mię Chełmińską. Za Przemyslawa I zostalo stolicą województwa 
brzeska-kujawskiego i przetrwało tak do r. 1796. Około roku 1300 
stało się prywatną wlasnością Wladyslawa Lokietka. W roku 1332 
krzyżacy miasto zrabowali, przenieśli na inne miejsce i obwarowali, 
a po jedenastu latach powróciło ono do Korony. Za panowania Wla
dystawa Jagielly w r. 1426 tu odbył się sejm w sprawie o następ
stwo tronu, a w r. 1435 zawarto korzystne z krzyżakami przymierze. 
Kazimierz IV Jagiellończyk ba wit tu często i obdarzał miasto przy
wilejami. Okoto roku 1600 było to zamożne miasto, wiodące obszer
ny handel zbożem, ku czemu posiadało liczne śpichlerze i składy. 
Liczylo wówczas około 8000 ludności. Podczas wojen szwedzkich, 
za czasów Jana Kazimierza, stawiło silny opór szwedom, lecz osta
tecznie zostalo wraz z istniejącym zamkiem w połowie XVII wieku 
spustoszone i odtąd coraz więcej upadalo. Wspomniany zamek zbu
dowany był przez jednego z książąt kujawskich, a odrestaurowany 
i wzmocniony przez Kazimierza Wielkiego. Stal ów zamek na wzgó
rzu od poludniowej strony miasta. Ruiny rozebrano ostatecznie na 
pocz.ątku ubiegłego stulecia. Pierwotny kościół parafialny zbudowa
ny by! z drzewa, a w r . 1580 zamknięty został jako grożący upad
kiem; dopiero w. r. 1830 należycie go odrestaurowano i zamienio
no na kaplicę . Obecny kościół parafialny zbudowany został w roku 
1240 przez Bolesla wa V. Świątynia ta w stylu gotyckim, odznacza-
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jąca się piękną budową, zniszczoną została przez szwedów a w cza
sie jej restauracyi obniżono mury nawy głównej, lecz zach~wano ~r
chi~ekturę pierwotną. W świątyni tej zasługuje na uwagę starożytna 
rzezba z drzewa, przedstawiająca Trzech Króli, oddających paklon 
Chrystusowi Panu. Trzeci kościół z klasztorem księży Dominikanów 
zbudowany okol.o r. 1350, zrujnowany był również przez szwedów' 
a restaurowany nieumiejętną ręką stracił zupełnie cechę swej slaro~ 
żytności, wyróżniają go tylko wysokie ściany, ale wogóle calość przy
pomina budowle XVII wieku. W tym kościele stoi naarobek Rafała 
Leszczyńskiego, kasztelana poznańskiego, zm. w r. 150~, składający 
się z. wielkiej płyty marmurowej. Z instytucyi rządowych istnieje tu 
magistrat, szkoły. początkowe, sąd pokoju, sąd gminny I okręgu i sta
cya pocztowo-telegraficzna. Ludność trudni się rękodzielnictwem 

rolnictwem i handlem, lecz wybitniejszego miejsca w przemyśle i han~ 
dlu miasto nie zajmuje; posiada tylko cukrownię i fabrykę maszyn. 
Kilkakrotne pożary w wieku ubiegłym zubożyły miasto. 

36. Brzesko- N owe. 

Osada o pól wiorsty od rz. Wisly, położona w gub. kieleckiej, 
pow. miechowskim, tuż przy granicy austryackiej, od najbliższej st. 
kolejowej Miechów o 50 wiorst odległa. Domów 140. Ludności 1000. 
Nazwa tej osady wprowadza w błąd, bo należy ona do liczby star
szych miast dawnej Polski. Jako osada istniała już w r. 1140, gdy 
Strzeżysfaw i Wrocisław zbudowali tu kościół z klasztorem do któ
rego zakonników sprowadzili z Pragi. Dziś z świątyni tej ni~ma żad
nego śladu, prócz wzmianek historycznych. Miastem zostało B.-N. 
w r. 1279 za przywilejem Leszka Czarnego. Niegdyś miasto kwitlo 
dobrobytem i bylo dobrze zaludnione, a przyznać należy, że cieszyl:o 
się względami królów, o czem świadczą przywileje: Kazimierza IV 
z r. 1449, Zygmunta I z r. 1507, Stefana Batorego, Jana Kazimierza, 
Jana III i Stanislawa Augusta z r. 1767. Na jednym z dwóch ryn
ków istniał tu ratusz, rozebrany przez opata Witkowskiego, który 
z materyalu wystawił sobie zabudowania w folwarku Mniszów, ara
tusz wystawił nowy kosztem klasztoru, z drzewa modrzewiowego, 
lecz i ten nie dotrwat dotąd, bo rozebrany został w połowie zeszłe
go stulecia, a z materyalu wystawiono dom istniejący przy wjeździe 
od strony Hebdowa. Obecnie istniejący kościót parafialny, w części 
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z cegły, a w części z kamienia zbudowany pod wezwaniem 'Vszyst
kich Świętych, ufundowany był w r. 1640 przez księży Norbertanów, 
skasowanych w r. 1818. W r. 1836 czyniono tu poszukiwania soli 

. ' 
wiercono kosztowną studnię, lecz prace te nie zostały uwieńczone 
po~11yślnym skutkiem. Niedyś istnial w osadzie magazyn solny, 
ktorego lokal obrócono dla straży pogranicznej, tu zamieszkałej. Jest 
tu sąd gminny, szkoła początkowa i stacya pocztowa. Urząd gminny 
mieści się we wsi Gruszów; dawne miasteczko, jako osada z 6-ma ' 
jarmarkami, wlączone zostalo do gminy tejże nazwy. Mieszkańcy 
trudnią się rolnictwem, a żydzi, których tu mieszka zaledwie kilka 
rodzin, drobnym handlem. Domy niemal wszystkie są drewniane 
kryte gontami, lecz na każdym dachu chociaż jeden snopek zauważy~ 
można, a to niejako na pamiątkę, iż do bardzo niedawna wszystkie 
domy kryto tu zawsze tylko słomą. 

37. Brzeziny. 
Miasto powiatowe w gub. piotrkowskiej, nad rz. Mrożycą, od 

najbliższej stacyi kolejowej Rogów o 9 w. odlegle. Domów 569. Lu
dności 9000. Kiedy i przez kogo założone zostało niema śladów sa 
tylko wzmianki, że istniało okolo r. 1366, za panowania Kazimi~rz~ 
Wielkiego. W wiekach XV i XVI musiało być w stanie kwitnącym, 

ponieważ wówczas liczyło okolo 10,000 ludności i slynęlo z dobrych 
rzemieślników; jednakże wojny szwedzkie zrównały go niemal z zie
mią, bo i zamek, który tu istniał, został zrujnowany tak, że dziś niema 
z niego najmniejszego śladu. Kościołów jest tu cztery. Parafialny, 
pochodzący z XIV w., zbudowany w stylu ostrołukowym, odnowiony 
został w r. 1856. Kościół poreformacki zbudowau;: byl przez Kacpra 
Lasockiego w r. 1627. Kościół św." Ducha stanął w r. 1737 z fundu
szów Józefa Lasockiego, a drewniany kościołek św. Anny, zbudowa
ny został przez Stanisława Bujakiewicza w r. 1719. W roku 1824 
istniał lu przemysł sukienniczy, którego szczątki dziś jeszcze napotkać 
JnOŻna pod postacią warsztatów tkackich, dających utrzymanie kilku
dziesięciu rodzinom. Dawniej liczono tu około 200 majstrów sukien
niczych. Dziś śmiało B. nazwa(można miastem żydowsko-krawiec
kim; tych ostatnich jest w B. około 4000, przygotowujących ubrania 
męzkie na wywóz do gub. wewnętrznych Cesarstwa. W ostatnich la
tach zaczęli nabywać ubrania te i kupcy z dalekiego Wschodu. Bio-
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rąc po rb. 4 do 14 za ubranie, krawcy sprzedają rocznie wyrobów 
za sumę około trzech milionów rubli. Oprócz władz miejskich i po
wiatowych, istnieje lu sąd pokoju, wydział hypoteczny, ·kancelarya 
rejenta, szkoły początkowe, stacya pocztowa i telegraficzna, straż 
ogniowa, przytułek dla starców, szpital i stowarzyszenie spożywcze. 
Oprócz żydów, mieszka tu tylko trochę rzemieślników i urzędników, 
to też życie towarzyskie mało rozwinięte. Miasto samo ciąży ku Lo
dzi, odległej o 20 w„ i z nią handel główny prowadzi, do niej swe 
produkty wysyła i tam też czyni większe zakupy. Żydzi prowadzą tu 
dość obszerny handel zbożem, ale jednocześnie uprawiają lichwę, 
trzymając w ręku wielu gospodarzy rolnych. Jarmai:_ków 6. 

38. Brzeźnica. 

Dawniej miasteczko, dziś osada nad rz. Pichną w gub. piotr
kowskiej, powiecie noworadomskim, o 18 w. od najbliższej stacyi ko· 
lejowej Noworadomsk odlegle. Posiada domów 180 . Ludności 1600. 
Jako osada istniała już w wieku XII, lecz dopiero w r. 1285 Leszek 
Czarny miastem zamianowat Kazimierz Wielki przebudował istnie
jący tu niegdyś zamek i miasto murem obwiód!, lecz dziś niema żad
nych tej troskliwości śladów. W r. 1370 miasto przeszło w darze na 
własność Wladyslawa księcia opolskiego, a ponieważ możnowład
ca ten bezustannie rabował i niepokoił miasta sąsiednie, Władysław 
Jagiełło odebrał mu je i wcielil do Korony. Od r. 1718 było w po
siadaniu księży Paulinów z Częstochowy, którzy z dochodów utrzy
mywali twierdzę jasnogórską. Istniejący w Starem Mieście kościół 
parafialny pochodzi z XIV wieku, zbudowany jest z cegły bez tynku, 
wewnątrz ubogi, ale zachowal piętno czasów swego powstania. Opu
szczony drewniany kościołek św. Ducha, zbudowany był podobno 
w r. 1117, chociaż trudno zgodzić się z tern podaniem; przypuszczać 
raczej można, że część materyalu z datą powyższą użyta została 
w czasach późniejszych na odbudowanie nowego kościołka. Osada B. 
włączona jest do gminy Dworszowice. Posiada urząd i sąd gminny, 
szkołę początkową i stacyę pocztową. Ludność chrześciańska trudni 
się rolnictwem, a żydzi handlem. I Z osady wychodzą cztery szosy 
i trakt pocztowy .• Jarmarków 6. W osadzie tej urodzil się w r. 1415 
słynny kronikarz Jan Dlugosz, którego ojciec zarządzał dobrami 
Brzeźnickiemi. 

39. Burzenin. 
Dawniej miasteczko, dziś osada nad rz. Wartą w gub. kaliskiej, 

powiecie sieradzkim, o 64 w. od najbliższej stacyi kolejowej Piotr
ków odległa. 'W r, 1888 liczyła 2 domy murowane i 79 drewnia
nych, a ludności 1148 dusz, lecz pożar w r. 1900 większą część osa
dy w kupę popiołu zamienił. Jak świadc;:ą znajdywane pod miastem 
ślady cmentarzysk pogańskich, B. istniał jeszcze w czasach przed
chrześciańskich. Założycielem miasta kronikarze jednak mianują Po
raja, brata św. Wojciecha. Po wielu klęskach doznanych wraz z in
nemi miastami, w r. 1642 Poraita Stanisław Pstrokoński, biskup 
chełmski, zbudował obecny kościół parafialny pod wezwaniem św. 
Wojciecha i św. Stanisława. W XVII wieku istniał tu dom schronie
nia starców z kaplicą św. Ducha, lecz zrujnowany zębem czasu, ro
zebrany zostat W r. 1651 odbył się tu synod braci czeskich. Osada 
włączona jest do gminy Majaczewice. Posiada urząd gminny i szkołę 
początkową, ufundowaną w r. 1792 z zapisu Balcera Pstrokońskiego, 
kanonika gnieźnieńskiego. Jarmarków 6. Mieszkańcy trudnią się rol
nictwem; handlu prawie niema tu żadnego, to też i żydów jest bar
dzo mało. Rzemieślników jest 28, ale lichych, wogóle zaś ludność 
mało idzie za postępem czasu, bo do szkoły posyłają dzieci tylko 
podczas zimy. Slacya poc:t.towa w Sieradzu. 

40. Busko. 
Osada rządowa w gub. kieleckiej, powiecie stopnickim, od naj

bliższej stacyi kolejowej Kielce o 49 w. odległa. Domów 196, prze
ważnie drewnianych. Ludności 2100, w tej liczbie 1900 chrześcian. Ja
ko osada istniała już w w. XII, lecz dopiero Leszek Czarny w r. 1287 
wyniósł do stopnia miasta, nadał mu prawo niemieckie i od służe
bności uwolnił. W r. 1412 Władysław JagieUo nadal przywilej na 
prowadzenie targów i jarmarków i odtąd datuje się wzrost miasta. 
Przywileje królów późniejszych spra wily to, że w wieku XV spoty
kamy w B. fabryki sukna i liczne cechy rzemieślnicze, z których kil
ka po dzień dzisiejszy istnieje. Napady nieprzyjaciół kilkakrotnie go 
rujnowały, a w r. 1820 pożar cale miasto w perzynę obróci! tak, że 
ubodzy mieszkańcy lat kilka w dołach ziemnych tylko mieszkali 
i gdyby nie zakład kąpielowy tuż obok polożony, miasto byloby zu-
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pełnie znikło. Wówczas też spalił się i klasztor, a zakonnice przenio

sły się do Pińczowa. Około roku 1190 istnial tu kościół z klasztorem 

br~ci kanoników regularnych, reguły św. Norberta, osadzonych przez 

Dz1erżyslawa. Obecnie istniejący kościół zbudowany został na miej
scu zrujnowanego podczas wojen szwedzkich w r. 1592. Dobrobyt 

ludności tutejszej wzrasta z powodu istnienia zakladu kąpielowego 
ale rzemieślników brak, a przemysł drobny w zupełnem uśpieniu'. 
Istnieje tu urząd gminny, sąd gminny, szkoła początkowa i szpital 

św. Mikołaja, oraz st. pocztowa, a telegraf tylko w sezonie kuracyj

nym. H~s~orya zakładu kąpielowego lączy się ściśle z historyą mia
steczk_a I Jego dobroby~em. ·v1 r. 1776 przy poszukiwaniu w okolicy 
B. soli, natrafiono na zródlo wody gorzko-słonej, a poszukując dalej 
odnaleziono źródło wody siarczanej. W r. 1783 pobudowano tu wa~ 
rzelnie soli i magazyny, lecz już w r. 1792 zamknięto je, ponieważ 
przynosily straty. Pierwszy lekarz Winterfeld zwrócił uwagę na wla

sności lecznicze źródel buskich i zacząl wodę ich stosować w kura

cyi. W roku 1828 po raz pierwszy ułożono listę 202 kuracyuszów 

i odtąd datuje się rozwój zakladu. W r. 1836 zbudowano szpital św. 
Mikołaja. Od r. 1894 zaklad z rąk dzierżawców przeszedł w ręce 
rządu, który natychmiast zabrał się do doprowadzenia całego zakła
du do należytego stanu. Obecnie jest tu piękny budynek zakladowy 
z łazienkami, salą balową, czytelnią i pokojami dla kuracyuszów, 
wiele willi prywatnych, teatr, park spacerowy z kapliczką, a od roku 
1897 wychodzi tu w sezonie kuracyjnym pismo p. t. „Kuryer sezono

wy." Rocznie gości tu około 2600 kuracyuszów. Mieszkania w B. są 
jednak drogie, jak również i utrzymanie. Tylko skuteczność wód 

zmusza chorych do przebywania w zakładzie, do którego i dojazd 
z Kielc jest utrudzający i kosr.towny. 

41. Bychawa. 
Dawniej miasteczko, dziś osada przy zbiegu rzek Korarz i Ga

lęzówka, w gub. i powiecie lubelskim, o 26 w. od najbliższej stacyi 

kolejowej Lublin odległa. Ludności liczy 1600, a w tej liczbie około 
1200 żydów. Domów liczono tu przed kilkoma laty 98, a w r. 1893 
pożar zniszczył większą ich część, zaś w r. 1901 znowu spłonęło 
przeszło 30 domów, zaledwie po pierwszym pożarze odbudowanych. 

Miasto założone zostało przez Mikołaja na Pilczu w r. 1537, za przy-
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wilejem króla Zygmunta I. W r. 1560 odbyly się tu dwa synody 
kalwińskie, z których w drugim brał udział Jan Zamojski, jako 18 
letni młodzieniec. Władysław IV nadat miastu jarmarki i od tego 
czasu powoli zaczęło ono wzrastać, a nawet niegdyś slynęlo z wyro

bów garncarskich, lecz obecnie przemysl ten zaniechany tu zostal. 
Kościól parafialny murowany z XVI wieku, po odebraniu go arya
nom w r. 1637, zamieniony został _ na laciński. Istnial: też tutaj za

mek, zbudowany przez właściciela miasta Pileckiego. Kościół przed 

kilkoma laty został gruntownie odnowiony, organy sprawiono nowe, 

ulożono posadzkę i wystawiono piękną ambonę dębową. Osada do

tąd slynęl:a z blotnistych ulic niebrukowanych, lecz obecnie już zapa

dła uchwała wybrukowania ulic i rynku. Jarmarków 6, slynnych 

handlem bydla, które tu zakupują dużemi partyami spekulanci za

graniczni. W osadzie istnieje urząd i sąd gminny, szkoła początko

wa, a z zakładów przemysłowych-dwie olejarnie, garbarnia, dwa 
młyny wodne, tartak, cegielnia, piec wapienny i kilka warsztatów 
rzemieślniczych. Ludność chrześciańska trudni się rolnictwem. Ist
nieje też tutaj dom schronienia dla starców i synagoga. 

42. Cegłów. 

Dawniej miasteczko, dziś osada w gub. warszawskiej, powiecie 

nowomińskim, posiada przystanek kolei terespolskiej. Domów 56. 

Ludności 480. Założycielką miasta była Anna księżna mazowiecka, 

która uzyskawszy w r. 1452 przywilej na wyniesienie C. do godności 
miasta, oddala go na własność wraz z przyleglemi dobrami pannom 
marcinkankorn warszawskim. Kościól parafiulny murowany stanowi 
zabytek budownictwa XIV w. Osada położona w okolicy lesistej, jest 

miejscowością zdrowotną, mogącą z czasem stać się letnią siedzibą 

warszawian, a tern więcej, że nie mając jarmarków, ani jakiegokol

wiek handlu, nie ma też w swych murach żydów. Wygląda ona ra
czej na lichą wioskę śród piasczystego gruntu i wykarczowanych la

sów potożoną. Posiada urząd gminny, szkołę początkową i od roku 

1899 przystanek pocztowy. Uboga ludność trudni się rolnictwem. 

43. Chęciny. 

Miasto w guberni i powiecie kieleckim, o 4 w. od stacyi ko lejo-
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wej Chęciny odlegle. Ludności 8800. Rozłożyło się ono u stóp góry 
marmurowej jeszcze w czasach przedchrześc:ijańskich, a na owej gó
rze staly świątynie pogańskie, które następnie zburzono. Kto zbudo
wał zamek chęciński-niewiadomo, ale za czasów Bolesława Chrob
rego istniała już na tej górze jakaś budowla, w której mieszkańcy 
okoliczni schronienia szukali. W r. 1318 już zamek ten uważany byl 
za twierdzę niezdobytą, czego dowodem służy fakt, iż Władysfaw 
Lokietek w jego murach ukryć kazał przed nieprzyjacielem skarby 
kościelne z Gniezna wywiezione. W r. 1331 odbył się tu dnia 14 
czerwca sejm, po którym szlachta wprost z krzeseł wsiadła na koń 
i na Niemców wyruszyla. Osadnikom osiadłym pod murami zamku 
Kazimierz Wielki nadal przywilej zamianowania tej siedziby mia
stem, a w zamku osiadla siostra króla Elżbieta, sprawująca rządy 
w Polsce w imieniu króla Ludwika. Za czasów Wladysława Jagiełły 
zamek ten był więzieniem, w którem przebywał brat królewski An
drzej Wingold, możny pan Wracislaw z Gotardowie i Wielki mistrz 
Kiichmeister v. Sternberg. W czasie zarazy morowej w zamku tym 
schroniono pierworodne dziecko Jagielly, przyszlego króla Włady
sława Warneńczyka. W zamku przemieszkiwała też królowa Bona, 
ukrywając skarby, jakie z Polski wywieźć pragnęła. Zbudowany na 
szczycie skały widocznie i w czasach późniejszych uważany byl jako 
twierdza zbyt trudna do zdobycia, czego wreszcie z resztek dotąd po
zostałych domyślać się można. W drugiej połowie XVI wieku zni
szczony jednak został, a odbudowany przez Stefana Batorego, wkrót
ce znowu uległ zniszczeniu przez pożar. Jednocześnie mądry król po
lecił tu założyć szkołę górniczą, by można bylo eksploatować bogate 
kopalnie marmurów. Zygmunt III _w r. 1012 zamek po pożarze odbu
dował, ale wojny szwedzkie w latach 1657 i 1707 doszczętnie pra
wie go zniszczyły; odtąd też przestał być mieszkalnym. Jeszcze 
czas jakiś odbywaly się w nim sądy, lecz rządy austryaków zadaly 
mu cios ostateczny. Dziś, -prócz baszty, istnieją jeszcze dwie wieżyce 
i ka walki murów. Starostowie chęcińscy, nie mając mieszkania 
w zamku, wybudowali sobie obok niego pałac dotąd istniejący, 
w którym mieści się obecnie magistrat. Miasto u stóp zamku rozle
gle, zawsze dzieliło jego losy. W r. 1465 pożar doszczętnie zniszczy! 
całe miasto. Za króla Jana Olbrachta otrzymalo prawa i przywileje 
górnicze, a gdy się dźwignęło cokolwiek, w r. 1507 pożar znowu go 
zniszczył. Zygmunt I, Zygmunt August, Stefan Batory, Zygmunt III 

t 

- - 27 

(przywilej ja~mar~ów, wydany. w r. 1611) i Wladysl~w .IV szczer~e 
opiekowali się miaste.m nadaJąc mu rozlegle przyw1leJe, lecz g .Y 
w r. 1657 wojska H.ako~zego miasto ztupity i spaliły, a następn~e 
w ciągu lat czterech grasowala zaraza morowa, upadło zu.pel~1e 

i w r. 1660 liczyło zaledwie 48 domów z licz.by 341 ~rze~t~r:i 1s~me
jących. W końcu XVIII stulecia probowano Jeszcze po~me.sc miasto 
z upadku, osadzając tu drugie sądy ziemskie dla powiatow przyle
gł eh ale gdy w dniu 17 czerwca 1777 r. wydane zostało prawo 
pr;e~ieszkiwania tu żydom, wkrótce miasto doprowadzone zostało 
do nędzy. Przedtem wolno wprawdzie było zamieszkiwać żydom, 
ale osiedliły się tylko dwie rodziny, jeszcze za czasów Michała Kory
buta lecz po roku 1777 zajęli oni całe miasto, znękali przemysl 
i kwltnące tu kamieniarstwo i snycerstwo. Z dawniejszych budowli 
istnieje, tu kościół parafialny na górze, niewiadomo kiedy i przez ko
go zalożony, w stylu ostrolukowym pierwotnie zbudowany, lecz przez 
obniżenie murów i przebudowanie wieży fatalnie zeszpecony. Vv roku 
1568 kościół ten objęli w posiadanie kalwini, którym odebrano go 
dopiero w r. 1603. Ciekawym zabytkiem jes~ tu o.łtarz z marmuru 
i alabastru, fundacyi wójta Fotygi, którego ciało nienaruszone spo
czywa w podziemiach kościoła od r. 1680. W zakrystyi jest piękna 
monstrancya srebrna z r. 1638 i starożytnej roboty kielich. Istniał tu 
drugi kościól z klasztorem księży franciszkanów, zbudowany przez 
Kazimierza Wielkiego w r. 1338. Kalwini zajęli go w r. 1586, a na

stępnie zburzyli. Po odbudowaniu go przez starostę Branickiego . w~· 
1605 zburzony został przez szwedów w r. 1657, a gdy go powtorrne 
w r. l684 odbudował Stefan Bidziński, w czasie późniejszych n~pa
dów często ulegał zniszczeniom. W końc~~ ~ r: ]. 817 prze.robi_o~o 
klasztor na więzienie karne, które też do dzis 1strneJe. Trzeci ~osc10-
lek z klasztorem panien franciszkanek, zwanych tu klaryska.mi, zbu
dowany w r'. 164R, po zniesieniu zakonów został etatowym 1 w r~ku . 
1900 by!y tam jeszcze trzy zakonnice. Przy jednej z. r~gate~ w' ~
wnych czasach istnial posąg kamienny, który calowa!~ c1, ktorz) n:~ 
mieli na opłacenie rogatkowego. Na początku XIX wieku posąg t 

zabral jeden z obywateli i wmurował go w ści~~ę s"'.ego dom;~ 
Znany Fr. Sobieszczański wydobył ten posąg ze sc1any 1 odesłał. 

Warszawy lecz co się dziś z nim dzieje-niewiadomo. Wokolo mia
sta są kop~lnie marmuru, znane już około roku 1390. W~dob.y':ano 
z nich kilkanaście gatunków pięknego marmuru, ale meumieJętna 
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e~sploatacya upadla i dziś te skarby leżą zapomniane, jeżeli nie weż
m1en~y w. rach~bę m_a~ych warsztatów wyrabiających drobiazgi. 
\V w1el_u_ Jednakze kosc10lach w naszym kraju spotykamy ozdoby, 
framugi 1 ołtarze z marmurów chęcińskich. Umiejętnej ręki tu potrze
ba, aby ubogą okolicę wzbogacić, ale na tę rękę zdaje się jeszcze 
d~ugo te ~karby czekać będą, a przynajmniej dotąd, dopóki innych 
n~e zbra_kme. Dorny budowane są przeważnie z marmuru, ale sku
~tone, c.iasne. i nieksztaltne. Ludność, przeważnie żydowska, trudni 
się_ ~yp1ekamem chleba i obwarzanków, oraz przygotowywaniem 
naJ~tc~zego gatunku ubrań rnęzkich. Produkty te, stanowiące głów
ne zrodlo ~a~o~ków, sprzedawane są w Kielcach na targach. Z po
wodu pom1męc'.~ ~h. przez kolej iwangrodzko-dąbrowską, miastu te
mu trudno wrozyc lepszą przyszłość. Obecnie istnieje tu magistrat 
szkoła początkowa, sąd pokoju, stacya pocztowa, dom schronieni~ 
dla st~rców i więzienie karne, w którem aresztanci wyrabiają plótno. 
';' ~oncu zazna~z-yć należy, ż~ starostwo chęcińskie nadane bylo nie
"dys na wlasnosc hetmanoW! Stefanowi Czarneckiemu. 

44. Chełm. 
. Miasto p~wiatowe nad rz. Uherką, w gub. lubelskiej. Stacya ko-

lejowa. Domow 3~1 .. Ludności stalej okolo 12,000. Istnialo już 
w czasach przeddzteJowych, a ·wlodzimierz Wielki zbudowal tu 
pierwszy kościoł drewniany i ustanowit biskupa obrządku wschodnie
go .. w XIII wieku bylo stolicą księstw udzielnych i najpiękniejszem 
z _miast ów~zesnych, polożone śród malowniczo rozłożonych ogro
~o-:V" ~zem10sta byly w pełni rozwoju i islnialo kilka pięknych 
sw1ątyn. W roku jednak 1251 spalilo się <loszczętnie. W roku 1377 
przy!ą.cz?ne. zostało do Polski, a W!adysław JagieUo obdarzy! go 
przyw1leJam1. Rok 14 7·3 znowu pożarem zapisat się w jego kroni
~ach i tylk~ dzięki opiece królów zdolalo się odbudować. Wkrótce 
Jednak WOJny kozackie za Jana Kazimierza, a wreszcie pożary, zni
szczyly go tak, że już dźwignąć się nie mogło. Około r. 1235 Daniel 
halicki na wysokiej górze zbudował zamek drewniany i dwie wieże 
oddzielnie dotąd stojące, które strzegły miasta od nieprzyjaciół. Za
mek w r. 1789 by! jeszcze w całości, lecz obecnie istnieją tylko jego 
fundamenty. Tenże król wystawił dwa wspaniate kościoły murowa-
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ne. Jeden z nich-św. Jana Złotoustego biskup Terlecki zamienił na 
kościół obrządku lacińskiego i rozszerzyl w r. 1640. W r. 1802 po
żar zniszczył go wewnątrz, a odrestaurowany został w r. 1827, po
czem w r. 1874 znowu zamieniony został na sobór prawosławny. 
Obok niego stoi dzwonnica niezwyklej budowy. Z drugiego kościoła, 
w którym nawet mial być pochowany sam król Daniel, niema śladu. 
Na miejscu dawnej katedry biskupiej obrządku katolickiego stanął 
kościół pijarów w r. 11)67. Na przedmieściu stoi kościól poreforma
cki , otoczony murem, zbudowany w r. 1610. W XIV wieku istniał 
tu kościół z klasztorem dominikanów, lecz w czasach późniejszych 
przebudowany zostal na synagogę. Ostatni kościół prawosławny 
zbudowany został w r. 1880, a prócz tego istnieje w Ch . jeszcze kil
ka cerkwi przy zakladach naukowych. Istnieją tu władze powiato
we, konsystorz wyznania prawosławnego, sąd pokoju, gimnazyum 
męzkie i żeńskie, seminaryum duchowne prawosławne, seminaryum 
pedagogiczne, szkola dwuklasowa żeńska i kilka początkowych, dom 
schronienia dla starców, zarząd akcyzy, straż ogniowa, stacya d\\'óch 
kolei, poczta i telegraf. Z zakladów przemysłowych jest browar, 
2 mtyny parowe, fabryka kredy szlamowej, fabryka narzędzi rolni
czych i okofo 300 warsztatów rzemieślniczych. W ostalnich cza~ach 
miasto szybko zaczęło wzrastać, z powodu ułatwionej komunikacyi. 

45. Chmielnik. 
l\Iias to w gub. kieleckiej, powiecie stopnickim, o 33 w. od naj

bliższej stacyi kolejowej Kielce odlegle, polo:i.one w okolicy piasczy
stej. Ludności 9800, a w tej liczbie 7500 żydów. Jako osada po raz 
pierwszy wspomniana jest w historyi w r. 1241, gdy na jej polach 
stoczono pamiętną w dziejach bitwę z tatarami, którzy zwalczyli 
polaków. Za czasów Zygmunta Augusta w r. 1551 nadany zo~tal 
przywilej na wyniesienie Ch. do godności miasta, a to za staramem 
rodziny Oleśnickich, której wówczas stanowił własność prywatną 
W historyi niczem to miasto nie zdołało się zaznaczyć. Do r. 1689 
kalwini mieli tu swój zbór i szkołę, a wogóle w XVII stuleciu bylo 
w Ch. kilka synodów. Kościół parafialny murowany zbudowany zo
stat w r. 1787, po czterdziestoletniem trwaniu budowy. Dru~i, ?~
wny kościołek, a właściwie kaplica z pozostałego kościoła, 1stn1eJe 

k , · ·~ · · XVI był zębe 1n od czasów bardzo dawnych, bo sam osc10~ JUZ w ~ w. 
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czasu zrujnowany. W r. 1876 dnia 2 sierpnia pożar zniszczył mia
sto. Spaliło się wówczas 208 domów drewnianych i 416 budynków. 
Prócz wła~z miejskich, jest tu. sąd pokoju, wydział hypoteczny, kan
celarya reJenta, szkoła początkowa, dom schronienia dla starców 
i stacya pocztowo-telegraficzna. Z zakładów przemysłowych istnieją 
24 małe garbarnie, mydlarnia, 4 fabyki sukna włościańskiego, 7 war
szlatów tkackich, dwie olejarnie, dwie fabryki gilz do papierosów, 
piec wapienny, browar i cegielnia. Rzemieślników osiadło tu 268 
a w tej liczbie 150 szewców, 54 krawców 15 bednarzy 5 kowali 9 

. ' ' ' stolarzy i in. Zydzi zajmują sig handlem. Jarmarków 6. Czytelnictwo 
stabo w Ch. rozwinięte. W r. 1900 zorganizowano straż ogniową. 

46. Chocz. 
Dawniej miasteczko, dziś osada nad rz. Prosną w gub. i powie

cie kaliskim, nad granicą pruską położona. Domów 112. Ludności 
1300. Z domku murowanego, wystawionego tu przez Kazimierza 

Wielkiego w roku 1382, Bartosz, starosta odolanowski, zrobił zame
czek, a następnie miasto zatoży!. W XVI wieku było ono wlasnościa 
Marszewskich, z których jeden oddal kościoły tutejsze protestanta~ 
i braciom czeskim. Dopiero gdy przeszło do rodziny Lipskich, An
drzej biskup krakowski w r. 162Q braci czeskich wydalił, kościół 
odebrał i jednocześnie zbudował wspaniałą kolegia tę w r. H>32, przy 
której osadził rnisyonarzy, zniesionych w r. 1818, a gdy w cztery 

lata później dawny kościól parafialny zgorzał, kolegiatę obrócono na 
kościół parafialny. Tenże Andrzej Lipski ufundował istniejący ko
ściół poreformacki w r. 1630, a jednocześnie założył tu szkolę muzy
ki. W osadzie istnieje urząd gminny i szkoła początkowa. Stacya po
cztowa w Stawiszynie. Ludność trudni się rolnictwem i rękodzielnic
twem. Żydów zamieszkuje tu mato, a handel w zastoju. Jarmarków4. 

4]. Chodecz. 
Osada w gub. warszawskiej, powiecie- wloclawskim, od najbliż

szej st. kolejowej Ostrowy o lfi w. odległa, położona na wzgórku, 
w malowniczej okolicy, w pobliżu jeziora Chodeckiego. Ludności 
1460. Zalożona przez Jana Kretkowskiego, podstolego dobrzyńskie
go, przywilejem króla Zygmunta I z dn. 8 grudnia 1512 r. do godno-

:u 

ści miasta wyniesiona. Jednocześnie otrzyma.la. prawa ~eutoń:kie, 
1544 nadane były jarmarki. Nie mogla się Jednak miasto nigdy 

a wl dr.·, ani stać handlowem nie mając odpowiednich ku temu wa-za u me, ' .. 
k · Powiększona liczba jarmarków przez Jana Kazimierza w r. 

run ow. . d · , 
1 

k • k 
1666 ·A t III w r 1746 cokolwiek go po mosq, a eo o~o ro u i ugus a . , . , . . 
1800 tak już podupadlo, że zamienione zost~ło na .w1es 1 dopiero 

2 k · t · 1822 r napowrót w poczet miast zaliczone zostało. w dn. wie ma . . . . . 
J d , · s'iedlilo się tu kilku sukienmkow 1 tkaczy, lecz prze-, e noczesme o . 

sl ten nie mógl się rozwinąć i już okolo r. 1840 upadł zupelme. 
~;ecny kościół parafialny, odznaczający się czystością i elegancyą, 
posiadający 7 pięknych ołtarzy i ladne malowidła, zbudowany zo
stat na miejscu pierwotnego kościolka, a po pożarze w r. 1844 odre

staurowany kosztem parafian. Drugi kościól św. Jakóba, murowany, 

mieści się na cmentarzu grzebalnym, a obok niego są murowane ka
takumby i dom schronienia dla starców. Prócz tego istnieje tu ko· 
ściół ewanO'elicki i drewniana synagoga. Cmentarz obwiedziony jest 
murem. os"ada niebrukowana, ale posiada chodniki, jest dość.obszer
na, składająca się z rynku i 10 ulic. Ludność trudni się r.olnictwe.m, 
rzemieślników mało. Handel slaby. W osadzie jest urząd 1 sąd gmm
ny, dwie szkoły początkowe. Stacya pocztowa w Ostrowach. Jar
marków o. 

48. Chodel. 
. . . t k dziś osada w Cl'Ub. i powiecie lubelskim, DawmeJ rn1as ecz o, " .. 80 

od najbliższej st. kolejowej Konopnica o 26 w: odległe .. Domo": : 

d , · t • · 840 Zalożone w r 1440, me moglo się rozwmąc. Lu nosc1 s a~eJ · · . . . · d 
Niegdyś hylo w posiadaniu Jezuitów, którzy zalozyh tu, pt~~ny ogro , 
letnią siedzibę swoją i kaplicę Matki Bosk~ej L?retanskieJ: W tych 

· h · t · l w Ch ralusz murowany i szpital drewmany, lecz tez czasac is ma · . . . . p 
wszystko to stalo się pastwą płomieni lub lupem meprzyJa~10t o-
zostal jedynie kościót parafialny murowany, w stylu 17otyck1m, w~so
ki i obszerny z wieżą o pięciu kondygnacyach, zakonczoną. starozyt-

. k l ' · a szczy"ie. Kościół ten byl ozdobą miasleczka, nemi o osami n ~ . . · k' k 
b d Został w r 1530 przez Bernarda MacieJOWs 1ego, a-

a z u owany · , . · k XVIII 
t I I belskieO'o któreO'o pomnik jest w kosciele. W wie u 

sz e ana u " ' " 1796 d 1825' b ,_ 
rniasto upadło i na wieś zamienione zostalo. Od r. . ~ ) 

. d . J 838 a następme Jeszcze raz lo znowu miastem, poczem wsią o 1. , . 
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zamienione na miasto które podczas reformy · · 
L ·. ' zam1emono na osadę 

.udnosc ~b?ga tr~dni się rolnictwem. Jarmarków i targów nigdy t; 

me było I merna, Jak również i przemysłu. Istnieje w osadzie tylko 
urząd gminny, szkoła początkowa i dom schronienia dla st · 
Stacya t . arcow. 

pocz owa w Belzycach. Z zakladów przemysłowych · t t 
rra1·bar1 . 2 . 1 . . JeS U 
1:> 11a, ceg1e me, 4 mlyny 1 2 tartaki. 

49. Chorzele. 
. ~awniej miasteczko, dziś osada nad rz. Orzycą w gub. płockiej, 

powi~cie przasnyskim, o 54 w. od najbliższej stacyi kolejowej Cie-
chanow odlegle. Ludności liczy 2900 a w teJ· Iiczbi'e 2; · d · z 
~ , ' , a zy ow. a-
tozone w r. 1542 za czasów Zygmunta J otriymuJ·ąc P ·i · d 
J ur . ' ' rzyw1 eJe o 
ana w r. 1690, Augusta III w r. 1757 i Stanisława August . 

1776, chociaż upadto w czasie wojen szwedzkich, w XVIII wiek: '~i;~ 
szyło się rozkwitem, dopiero wojny Napoleona doprowadziły go do 

ostatecznego upadku. Istnieje tu kościół parafialny murowany funda

cyi. królowej Bony, przebudowany w roku 1878, urząd gminny, sąd 
~minny, szkoła początkowa, synagoga, kordon straży pogranir.znej 
1 ~tacya pocztowa. Handel ześrodkowany w rękach żydów. Jarmar

k~w 6. C~rześcijanie zajmują się przeważnie rolnictwem i rzemiosla-
1111. Polozone tuż przy granicy pruskiej, żyje więcej przemysłem 
niemieckim. 

50. Ciechanów. 
. . :Miasto pow.iatowe. ~a~ r~e~ami Lydynią i Sonią, w gub. ploc

kieJ. Stacya kolei nadw1slanskieJ. Domów 486. Ludności okolo 7 t _ 

sięcy, a w tej liczbie 3/ 4 żydów. Historya dotąd nie może wskaz;ć 
daty założenia, lecz wspomina o niem już w r. 1065. W roku 1207 
oddane zostało na własność Konradowi księciu mazowieckiemu 

a w 60 ~at później niszczą go prusacy wspólnie z · 1itwinami. Zale~ 
~wie zap.omnialo tę klęskę, a litwini znowu napadają w r. 1337 
1 burzą memal doszczętnie, lecz miasto w owym czasie slalo nie 

w tern gdzie dziś miejscu. Tu przeniósł go dopiero .Janusz książe ma

zowiecki, obdarzając w r. 1400 przywilejem erekcyjnym. Rok 1463 
znowu byl strasznym, bo krzyżacy miasto złupili. Istnial tu zamek 
obronny wśród miasta, lecz również niewiadomo przez kogo zbudo-
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w.any. Podania przypisują budowę jego wspomnianemu księci~ Ja
nuszowi. Wiadomo, że królowa Bona zamek ten przebudowała 1 za
mieszkiwała w nim około r. 1526, chociaż podczas lustracyi w roku 
1609 był już nadniszczony. W zamku tym bylo więzienie z wejściem 
na piętrze, zkąd winowajców dopiero na <ló! spuszczano. W r. 1646 
dnia 1 marca nocowała w wspaniałych komnatach tego zamku Ma

rya Ludwika, żona króla Wiadys!awa .IV. ?opiero szwedzi ~v roku 
1651 zamek wraz z miastem zniszczyli. Stojące mury, za czasow rzą

du pruskiego, dzierżawca Opinogóry Neuman, część zamku rozebrał 
i z niego browar zbudowal. Dziś widzimy tylko dwie wieże dobrze 

jeszcze zachowane i mur obwodowy. Po tylu klęskach miasto jednak 

raz jeszcze podnieść się zdołało, a w wieku XVII doszło do szczytu 

potęgi. Liczyło wówczas 635 domów, gdy jednak za panowania Au

gusta Il zaczęla się tu szerzyć zaraza morowa, w r. 1716 nie znale

ziono w mieście ani jednego człowieka. Cale pole, zwane dotąd .po
mornikiem," zamieniono na cmenlarz i dotąd też co rok w dzień Zie
lonych Świątek podąża tam procesya. Po tej klęsce już miasto dźwi
gnąć się nie moglo. Kościolów dawniej byto cztery, obecnie są tylkó 

dwa. Parafialny stoi na wysokiej górze nad rzeką, zbudowany w sty

lu gotyckim, zatożony przez Ziemowita Starszego księcia mazowiec

kiego, zachowal swe formy pierwotne. Ottarze posiada nowożytne. 

W r. 1701 sprofanowany zostal przez zabicie w jego murach kilku 

szlachty na sejmiku . W r. 1807 obrócony byl przez wojska francu

skie na magazyn, a dop!ero w r. 1823 przywrócony do pierwotnego 
stanu. Dnia 19 września 1840 r. sprowadzono relikwie św. Feliksa 
i w tym kościele złożono. Drugi kościół z klasztorem kśięży augu
slyanów, zbudowany w r. 1353 przez Ziemowita i żonę jego Eufe
mię, był niegdyś wspanialą świąlynią, a gdy podczas wojen zostal 
zniszczony, znacznie go zmniejszono. '/Vewnątrz widzimy piękne 

rzeźbione oltarze z drzewa. Obecnie C. czyni wrażenie schludnego 

miasta, choć domy w rynku są nędzne, a zdobi go jedynie stojący na 

środku ratusz. Domów dwupiętrowych mało, piętrowych i partero

wych murowanych kilkanaście, a pozostałe już drewniane. Ulice 

i chodniki bmkowane, a miasto zaczęto się rozszerzać i zaludniać od 

czasu przeprowadzenia kolei z Warszawy do Mławy. Mieszkańcy 
trudnią się handlem zboża, rzemiosłami, rolnictwem. Istnieją w C. 

2 browary, 2 garbarnie, 2 cegielnie i młyn wodny. Posiada też syna

gogę, urząd powiatowy, magistrat, sąd pokoju, wydzial hypoteczny, 

Krótko monografio. g 
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.szkol! poc~ątkowe, pensyę żeriską czteroklasową, dom schronienia 
i straz ogmową. Stacye: kolejowa, pocztowa i telegraficzna. 

.51. Ciechanowiec. 
. ~awniej miasto, dziś osada nad rz. Nurzec w gub. łomżyńskiej, 

~ow1ec1e mazowieckim, o 20 w. od najbliższej stacyi kolejowej Czy
zew odlegle, do gminy Klukowo włączone. Sama ta osada stanowi 
nader nędzną mieścinę, której opisać niepodobna bez wzmianki o sta
:y~ Ciechanowcu, odłączonym od nowego rz. Nurzec, a położonym 
JUZ w gu~. gro?zieńskiej. Dwie te osady ściśle są z sobą złączone, 
a rozdwoJono Je w r. 1875, co ułatwia przepływająca przez środek 
dawnego miasta rzeka. Ludności liczy O. okolo 8000 ogólem. :Miasto 
założone zostało w XV wieku przez rodzinę Kiszków i dotąd stanowi 
własność prywatną. Kościól katolicki fundowany w XIV wieku, od
budowany został w r. 1737. Przed kościołem w r. 1850 Stefan Cie
cierski wystawi! posąg kamienny proboszczowi ciechanowieckiemu 
Krzysztofowi Klukowi, znanemu przyrodnikowi, tu urodzonemu w r. 
1739. Dwie cerkwie: jedna fundowana w wieku XIV, a druga w rdku 
1864. Kościół ewangelicki zbudowany w r. 1880. Istnial też tutaj 
dom schronienia dla starców ze szpitalem, zbudowauy w r. 1797, 
a w r . 1842 zamknięty . N iegdyś byl tu zamek obronny, lecz obecnie 
pozostała z niego tylko brama z wieżą i ruinami budynków. Ludność 
trudni się handlem, tkactwem i rzemiosłami., Istnieje w osadzie kilka 
fabryk sukna i farbiarnia. Glówne ożywienie wywolują jarmarki, na 
które hodowcy dostarczają wiele bydla i koni. Urząd i sąd gminny 
mieści się we wsi Klukowo. Poczta na miejscu. 

52. C iechocinek. 
Zakład leczniczy i stacya kolejowa w gub. warszawskiej, po

wiecie nieszawskim. W r. 1295 Konrad I książe mazowiecki wypu
ścił tutejsze warzelnie soli w dzierżawę krzyżakom, ale dalsze losy 
bogatych źródel slonych są nam nieznane. Wiadomo jedynie, że C. 
był dawniej wlasnością Niemojewskich, później Zawadzkich, a w r. 
1823 nabyl rząd i odtąd datuje się należyty rozwój zakladu. Za cza
sów Stanisława Augusta czyniono tu poszukiwania soli, lecz warzel
nie urządzono dopiero po roku 1823. W r. 1835 w skrzydle oberży 
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urządzono pierwsze cztery wanny do kąpieli solankowych. Powoli 
następnie w latach 1842, 1854 i 1860 iakład powiększano . W roku 
1885 były już trzy budynki kąpielowe, 3 tężnie i kursal. Zbudowana 
w r. 1866 odnoga kolei odrazu wpłynęła na zwiększenie się corocznej 
liczby kuracyuszów, zwabianych tu sławą leczniczą wód ciechociń
skich. Obecnie zakład posiada kilkadziesiąt wanien porcelanowych, 
prysznice, kilkanaście numerów do kąpieli blatnych i tyleż do ką
pieli solankowych. Zbudowano tu piękną galeryę spacerową, zalożo
no park, wystawiono piękny kościół murowany w stylu gotyckim, 
salę balową1 czytelnię, teatr w stylu szwajcarskim. Wodę słodką 

sprowadzono rurami ze znacznej odległości. Kuracyuszów przebywa 
tu rocznie około 6000. Mieszkań nie brak, a żywność jest względnie 
tania. Dochody, po potrąceniu wydatków stałych, obracane są na 
melioracye, to też zakład z każdym rokiem zyskuje jakieś udogodnie
nie. Podczas zimy zakład pustoszeje, bo mieszka tu wówczas tylko 

zarząd zakładu. 

53. Ciepielów. 
Da w niej miasteczko, dziś osada nad rz. Ilżanką w gub. radom

skiej, powiecie iłżeckim, od najbliższej stacyi kolejowej Radom o 41 
w. odlegle Domów 97. Ludności 1150. Za przywilejem wydanym 
przez Stefana Batorego w r. 1584, zalożone przez Marcina Kazanow
skiego. Pierwotnie nazywalo się Grzymalowem. Na początku XVIII 
wieku należalo do Denhoffów, później zaś nabyli go Karczewscy. 
Istnieje tu kościól parafialny, szkoła początkowa i urząd gminny. 
Ludność trudni się przeważnie rolnictwem. Handel w rękach żydów. 
Nie posiadając żadnych warunków naturalnych do rozwoju, zawsze 
bylo ubogą mieściną. Jarmarków 6. Stacya pocztowa w Zwoleniu. 
Z zakładów przemysłowych jest browar i gorzelnia. 

54. Ćm i e l ów. 
Dawniej miasteczko, dziś osada nad rz. Kamienną w gub. ra

domskiej, powiecie opatowskim, o 9 w. od najbliższej slacyi kolejo
wej odlegle, położone w dolinie błotnistej, otoczonej wzgórzami. Do
mów i98, a w tej liczbie 139 murowanych. Ludności 2000. Od
wieczna to siedziba rodziny Szydłowieckich, z których Jakób, pod
skarbi wielki koronny, za przywilejem króla Aleksandra w r. 1505 



36 

do godności miasta wyniósł. W r. 1657 szwedzi wyrżnęli kilkadtie
siąt rodzin szlacheckich, które szukały schronienia w zamku tutej
szym, a w r. 1702 nieprzyjaciel zniszczył zupel:nie miasto wraz z zam
kiem, położonym w dolinie, obwarowanym fosami. Dziś zaledwie 
miejsce wskazują, gdzie stala ta twiet'dza. Miasto oddawna slynęlo 

z wyrobów garncarskich, a garncarze tutejsi obdarzeni byli szczegól
niejszymi przywilejami przez Augusta III w r. 1750 i Stanisława 
Augusta w r. 1768. Jacek )lalachowski w roku 1809 założył tu glo

śną. ~~ wniej fabrykę fajansu i naczyń kamiennych, dotąd istniejącą. 
K.osc'.o~ .parafialny niewiadoma kiedy i przez kogo zbudowany, ist
mal .1uz Jednakże w r. 1372; w wieku XVI przebudowa! go Krzysztof 
Szydl~\~iecki; .odznacza się on prostotą. lecz zarazem i silną budową. 
Za kosc1ol:em Jest nagrobek kanclerza Małachowskiego. ·w osadzie 
jest urząd i sąd gminny, szkoła początkowa, dom schronienia. Sta
cya pocztowa w Ostrowcu. Zakl:adów garncarskich istnieje tu z górą 

40. Ludność względnie zamożna, ale żydzi pośredniczą w sprzedaży 

wyrobów rzemieślniczych i to jest powodem braku dobrobytu pomię
dzy rzemieślnikami. 

55. Czeladź. 

Dawniej miasteczko, obecnie osada nad rz. Brynicą w guberni 
piotrkowskiej, powiecie będzińskim, na samej granicy pruskiej polo
żone, od najbliższej st. kolejowej Będzin o 4 w. odlegle. Prawdopo

dobnie była to osada umyślnie zbudowana dla służby (czeladzi) 
z zamku będzińskiego. Najdawniejszą wzmiankę o tern miasteczku 

spotykamy w r. 15H. Zespolone z Będzinem, dzieliło też z nim losy. 

Istnieje tu kościół parafialny murowany, niewiadomo kiedy i przez 
kogo ufundowany, są tylko ślady, że istniał już w r. 1595 pod we
zwaniem św. Stanisława; w r. 1856 był gruntownie odrestaurowany. 
Po przeprowadzeniu kolei osada ta wraz z całym okręgiem zagłębia 

dąbrowieckiego zaczęła się wznosić i dziś stan jej nazwać można nie
mal kwitnącym. W osadzie są dwie szkoły początkowe, przykomórek 
celny i dom schronienia. Urząd gminny w Gzichowie, a st. pocztowa 
w Będzinie. Ludności stałej 4500. 

56. Czemierniki. 
Dawniej miasteczko, dziś osada nad rz. Tyśmienicą w guberni 
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lubelskiej, powiecie lubartowskim, o 11 w. od najbliższej stacyi kole
jowej Radzyń odlegle. Domów L90. Ludności 2200, a w tej liczbie 1

/ 8 

żydów. Starosta Mikołaj Firlej wyjednal u Zygmunta J przywilej w r. 
1509 na przemianowanie wsi na miasto, a jednocześnie nadane mu 
zostało prawo magdeburskie. W r. 1622 Henryk Firlej, biskup płoc
ki, wystawił tu palac i zalożyl ogrody, które pięknością słynęl:y 

w kraju i zagranicą. Część palacu byfa w stylu wloskim, a calość 
stanowil:a miniaturową fortecę z bastyonami, otoczoną fosą. Gmach 
ten dziś nie istnieje, a wystawiony na jego miejscu palac niczem nie 
różni się od zwykłej piętrowej kamienicy. Tenże biskup Firlej zbu
dowal tu w r. 1620 piękny kościół parafialny z dwoma wieżami, 
w r. 1878 gruntownie wyrestaurowany. W r. 1624, uchodząc przed 

zarazą morową w Krakowie panującą, przebywał tu król Zygmunt 
ITI z całym dworem swoim. Rok 1813 strasznym pożarem, który 
zniszczyl miasto, zapisał się w dziejach obecnej osady. Dobra Cz. 
słynęły okolo r. 1860 jako najlepiej gospodarowane w kraju. Upra
wiano tu nawet na szerszą skalę hodowlę jedwabników, jak świad

czą o tern rosnące w wielkiej ilości drzewa morwowe. Obecnie osa
da jest podobną do innych miasteczek. Ludność trudni się rolnictwem 
i handlem. Istnieje tu tartak parowy, dwie olejarnie, browar, ce

gielnia, mydlarnia, młyn wodny i kilkanaście warsztatów rzemieślni

czych, 1.bywających wyroby na 6-iu wciągu roku jarmarkach. W osa

dzie jest urząd gminny, szkola początkowa, kasa zaliczkowo~wkla

dowa. Stacya pocztowa w Lubartowie. 

5} Czersk. 
Dawniej miasto, dziś osada nad rz. Wislą w gub. warszawskiej, 

powiecie górno-kalwaryjskim, po.łożone śród piasczystej okolicy, 

przedstawia piękny widok. Od najbliższej stacyi kolejowej Góra

Kalwarya o 4 wiorsty odlegle. Domów 50. Ludności 577. Jedna 

z najdawniejszych osad na Mazowszu, sięga czasów przedhistorycz

nych. Na początku XIII wieku już Cz. był stolicą udzielnego księstwa 
czerskiego, zabudowany domami murowanymi, obok których byl za

mek wspaniały, wedlug podania, za czasów pogańskich wystawiony. 

W zamku tym więzieni byli przez Konrada I Henryk Brndaty i Grzy
misława, wdowa po Leszku Białym. Za czasów Zygmunta I zamek 
przebudowała królowa Bona, która tu chętnie zamieszkiwała. Wieża 
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południowa .służyła za arsenał i więzienie. Dziś tylko stoją ruiny 
trzech baszt 1 mury, nie dające pojęcia o budowie i rozkladzie zam
ku. W XIV wieku Cz. był w pełni rozkwitu, a bogaci jego mieszkań
cy częstokroć zasilali ofiarami w czasie nieszczęść ubocrich mieszkań
c~'; ?~wstającej Warszawy. Ze wzrostem tej ostat~iej, w czasach 
pozmeJszych, Cz. upadał coraz więcej. O potędze miasta i warowni 
daje nam pojęcie fakt odparcia przez mieszkańców najazdów Litwy 
prusaków i jadźwingów. Na początku XVI wieku słynęło z winni~ 
na górze pod zamkiem hodowanych i wyrobu sukna poszukiwanego 
przez marynarzy. W r. 1564 miało 24 piwowarów, a piwo tutejsze 
s~ynęlo. na kraj ~aly. Częste pożary, a w końcu napady wojsk szwedz
kich .miasto zr.uJnowaly i w r. 1765 już go znajdnjerny w ruinie. za 
czasow pruskich sądy czerskie przeniesiono do Góry Kalwaryi co 
o~tatecznym było ciosem dla miasta. Istniały tu cztery kościol/ św. 
P1~tra w zamku, parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia N. Ma
ryi Panny, św. Ducha przy szpitalu i św. Jakóba za miastem. Wszy
stkie le świątynie legly w ~ruzach podczas wojen szwedzkich. Ubo
dzy parafianie na miejscu dawnego parafialnego wystawili w r. 1805 
nowy kościót parafialny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. 
W osadzie jest obecnie urząd gminny, szkoła początkowo i dom 
schronienia dla starców. Z zakładów przernyslowych: browar i mlyn. 
Handel i rzemiosła w zupełnym zaniku. .Jarmarków 6. 

• 
58. Czerwińsk. 

Dawniej miasteczko, dziś osada na wyniosłym brzegu rz. Wisły 
w bardzo malowniczem położeniu, w gub. warszawskiej, powiecie 
płońskim. Dornów 110. Ludności okola 1200. Uboga ta dziś mieści
na żyła niemal wyłącznie życiem, skupiającern się obok wspaniałego 
kościoła. Najdawniejszą wzmiankę znajdujemy z r. 1060, gdy Ale
ksander biskup placki w istniejącem już mieście zbudowat klasztor ' w którym osadził zakonników reguły św. Augustyna (kanoników la-
teraneńskich). Sławny Piotr Dunin w r. 1117 na tern samem miejscu 
wybudowal wspaniały kościół z klasztorem, dotąd istniejący, a na
stępnie ufundował opactwo czerwińskie i hojnie go uposażył. Bole
sław Kędzierzawy w r. 1161, Kazimierz Sprawiedliwy i Konrad I 
książe mazowiecki rownież obdarzali klasztor nadaniami, a Konrad 
II ks. mazowiecki i czerski doprowadził klasztor do świetnego stanu 

- 39 

i tu się pochować rozkazał, choć grobu jego dotąd nie znaleziono. 
. W r. 1410 Władysław Jagiełło przed wyprawą na krzyżaków tu się 
modlił, a po wojnie zlożyl hełm swój i różne wota na ołtarzu przed 
cudownym obrazem N. Maryi Panny. W r. 1430 i 1452 odbyły się 
tu dwa walne zjazdy. Zygmunt Ili płynąc do Szwecyi wstępował do 
tego kościoła. Jan Kazimierz w r. 1649 zdobyte na nieprzyjacielu 
chorągwie tu zawiesit W r. 1663 Mikotaj Szyszkowski kościół ten 
częściowo przebudował, leaz struktura z XII wieku dochowaną zosta-
1a. Wielki oltarz w stylu Odrodzenia posiada obraz cudami słynący, 
malowany w XVI wieku przez Łukasza z Lowicza. W kaplicy św. 
Augustyna jest płyta grobowa, prawdopodobnie kryjąca zwłoki po
chowanego w tym kościele Bolesława Kędzierzawego. W podzie
miach stoją trumny ze zwłokami zakonników, którzy po supresyi 
w r. 1819 ustąpili miejsca pannom norbertankom z Placka. Obecnie 
przebywa tu jeszcze pięć zakonnic, a klasztor zaliczony jest do etato
wych. Część klasztoru w ruinie. Dawną część zamkową klasztoru 
obecnie zamieszkuje proboszcz. Na ścianach klasztoru widnieją tu 
i owdzie freski. Sama osada przedstawia się bardzo ubogo. Domy 
liche, drewniane, dwie synagogi; dwa młyny wodne, browar i 6 jar
marków podtrzymują przemysl i handel osady. Rzemieślników brak. 
Istnieje tu urząd gminny, dwie szkoły początkowe. Poczta w Wyszo
grodzie. 

59. Częstochowa. 

. Miasto powiatowe w gub. piotrkowskiej, nad rz. Wartą, przy 
~olei warszawsko-wiedeńskiej położone, podzielone jest na Starą 
I Nową Częstochowę. Ludności okolo 65,000. Czas założenia miasta 
odnosi się do czasów przedchrześcijańskich. Najstarszą budowlą jest 
tu obecnie rozbierany kościół św. Zygmunta, a choć niewiadomo 
przez kogo zbudowany, wszyscy historycy zgadzają się na to, że naj
prawdopodobniej wystawiony był za czasów wędrówki apostolskiej 
~w. Wojciecha w r. 995. Dzieje Ihiasta zbyt ściśle łączą się z istnie
Jącym tu klasztorem, abyśmy wypadki historyczne rozdzielić mogli. 
Uprzedzić tylko należy, że miasto z postępem czasu rozwijalo się 
u stóp, ~la~ztoru i wspólnie z nim dzieliło losy, a ponieważ klasztor, 
a wlasc1wie kościołek drewniany na górze istniał już przed rokiem 
1382, to jest przed rokiem sprowadzenia do niego cudownego obrazu 
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:Matki Boskiej, od tej daty dopiero mamy pewną historyę tego zakąt
ka ziemi. W r. 1377 Wladysław książe opolski, zdobywszy zam~k 
helski, zabrał ztamtąd cudowny obraz ;\falki Boskiej wedluO' poda-

• , ' ł!'.) 
ma przez sw. Lukasza malowany i zlożyl go w kościólku drewnia-
nym na Jas1'ej Górze, a dla strzeżenia obrazu sprowadzil z Węgier 
zakon św. Pawla pustelnika. Pierwotnie zakonnicy mieszkali w dre
wnianych zabudowaniach. Wkrótce zbudowano kościół murowany, 
a następnie i klasztor. Gmachy te ulegały pożarom, to też przebudo
wywane byly i rozszerzane kilkakrotnie. Książe opolski obdarzyl ko
ściół i klasztor znaczną fundacyą, a Wladyslaw JagieUo zatwierdził 
ją i pomnożyt, późniejsi zaś królowie hojnie świątynię uposażali. 

Kto opasał klasztor murami, w historyi niema wzmianki, a znajduje
my tylko notatkę, że fortyfikacye uzupelnil Wladysla w IV okola 
r. 1633, Jan Kazimierz zaś nadal Jasnej Górze w r. 1658 starostwo 
kłobuckie na utrzymanie twierdzy. W r. 1593 klasztor jeszcze tylko 
od strony miasta byl murowany, a inne części z drzewa; wieża od 
fundamentu na jedno piętro by la murowana, a wyższe piętra drew
niane, z dachem gontami krytym. Ołtarz wielki w kościele byl tylko 
murowany, a dopiero w r. 1633 sprowadzeni snycerze wystawili in
ny. Dnia 16 lipca 1690 r. kościół zgorzał. Odbudowano go, dając ' 

mu sklepienie oparte na filarach i łukami z sobą polączone. Ołtarz 

wielki ufundował w r. 1734 Chomentowski, wojewoda mazowiecki. 
W roku 17 -!0 książe Stanislaw Jabłonowski przybudował kaplicę, 
w której obecnie mieści się obraz Matki Boskiej Kodeńskiej, z Ko
dnia dn. 3 sierpnia 1875 r. tu przewieziony. W r. 1751 papież Be
nedykt XIV kościół jasnogórski wyniósł do godności Bazyliki. Ka
plica, mieszcząca w sobie Gudowny obraz, zbudowana była w roku 
1641. Ołtarz hebanowy ufundowal kanclerz koronny Ossoliński. 

Istniejąca przy klasztorze biblioteka, po pożarze w r. 1710, wzniesio
na w roku 1739 z muru, podzielona na 18 działów. Mieści ona w so
bie wiele dziel i cennych rękopismów na pergaminie, ale nie jest na
leżycie uporządkowana. Klasztor ten skarbami w sobie mieszczącymi 
zachęcał często do napadów. W r. 1430 by! pierwszy napad bandy 
latrów, podających się za czechów, a dowodzonych przez Fryderyka 
Ostrogskiego. Zamordowali oni pięciu zakonników, a następnie za
brawszy wiele kos'.?townych aparatów kościelnych, uszli z obrazem 
Matki Boskiej, lecz konie wieźć obrazu nie chcialy. Rozjątrzeni lo
trzy cięli obraz szablami, a znaki te dotąd są widoczne. W r. 1466 
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napadli czesi, lecz zostali odpędzeni. VI/ r. 1655 wojska szwedzkie 
oblegały twierdzę jasnogórką, lecz obronił ją od niep1;zyjaciół rycer
ski przeor ówczesny ks. Augustyn Kordecki. W r. 1702 i 1704 zno
wu szwedzi, a w r. 1770 konfederaci Barscy klasztor oblegali. W r. 
1793 zdobyli lwierdzę prusacy, a w r. 1806 wojska Napoleona. Po 
upadku Napoleona, Cesarz Aleksander I kazał znieść fortyfikacye 
twierdzy, a w r. 1817 nastąpita uroczysta koronacya obrazu Matki 
Boskiej. Prócz najazdów po,<:yższych, miasto i klasztor gnębione by
ły pożarami. Pierwszy pożar zdarzył się dn. 10 lutego 1654 r., na
stępny 16 lipca 1690 r., lrzeci w r. 1704, a ostatni dnia 15 sierpnia 
1900 r. Ten ostatni strawił piękną wieżę kościoła i uszkodził dach 
lecz składki tak obficie popłynęły, że 'już w sierpniu 1901 r, rozpo~ 
częto roboty około odbudowania wieży, według planu budownicze
go Szyllera z Warszawy. za· wałem stoi pomnik ks. Augustyna Kor· 
deckiego, wystawiony w r. 1859, a na pochyłości wzgórza wspania
ły pomnik Aleksandra II, Cesarza Wszech ,Rosyi, Króla Polskiego, 
Oswobodziciela włościan, przez tychże z dobrowolnych ofiar zebra
nych, wystawiony w roku 1879. W bogatym skarbcu klasztornym 
znajdują się między innymi: korona srebrna wyzłacana i kamieniami 
ozdobiona-dar Wladyslawa JagieUy; ornat z perel roboty królowej 
Jadwigi, ołtarzyk hebanowy, krzyż, monstrancya i relikwiarz srebrne 
roboty Zygmunta I; miecz Balorego; ślubna korona, złote serce wy
sadzane brylantami i płaszcz książęcy-dary }iichala Korybuta i żo
ny jego Eleonory; monstrancya w kolumny z krysztalu; korona zlata 
ofiarowana przez Augusta II, krzesło Kazimierza Wielkiego, ornat 
obrządku wschodniego z r. 1372 i kilka tysięcy innych przedmiotów. 
W r. 1642 założony zostal dotąd istniejący kościół św. Barbary 
z klasztorem, ufundowany przez księdza prowincyała Aądrzeja Gol
donowskiego. Obok kościoła na cmentarzu stoi kaplica ze studzien· 
ką, w której pielgrzymi obmywają sobie oczy. Od r. 1891 kościół 

ten zostal parafialnym. Na uproszenie ochrony od zarazy morowej 

wystawiono tu kościół św. Rocha, konsekrowany w roku 1680. Przy 
kościele jest stary cmentarz grzebalny. Kościól i klasztor pomarya
witski, zbudowany był przez przełożoną klasztoru Paulinę Jelec. Po 
zniesieniu zakonnic, w r. 1865 w klasztorze pomieszczono gimna
zyum. Kościól parafialny św. Zygmunta, o fundacyi którego wspo
mniano na początku opisu, obecnie jest rozbierany, a na jego miej
scu stanie obszerna nowa świątynia. Naprzeciwko tego kościoła był 
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cn:en.tarz grzebalny z kościołem św. Krzyż.a, w r. 1827 zniesiony i za

m~em?ny. na ~o~:vy .Rynek. W bruku ułożono na pamiątkę krzyż 
wielk1em1 kam1emanu. Na miejscu dzwonnicy stoi dom żyda Szczu
~~ka. :o za starym rynkiem znajdują się ślady murów dawnego ko
s~10ła ~w. Barbary. Byl też tam cmentarz, na którym chowani byli 
p1erws1 chrześcianie w Polsce. Nad rzeką istnieją ślady walów bud _ 

wanych.z ~amieni na wapno. Ratusz dawny stojący na środku ry~
ku, spahl. się okola r. 1820. Miasto było zawsze ubogie, dopiero za 
~anowama Cesarza Aleksandra I zaczęło tu powstawać życie. Zało
zono warsztaty sukiennicze, zbudowano ratusz nowy, uporzadkowa
no drogę do kl~szt~r~, wystawiono szpital ~ funduszu d-ra ·Wizem
berga. Obecme w1dz1my tu już na miejscu lichych dawniej domków 
okazale kamienice, cerkiew prawosławną otoczoną ogrodem ~ _, 

· t dl · , w"-a•ize 
pow1a owe, o < zial banku państwa, progimnazyum, szkoły żeńskie 
prywatne, szkolę realną, szkoły początkowe, straż ogniową, towarzy
st~o dobroczyn~ości, towarzystwo kredytowe miejskie, a postano
w10no zb_u~owac tramwaje elektryczne. Miasto oświetlone jest ele
ktrycznosc1ą. Buduje się też nowa kolej Herby-Częstochowa. Prze
mysl .w ostatnich latach zacząl się silnie rozwijać. Istnieją tu: przę
dzalnia kamgaru, przędzalnia bawelny, wyrobów półjedwabnych, fa
bry~a szpagatu, worków, papieru, zapałek, albumów, odlewnia żela
z~ 1 fabryka_ gwoździ, garbarnie, fabryki: igieł, guzików, fortepia
now, wyro~ow gu~owych, obić ściennych, medalików, fałszy
wych korah. Rzemiosła również w rozkwicie. Handel obszer
ny, szczególniej przedmiotami dewocyjnemi. W roku 1901 zaczęlo t 

wyc~odzić pi~~~ mie~ięczne p. t. „Dzwonek Częstochowski." Wogó~ 
le ~1~stu_ w_rozyc mozna rozrost nadspodziewany. Będąc w lepszych 
amzel~ Lodz. warunk.ach.' prawdopodobnie kiedyś je prześcignie. Do
tąd m1~szka~com daje się tylk.o uczuwać brak dobrej wody do picia, 
czemu Jedyme budowa wodociągów zapobiedz może. 

60. C zyżewo. 
. D.a wniej mia~to, dziś osada n.ad rz. Brok, w gub. łomżyńskiej, 

pow1ec1e ostrowskim, stacya kolei terespolskiej. Ludności stałej 

2200, a w tej liczbie 3/ 4 żydów. Data założenia miasta nieznana 
wiadomo tylko, że w wieku XVI istniało. Bylo niegdyś bardzo han~ 
dlowe i niemal wyłącznie przez żydów zamieszkałe; stanowiło wła
sność zamożnej szlachty. Kościół parafialny pierwotny zbudowany 

t 
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był w r. 1697, lecz po~oli przyszedł do upadku; na jego m1eJscu 
zbudowano kościołek drewniany w r. 1801, a dopiero w roku 1875 
wystawiono wspariiaiy kościól murowany w stylu Odrodzenia. Lu
dność trudni się przeważnie handlem zboża, lecz wogóle caly handel 
jest ożywiony. Jest tu urząd i sąd gminny, szkoła początkowa, syna
goga, stacya pocztowa i kasa zaliczkowo-wkładowa. Jarmarków 6. 

61. Daleszyce. 
Dawniej miasteczko, dziś osada nad rz. Belnianką, w gub. kie

leckiej, powiecie tejże nazwy, od najbliższej stacyi. kolejowej Kielce 
o 15 w. odlegle.'.Domów 275. Ludności 1800. Ze wsi na miasto prze
mianowane w r. lfi69 za staraniem biskupa Filipa Padniewskiego. 
Od wieków było ono wsią, a później miastem biskupów krakow
skich, to też żydom nie wolno tu bylo zamieszkiwać. O istnieniu tej 
osady w dawnych czasach świadczy kościół parafialny tutejszy pod 
wezwaniem św. Michała, zbudowany w r. 1220 przez biskupa kra
kowskiego Iwo Odrowąża. Ślady jednak cechujące starożytność bu
dowli podczas restauracyi zatarto, zabytków zaś dawnych kościół nie 
posiada wcale. Że ludność tutejsza musiała niegdyś być zamożna, 
dowodzi erekcya cechu kowalskiego, wydana przez biskupa Krasi{1-
skiego dn. 22 czerwca 1574 r. Obecnie rzemiosła są tu w zaniku, lu
dność trudni się przeważnie rolnictwem. W osadzie istnieje urząd 
i sąd gminny, szkoła początkowa, dom schronienia dla starców. Sta
cya pocztowa w Kielcach. Jarmarków 2. 

62. Dąbie. 

Miasto nad rz. Nerem w gub. kaliskiej, powiecie kolskim, od 
najbliższej stacyi kolejowej Kutno o 65 w. odlegle. Ludności 4850. 
Jest to jedno z miast najstarożytniejszych, lecz kiedy mianowicie za
łożone zostało, wszelki ślad zaginął. Pierwszą wzmiankę znajdujemy 
w r. 1423, gdy Władysław Jagiełło nadał miastu prawo niemieckie . 
Byto ono zawsze wydzierżawiane, jako miasto królewskie. Jarmarki 

zaprowadził tu Zygmunt I. Królowie późniejsi: Zygmunt III i Wła
dysław IV, nadając przywileje, starali się o podniesienie handlu 
i przemysłu, lecz dopiąć celu nie zdołali. Niszczone w czasie wojen, 
podupadło w wieku XVIII tak, że król Stanisław August, przejeżdża-
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jąc przez miasto, zastał tu tylko 28 domów i 300 mieszkańców. 
- W r. 177 4 nadane zostały miastu nowe jarmarki, ale wzrost miasta 

datuje się odr. 1798, to jest od chwili osiedlenia się tu fabrykantów 

sukna w dość poważnej liczbie. W wieku ubiegłym rozwijało się też 
coraz pomyślniej. Zakładano nowe fabryki, powstawały cechy rze

mieślnicze, już przedtem podupadłe, ożywił się handel, a rolnicy za

częli uprawiać ziemię dotąd odłogiem leżącą. Obecnie istnieje tu kil

kadziesiąt małych fabryk sukienniczych, a ludność trudni się han
dlem, rzemiostami i rolnictwem. Kościół parafialny pod wezwaniem 

św. :Mikołaja, wystawiony z cegły przez Celestyna Dunina, podcza
szego brzezińskiego, zgorzał w r. 1793, a wystawiony na jego miej

scu nowy, nie posiada żadnych pamiątek. Kościół ewangelicki, zbu
dowany w ksztakie pałacu, jesl bardzo ozdobny. Miasto posiada 
obecnie magistrat, trzy szkoły początkowe, dom schronienia zbudo

wany w r. ] 878 i stacyę pocztową, oraz straż ogniową ochotniczą. 

63. Dąbrowa Górnicza. 
Wieś, a raczej osada fabryczno-górnicza nad rz. Pzemszą Czar

ną w gub. piotrkowskiej, powiecie będzińskim, przy drodze żelazneJ 
Iwangrodzko-Dąbrowskiej. Ludności stałej liczy tylko 1000, ale nie
stałej liczyć można okola 16,000. Powstanie swe zawdzięcza kopal
ni węgla, otworzonej w r. l 796. W latach 1816-1823 powslaly tu 

4 huty cynkowe, które ·po pożarze kopalni "Reden" w r. 1864 stanę
ły bezczynnie. Powoli powstawaly tu inne kopalnie, a huty znowu 

byly w ruch puszczone. W r. 1839 powstała huta żelazna i gisernia, 
później zaś walcownie, warsztaty mechaniczne, fabryka maszyn i ko

Uów, fabryka szrótu, 5 giserni, · fabryka kafli, ml'yn amerykański, 
przędzalnia, papiernia i wiele innych zakładów przemysłowych. 

Wieś powoli przybrała wygląd obszernego miasta z równemi ulica

mi zabudowanemi domami piętrowemi. VV're tu praca, ruch, han-' 
del, rozwijają się rzemiosła. .Test tu kościół św. Aleksandra, zbudo-

wany w r. 1875 ze składek parafian, obecnie znacznie powiększony, 
urząd gminny, oddział towarzyshva popierania rosyjskieg? przem.y
slu i handlu stowarzyszenie spożywcze, biuro naczelmka strazy 

ziemskiej, ka~tor pocztowo-telegraficzny, zarząd okręgu górniczego 

dąbrowskiego, resursa, kościół ewangelicki filialny, szpital Huty 

Bankowej zbudowany w r. 1878 i dwa szpitale towarzystw, posiada-
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jących tu fabryki i kopalnie. Towarzystwo muzyczne założone .w .r. 
1900, szkoła górnicza z kursem czteroletnim, otwarta w r. 1889 i k.11-

ka szkól początkowych fabrycznych, oraz prywatnych, dr~~arma, 
księgarnia i wiele innych zakladów przemyslowyc~ ?robmeJszych. 
Kopalni w samej Dąbrowie_ jest 13. Chcąc jednak. m1ec .do~ladne po
jęcie o calem „Zagłębiu Dąbrowski em," porównac nalezy Jeszcze. p~
dobne osady: Sosnowiec i Sielce, stanowiące wraz z Dąbrową Gorm
czą prawie calość nierozdzielną. 

64. Dąbrowice. 

Dawniej miasteczko, dziś osada w gub. warszawskiej, pow. kut

nowskim. Ludności 1900. Przez kogo i kiedy założone było to mia

steczko, zbadać trudi:io, bo dokumenty wszelkie ogień zni5zczyt We

dług podania, jako osada istniało ono jeszcze za czasów Mieczysła
wa I. W wieku XV spaliło się doszczętnie, poczem Zygmunt I zajął 
się jego losem, dawne przywileje ponowił i miasto zaczęlo się rozwi

jać. w xvn stuleciu bylo na~vet zarrio~ne i liczy~o j~ż 200 rlomó':, 
lecz wojny szwedzkie tak go zmszczyly, ze w r. 16ol liczyło zaled\:1e 
10 domów. Odtąd już nigdy dźwignąć się nie mogło. W ostatmch 
czasach, nie posiadając dogodnej komunikacyi, położone na uboczu, 

żyje życiem własnem bez nadziei rozwoju. Do roku 1835 istniał tu 

starożytny kościołek drewniany, podobno przez Dąbrówkę budowa

ny; rozebrano go, a na tern miejscu parafianie wystawili nowy ko

ściół murowany. Ludność tutejsza trudni się rolnictwem, oraz han
dlem bydła i koni. W osadzie istnieje urząd i sąd gminny, dom 
schronienia dla starców założony w rnku 1611 i szkoła początkowa. 
Stacya pocztowa w Krośniewicach. Najbliższa st. kolejowa Ostrowy. 

65. Derików. 
Dawniej miasteczko, dziś osada nad rz. Kamienną, w gub. ra

domskiej, powiecie opatowskl.m, włączona do gminy Częstocice~ o 2 

wiorsty od najbliższej stacyi kolejowej Ostrowiec odlegla. Za_I~z?na 
została na innem pierwotnie miejscu w r. 1564 przez wlasc1c1ela 

Stanisława Miechowskiego który nową mieścinę nazwał Miecho~vem 
Wielkim. Wkrótce jednak syn założyciela Kalikst przeniósł miasto 
na grunta wsi Denków nad rzekę i uzyskat dla tego miasta prawo 
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marków i 2 targi tygodniowe. Chrześcijanie zajmują się rolnictwem 
i rzemiosłami. Ogółem jest tu przeszlo 230 różnych warsztatów, trzy 
garbarnie, fabryka mydła i inne drobniejsze zakłady przemysłowe. 
W osadzie istnieje urząd i sąd gminny, komora celna, kościół ewan
gelicki parafialny, synagoga przebudowana z dawnej fabryki sukna, 
szkoła początkowa i stacya pocztowa. Domów 216. Ludności 4000. 

69. Drobin. 
Dawniej miasteczko, dziś osada w gub. płockiej, powiecie t ejże 

nazwy, o 53 w. od najbliższej stacyi kolejowej Mława odlegle, w po
~żeniu nader malowniczem. Domów 150, przeważnie d~ewnianych. 
Ludności 2800, a w tej liczbie 3/ 4 żydów. Kiedy i przez kogo założo
ne niema śladów, lecz sięgać musi czasów odległych i musiało nale
żeć do miast zamożniPjszych, bo świadczą o tem brnki wydobywane 
z głębi ziemi i fundamenty budowli murowan!ch. Widocznie. z~wie
ruchy wojenne w perzynę obróciły miasto 1 zatarły wszelkie slady 
historyczne. Na środku brukowanego rynku stoi tu kościól parafial
ny murowany pod wezwaniem św. Stanista:va K~stki. B.udowa 
świadczy, że pochodzi on z XVI wieku, lecz w1doczrne po zruJnowa
niu go podczas wojen był odnawiany i powtórnie konsekrow.any. 
W kościele są piękne nagrobki, a między innymi Pawła Kryskiego, 
wuja św. Stanisła>Ya Kostki, i jego żony Anny, z~udowany w kształ
cie ołtarza, z wapienia. Wogóle miasteczko czym sympatyczne wra
żenie na turyście, będąc brukowane i położone śród ogrodów. Oświetle
nia niema wcale. Chrześcijanie zajmują się rolnictwem na bardzo uro
dzajnej ziemi. Żydzi prowadzą handel. Rzemieślników tu bra~, a z z~
kladów przemysłowych istnieje tylko farbiarnia i-! młyny. W osa~zie 
jest urząd gminny, synagoga, dwie szkoły początkowe. Poczta w ~1el
sku. Jarmarków 6. Istnieje zamiar zbudowania tu łaźni ludowei. 

70. O rzewica. 
Dziś osada dawniej miasteczko nad rzeką Drzewiczką w gub. 

radomskiej, po~iecie opoczyńskim, od naj~l'.ż~ze~ stacyi. k~lejowej 
Opoczno 0 18 w. odlegle. Za staraniem wlasc1~1eh Drzew1c~1ch, her
bu Ciotek, na początku XV wieku ze wsi na mias~o przemianowane 
i. obdarzone trzema jarmarkami. Po klęskach k1·aJowych podupadto, 
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lecz Filip Szaniawski, starosta bolesławski, zalożyl tu pierwszy 
w kraju piec ulepszony do przetapiania rudy żela~nej i wog~l~ sta
rał się zaprowadzić przemysł, to też wkrótce miasto powroc1ło do 
świetnego stanu. w wieku XVIII słynęło z fabryk i wyrobów pasan:o
onicznych, oraz doskonałego piwa. Dziś niema śladu tych. zakladow. 
Ludność trudni się handlem drobnym i rolnictwem; rzemwsla w za-

'k · ' Lukasza ni u. Istniejący tu kości9ł parafialny porl wezwamem sw. ' 
zbudowany byl w wieku XIII, a gruntownie odrestaurowany w ro~u 
1462 przez Drzewickich. W kościele tym przechowuje się w głowie 
ulanej ze srebra czaszka św. Jana Złotoustego, sprowadzona z Rzy
mu, a przechowywana dawniej w złotej ·puszce, podczas napadu 
przez szwerlów zrabowanej. W tymże kościele są dwa pi~kne, ~~
mniki Drze\vickich z XVI wieku. Dawniej istniał tu i drugi koscwl 
św. Stanisława z klasztorem panien J?ernardynek, tuż przy wjeźtlzie 
do miasta, lecz w połowie XVIII wieku zgorzał. Zamek zbudowany 
byl w wieku XIV z kamienią i cegly, z czterema wieżami. By~a to 
nader wspaniala budowla, jak świadczą 0 tern rzeźby w kamiemac,h: 
stanowiących obramowania drzwi i okien, 'Ve wschodniej częsc1 
zamku była kaplica, a d;-;iś jeszcze na murach znać ślady fresków. 
Po spaleniu się klasztoru, czas pewien mieszkały w zamku zakonni
ce, a usunęły się stąd zupełnie wówczas, gdy i zamek w r. 1814 z~o
rzat Obecnie sterczą tylko ruiny. W osadzie istniej,e urząd i sąd gmin
ny, oraz stacya pocztowa. Jarmarków 6. Domów 80. Ludności 1200, 
a w tej liczbie 3/, żydów. Pod miastem istnieją łomy kamienia. 

. 71. Dubienka. 
Miasto nad rz. Bugiem, Welnianką i Strychankiem :"gub'. lu

belskiej, powiecie hrubieszowskim, 0 35 w. od najbliższej stacy1 ko
lejowej Chełm odlegle. Domów 370. Lndności 3500. Oddawna było 
wsią ruską i nazywało się Dubno, dopiero w roku 1588 dn. 10 lute
go Zygmunt III zaliczył do rzędu miast, obdarzył prawem m~g~ebur
skiem, ustanowił targi i jarmarki. Niegdyś miasto to było sil111e ob
warowane, a prowadząc obszerny handel splawny, cieszyło się ~o
brobytem'. Posiadało wiele cechów rzemieślniczych. Dopiern WOJna 
~zwedzka zniszczyła go i zrujnowała mieszkańców. w. latach 1781 
1 1787 odwiedzał miasto osobiście król Stanislaw August i obdarzał 
przywilejami, lecz już nie mogło podnieść się z upadku. Istniejący tu 

Krdtka rnonogrntla, 4 
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kościół parafialny zbudowat w r. 1588 Jan Siemiński, .wojewoda po
dolski. Drewniana cerkiew prawoslawna wystawiona została w roku 
1838. Prócz władz miejskich, miasto posiada szkolę początkową·, sąd 
pokoju, dom ·schronienia dla starców i stacyę pocztową. Zalicza się 
ono do miast handlowych i posiada stacyę skladową dla zboża, spta
wianego Bugiem. Jarmarków ma tylko 2, lecz bardzo ożywione. 

72. Działoszyce. 

. ~~iast~ _przy uj~ciu rz. Jakubówki do Nidzicy, w gub. kieleckiej, 
pow1ec1e p111czowsk1m, o 31 w. od najbliższej stacyi kolejowej Mie
chów odległe. Domów 312. Ludności 6900. Kiedy i przez kogo to 
starożytne miasto było założone-niewiadorno. Niektóre ślady na
prowadzają na domysł, że istniało ono juź w wieku XIII, gdyż wów
czas już posiadało piękny kościołek św. Leonarda, obecnie rozebra
ny. Istniejący kościót św. Trójcy, równi~ż niewiadomej erekcyi, jest 
najpiękniejszym zabytkiem gotyckiej budowli w Król. Polskiern i do
mniemywać się pozwala, że zbudowany został w końcu XIII w. Stoi 
on na wzgórzu i dominuje nad miastem, a w ostatnich latach zyskał 
piękną ozdobę pod postacią wieży czteropiętrowej, zbudowanej z cio
su staraniem proboszcza miejscowego ks. Al. \Vinczakiewicza a ko
sztem 30,000 rubli, złożonych przez parafian. Ludność tutejs;a skla
dająca się przeważnie z żydów, trudni się handlem. Sklepów' i pie
karni chrześcijańskich niema wcale. Handel zbożem rozwinięty jest 
na szeroką skalę, a kupców zbożowych naliczyć tu można przeszło 
40. Rzemieślników jest 259, przeważnie chrześcijan. z zakładów 
przemysłowych jest tu 6 garbarni, dwie olejarriie, 2 fabryki mydła 
i świec, fabryka kozików, cegielnie, fabryka kafli, kopalnia gipsu. 
Prócz wtadz miejskich, w mieście istnieje szkoła początkowa, do któ
rej uczęszcza 120 dzieci płci obojej, sąd pokóju, kancelarya hypotecz
na i stacya poczt.owa. Zydzi mają obszerną synagogę. Jarmarków 
sześć i targi tygodniowe. 

73. Działoszyn. 
Osada, dawniej miasteczko w gub. kaliskiej, powiecie wieluń

skim, o 40 w. od najbliższej stacyi kolejowej Nowo-Radomsk odle
gta. Domów 398. Ludności 5000, a w tej liczbie 3800 żydów. Jako 

, ) 
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osada istniała już w czasach przedchrześcijańskich, jak dowiodło te
go znalezienie w jednej z piwnic zamkowych kilkunastu urn słowiań
skich, wydobytych też i w okolicy. Burze wojenne zatarły jednak 
ślady, kiedy zostało miastem. Kościół parafialny, z XV wieku pocho
cfzący, w r. 1303 zgo1·zal doszczętnie, poczem parafianie zbudowali 
obecny. Zamek tutejszy, wed!ug utrzymującego się podania, zbudo
wany został na gruntach świątyni pogarl.skiej. W XVII stuleciu wła
ścicielami D. byli Męcińscy, od których dobra przeszły w ręce Mysz
kowskich. Jeden z ;.\'Jęciiisk ich zamek przebudował na palac i oto
czył go pięknym ogrodem z grotami i szpalerami. W patacu tym go
ści t Stanisław August, którego p01·Lret pędzla Bacciarelego wraz z in
nymi portretami królów poprzednich zdobił ściany sali palacowej. 
Gdy dobra wraz pałacem dostały się do rąk Wzdulskiego1 lasy oko
liczne wkrótce znikły, a pa1ac przechodząc z rąk do rąk, przeszedł 
w końcu w ręce żydów, którzy go też do dziś zamieszkują, lecz część 
palacu i piękny ogród zniszczał zupełnie. Jest tu synagoga, jedna 
z najdawniejszych w kraju, ciekawa ze względu na swą strukturę. 
Handel prowadzą wyłącznie żydzi, a samo miasto jest lak ubogie 
z vowodu gruntów piasczystych i częstych pożarów, że w roku 1880 
skarb zniewolony byl umorzyć 12,000 rb. podatków zaległych. Prze
mysłu niema tu wcale, rzemieślnicy wyroby s woje przygotowują tyl
ko na potrzeby miejscowe. Jarmarków 2. Pomiędzy żydami h:rndlu
jącymi drzewem i zbożem jest kilku milionerów. :\1iasto niebrukowa
ne i nieoświetlane, domy prawie wszystkie drewniane. \V osadzie 
istnieje nrząd i sąd gminny, szkota początkowa i stacya pocztowa. 

74. Filipów. 
Osada, dawniej miasteczko nad rz. Rospudą w gub. suwalskiej, 

powiecie tejże nazwy, o 22 w. od najbliższej stacyi kolejowej Suwał
ki odległa, nad granicą pruską polożona. Domów 194. Ludno' ci 
2400. Założona w r. 1570 przez Zygmunta Augusta i do rzędu miast 
zaliczona, ulegała częstym napadom nieprzyjaciót. F. pamiętny jest 
niepomyślną bitwą, stoczoną 12 października 1656 roku ze szwedami 
i niemcami. Kościół parafialny pierwotny, zbudowany w roku 157 J, 
z~stat zrujnowany. Obecnie istniejący, wystawiony w r. 1742, odna
wiany by! w r. 1838. Tu przyszedł na świat w r. 1608 sJawny teo
log aryański Andrzej Wiszowaty. W osadzie jest urząd i sąd gmin-
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ny, szkoła początkowa, komora celna i stacya pocztowa. Jarmarków 
6 zwykle dość ożywionych. Przemysł i rzemiosła rozwijają się bar
dzo słabo. Zakładów przemysłowych niema. 

75. Firlej. 
Osada, dawniej miasteczko w gub. lubelskiej, powiecie lubar

towskim, o 32 w. od najbliższej stacyi kolejowej Lubartów odległa. 
Domów 110. Ludności 1200. Założone w r. 1557 przez wojewodę 
Mikołaja Firleja, zawsze było ubogiem miasteczkiem . Przez pewien 
czas, gdy istniała tu fabryka b . Banku Polskiego, wyrabiająca kosy 
i sierpy, mieszkańcom uśmiechał się dobrobyt, lecz po skasowaniu 
fabryki, ludność zmuszona byla oddać się wyłącznie rolnictwu na 
małych przestrzeniach gruntów, co polepszenia bytu obecnego im 
nie wróży. Pewna ilość mieszkańców trudni się też garncarstwem, 
ale handel jest tu w zupełnym zastoju tak, że nawet jarmarków nie
ma. Istniejący kościołek filialny drewniany, zbudował w roku 1683 
ksiądz Graniewski, a w r. 1880 został odnowiony staraniem księdza 
Krześniaka. Parafia w Lubartowie. Osada posiada rynek, cztery uli
ce, urząd gminny i szkołę początkową. Poczta w Kocku. 

76. F ram poi. 
Osada, dawniej miasteczko nad rz. Ladą, w gub. lubelskiej, po

wiecie zamojskim, od najbliższej stacyi kolejowej Lublin o 85 '~· od
legta. Domów 396. Ludności 4060. · Jako osada założona została 
w r. 1705 przez ówczesnego właściciela Franciszka Butlera, a na
stępny wlaściciel Jan Wistocki w roku 1773 wyniósł ją do godności 
miasta. Stanisław August nadal miastu 7 jarmarków i ustanowił ce
chy: tkacki, szewcki i garncarski w r. 1789. Utrudniona komunika
cya nie pozwalala się miastu rozwinąć, dopiero w ostatnich czasach 
byt mieszkańców polepszył się i ludnośe się zwiększyła, a z nią han
hel i rzemiosła. Mieszkańcy trudnią się uprawą roli, a prócz tego 
tkactwem, garncarstwem i szewctwem; wyrabiają też safian ze skór 
owczych w znacznej ilości, bo około 150,000 sztuk rocznie. Handel 
dość slaby, a na 6 jarmarkach największy ruch bywa przy sprzeda
ży bydła. Osada składa się z obszernego rynkn i 12 ulic, wprawdzie 
ni ebrukowanych, ale tak czysto utrzymywanych, że nawet grasująca 
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w r . 1894 cholera osadę ominęła. Ludność wogóle jest schludna 
i pracowita. Kościół parafialny murowany, zbudowany :r.ostal w r. 
1873 kosztem parafian. Prócz tego istnieje dawny kościołek drew
niany św. Jana Nepomucena, zbudowany w rokn 1740 przez Józefa 
hr. Butlera. Synagoga wystawiona z cegły w r . 1875. W osadzie 
istnieje urząd gminny, szkola początkowa i stacya pocztowa. Domy 
przeważnie drewniane. 

77. Garwolin. 
~1iasto powiatowe nad rz. Wilgą, w gub. siedleckiej, o 1 O w. 

od najbliższej st. kolejowej Pilawa odlegle . Ludności 5100, w poło
wie żydów. Przywilej lokacyjny otrzymało w roku 1423 od Janusza 
księcia warszawskiego. W wieku XVI istniał tu przemyst i handel, 
a niemal główną podstawą bytu byl wyrób piwa. Wojny szwedzkie 
przywiodły jednak miasto do upadku, z którego dopiero ~źwigać się 
poczęło w ostatnich czasach, z chwilą przeprowadzenia linii kolejo
wej w pobliżu. Rynek i kilka ulic ma zabrukowane, lecz wogóle po
rządkiem się nie wyróżnia . Oświetlone 40 latarniami naftowemi bar
dzo slab<?. Kościół parafialny, zbudowany w r. 1466, podczas pożaru 
w roku 1825 zgorzał i dopiero w 14 lat później parafianie wy
stawili nowy murowany. Prócz władz miejskich, istnieje tu szkoła 
początkowa od r. 1820, dom schronienia dla starców, urząd powia-

. towy, sąd pokoju, wydział hypoteczny i stacya pocztowa. Jarmar
ków sześć. 

78. Gielniów. 
Osada, dawniej miasteczko w gub. radomskiej, pow1ec1e opo

czyńskim, o 14 w. od najbliższej stacyi kolejowej Opoczno odległa. 
Domów 89. Ludności 860. Data zalożenia miasta nieznana, zacho
wał się tylko przywilej króla Kazimierza Jagiellończyka, którym na
dane zostały miastu w r . 1455 jarmarki. Słynęło ono zawsze z wy
robu piwa. W roku 1440 urodził się tu Ladysław z Gielniowa, który 
w r. 1468 został zakonnikiem reguły św. Franciszka. Słynął z świą
tobliwego życia, zmarl w roku 1505, pochowany w kościele pober
nardyńskim w Warszawie. W r. 1750 uznany za btogoslawionego 
i patrona Warszawy i Gielniowa. Kościół parafialny murowany, 
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zbudowany w roku 1860. W osadzie istnieje dom schronienia dla 
starców. Urząd gminny znajduje się we wsi Goździków. Stacya 
pocztowa w Przysusze. Ludność trudni się rolnictwem i wyrobem 
osełek. Jarmarków 6 i targi tygodniowe. Handel słaby. 

79. Gliniany. 
Dawniej miasteczko, dziś osada w gub. radomskiej, pow1ec1e 

opatowskim, włączona do gminy Julianów, o 20 w. od najbliższej śt. 
kolejowej Ostrowiec odlegJ:a. Ludności 480. Założona ·w rÓku 1595 
przez właściciela Krzysztofa Bidzińskiego, nie posiadając odpowie
dnich do rozwoju warunków, byta i jest lichą osadą, na miano mia
sta nie zasługującą. Historya wspomina o urzędowaniu tu niegdyś 
burmistrza Szymona Czeczota, słynnego z pijaństwa za czasów króla 
Jana III. Z dawnego ratusza zrobiono tu w XIX stuleciu karczmę. 
Istniejący kościół parafialny drewniany, pochodzi z XVII wieku. Lu
dność trudni się rolnictwem. Jarmarków niema wcale, jak również 
i handlu. Urząd gminny mieści się w Julianowie, a stacya pocztowa 
w Ożarowie. 

80. Głowaczów . 
Dawniej miasteczko, dziś osada nad rz. Radomką, w gub. ra

domskiej, powiecie kozienickim, włączona do gminy Maryampol, o 19 
w. od najbliższej stacyi kolejowej Jedlnia odlegJa. Domów 144. Lu
dności 1040. Położona śród lasów rządowych przy szosie. Założy
ciele;n miasta byt Sędzi woj Głowacz z Leżenie, rycerz i towarzysz 
Witolda, Wielkiego Księcia Litewskiego, który w roku 1445 uzjskal 
przywilej na założenie miasta. Istniejący kościół parafialny muro
wany, zbudowany został w r. 1662 przez Tomasza Leżnńskiego, bi
skupa łuckiego, na miejscu pierwotnego kościoła zbudowanego około 
roku 1390, a zniszczonego wraz z m iastem przez wojska szwedz
kie. W roku 1860 było tu ludności 4 tysiące. Od lego czasu mia
steczko znacznie podupadło i dopiero w ostatniem dziesięcioleciu 

. zaczęło się nieco podnosić. W osad:i:ie istnieje szkoła początkowa 
odr. 1827. Urząd gminny we wsi Maryampol. Stacya pocztowa 
w Magnuszewie. Jarmarków 2. 
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81 . Główn o . 
Dawniej miasteczko, dziś osada nad rz. Brzuśnią i Mrogą, 

w gub. piotrkowskiej, powiecie brzezińskim, włączona do gminy 
Bratoszewice, o 23 w. od najbliższej st. kolejowej Lowicz odległa. 
Po ukończeniu budującej się kolei kaliskiej, posiadać będzie slacyę 
kolejową. Dom. 138. Ludności 2200, a \v tej liczbie 3/ 4 żydów. Założone 
w r. 1427 przez Ziemowita księcia mazowieckiego. W wieku XVII 
bylo własnością Czarneckich. W XIX wieku nieco się wzniosło, ale 
zawsze bylo i jest lichą, ubogą mieściną, na gruntach piasczystych 
położoną. Ludność chrześcijaóska trudni się rolnictwem, a żydzi 
drobnym handlem. Grasująca tu w roku 1894 cholera zabrała wiele 
ofiar. Kościół parafialny murowany, zbudowany w r. 1427, chylił 
się już do upadku i tylKo dzięki energii ks. Franciszka Anusza został 
kosztem parafian w r. 1897 do należytego stanu doprowadzony. Nie
gdyś istniał tu dom schronienia dla starców i oratoryum św. Krzyża. 
Obecnie prócz synagogi, jest szkola początkowa od r. 1821 i stacya 
pocztowa. Urząd gminny we wsi Brntoszewice. Osada niebrukowa
na, zabudowana domami drewnianymi. Jarmarków 6. 

82. Głusk. 
Dawniej miasteczko; dziś osada nad rz . Czerniejówką, w gub. 

lubelskiej, powiecie tejże nazwy, włączona do gminy Zemborzyce, 
o 5 w. od Lublina odlegla. Dom.ów 68. Ludności stałej 740. ~1ia
steczko założył w r . lti88 Tomasz Gluski z Drzewisk, podstoli lubel
ski . Znajdując się zbyl blizko miasta Lublina, nigdy nie mogło się 
rozwinąć i po dzień dzisiejszy pozostaje w nędznym stanie. Ludność 
truqni się pracą na roli i żyje życiem Lublina. Kościoła nie posiada 
a par~fia jest w Abramowicach. Urząd gminny we wsi Zemborzyce. 
Stą~ya .Pocztowa w Lublinie. Jarmarków 6. 

83. G niewoszów i Gran ica. 
Z-dwóch d~wnych obok siebie położonych miasteczek, utwo

rzono dwie osady, niemal w jedną calośt~ złączone . Leżą one o pól 
mili od rz. Wisl-y, w gub. radomskiej, powiecie kozienickim , od naj
bliższej stacyi kolejowej Garbatka o 15 wiorst odlegle. Gniewoszów 
posiada domów 102 i ludności 1600, a Granica domów 135 i lu<lno-
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ści 1900. Data zależenia Gniewoszowa nieznana. Granica założona 
w_ r. 1693 przez .Tana Gniewosza, który był właścicielem obydwóch 
miast, lecz następnie Gniewoszów przeszedł w ręce Szembeków. 
W r. 1712 August II ustanowił w Granicy 4 jarmarki. Kościoła ża
dna z tych osad nie posiada. Gniewoszów należy do parafii Oleksów 
a Granica do parafii Regów. Urząd gminny znajduje się w Gn iewoszo~ 
wie; tam też jest szkoła poczitkowa, sąd gminny i stacya pocztowa. 
Obydwa miasteczka byly zawsze biedne. Ludność trudni się rolnic
twem i rzemiosłami, prócz żydów, którzy prowadzą handel drobny. 
Z rzemieślników jest tu najwięcej szewców, bo 64, a w tej liczbie 46 
żydów; masarzy 19, rzeźników żydów 16, krawców żydów 25, 
a:_wszystkich rzemieślników liczy okola 190„ Sprzedają oni wyroby 
swoje na miejscu przeważnie. Granica ma jarmarków sześć, Gnie
woszów-cztery. 

84. Godlewo. 
Osada miejska w gub. suwalskiej, powiecie maryampolskim, 

przy kolei z Kowna do Wierzbolowa położona. Ludności 1300. Za
łożona w pierwszej połowie ubiegłego stulecia, jest dość ożywiona, 
z powodu przejścia kolei i głównego traktu spreńskiego i warszaw
skiego. Posiada kościół katolicki murowany, z grobami Godlew
skich, kościół ewangelicki, synagogę murowaną, szkolę początkową, 
urząd i sąd gminny, stacyę kolejową, pocztę i telegraf. Jarmarków 
niema. 

85. Golina. 
Dawniej miasteczko, dziś osada w gub. kaliskiej, powiecie ko

nińskim, o pól mili od rz. Warty położone, o 86 w. od najbliższej 
stacyi kolejowej Kutno odlegle . Domów 160. Ludności 1800, a w tej 
liczbie 1/3 żydów. Założone w r. 1330 przez Jana, właściciela wsi 
Golina, na mocy przywileju Władysława Lokietka. Pomyślnie roz
wijać się nie mogło, nie posiadając ku temu żadnych warunków. Ko
ściół parafialny drewniany, zbudowany w r. 1767 przez Konkordyę 
Ruszkowską. W osadzie jest urząd gminny, szkoła początkowa odr. 
1825, dom schronienia dla starców, browar, gorzelnia, młyn, olejar
nia, garbarnia i kilkanaście warsztatów rzemieślniczych. Jarmar-
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ków 6. Handel słabo rozwinięty. Do roku 1765 mieszkało tu tylko 
kilku żydów. Ludność chrześcijańska trudni się rolnictwem. 

86. Gombin. 
:\'1iasto nad rz. Nidą w gub. warszawskiej, powiecie gostyńskim, 

Ód najbliższej stacyi kolejowej Kutno o 32 w. odlegle, położone 
w okolicy malowniczej . Domów 292. Ludności 5800, a w tej liczbie 
polowa żydów . Rok zalożenia miasta nieznany, lecz wiadomo, że 
w wieku XIV już istnialo, a w r. 1437 obdarzone zostało prawem 
niemieckiem przez Ziemowita, księcia na Sochaczewie. Rozwijało się 
dość pomyślnie, lecz pożary w latach 1540 i 1545, a następnie woj
ny ze szwedami, zniszczyly go doszczętnie, i chociaż królowie pó
źniej hojnie obdarzali go przywilejami, z upadku dźwignąć się nie 
mogło. Dopiero sprowadzeni do miasta w r. 1824 sukiennicy z Nie
miec wpłynęli na polepszenie bytu mieszkańców. Kościół katolicki · 
parafialny, zbudowany z cegieł polewanych i zdobnych w figury i go
dła, wystawiony :został w wieku XIV przez jednego z książąt mazo
wieckich. Prócz tego istnieje tu kościót ewangelicki parafialny mu
rowany, synagoga starożytna, ratusz z XVIII wieku, magistrat, szkoły 
początkowe, sąd pokoju, sąd gminny i stacya pocztowa. Handel dość 
ożywiony, spoczywa wyłącznie w rękach żydów; sklepów dobrze 
zaopatrzonych w towary jest liczba dostateczna. Rzemieślników jest 
bardzo wielu, ale wyroby ich konkurować mogą zaledwie z najlich
szymi; wyróżniają się tylko piekarze dobrocią pieczywa. Znaczniej
szych zakładów przemystowych brak, co też jest powodem, że mia
sto nie rozwija się należycie. Są tu mydlarnie, garbarnie, dwie far
biarnie, kotlarnia, browar, olejarnie i kilka warsztatów sukienni
czych. Jarmarków 6. Miasto przedstawia się dość schludnie i orygi
nalnie, a to z powodu zabrukowania ulic i szczególni"ejszej dawnej 
struktury domów, przeważnie drewnianych. Oświetlen.ie liche, 
a stan zdrowotny miasta jeszcze gorszy, bo stale prawie panuje tu 
dyfteryt, febra i influenza. W sierpniu 1901 r. mieszkańcy wnieś l i 
podanie do minisleryum o pozwolenie zatożenia towarzystwa po
życzkowa oszczędnościowego. 

87. Goraj. · 
Osada, dawniej miasteczko nad rz . Ladą, w gub. lubelskiej, po

wiecie zamojskim, o 92 w. od najbliższej stacyi kolejowej Lublin od-
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legła, w ~koli~y górzystej potożona. Domów 278. Ludności 2160. 
W Xl!I wieku 1~tnial tu zamek na wzgórzu, gdzie dziś jeszcze wydo
by~aJą szczątk.1 muró\~. ?bo~ zamku mieRzkali osadnicy, którzy dali 
pocz~tek osadzie, zam1emoneJ w 1398 r. przez Wladysława Jagiełłę 
na. miasto. Zygmunt I w r. 1508 obdarzył je prawem magdebur
sk.iem, a ?astępni królowie nadali jarmarki. W drugiej połowie XV 
wieku miasto zgorza~o wraz z .pi~rwotnym kościołem, zbudowanym 
w r. 13'.9 przez Dymitra GoraJsk1ego. W końcu XVI i na początku 
~VII wieku miasto cieszyfo się dobrobytem, zawdzięczając go stara
mom Jana Zamojskiego: wówczas było ono nawskroś przemyslo
wem,_ ale wskutek ograniczenia później prerogatyw, oraz zmiany wa
r~n.kow te:y.t?ryalno- hand~owych, zaczęto się by lić do upadku. Jst
meJący kosc1oł parafialny sw. Bartłomieja zbudowany został w roku 
1 ~8~ przez Baltazara Dule wskiego, kanonika katedry chełmskiej na 
mieJscu spal~~eg.o. Byl tu ~esz.cze i drugi kościół zbudowany w '/oku 
1520, lecz dzrs mema po mrn siadu. W osadzie istnieje urząd gmin
ny, synagoga, szkoła początkowa. Poczta w Frampolu. Pomimo ob
fitości w ok?licy. kamien.ia \~apiennego, domy stawiane są wszystkie 
z drzewa. Zydzr trudnią się handlem i pośrednictwem. Ludność 
chrześcijańska zajmuje się rolnictwem, garncarstwem i tkactwem. 
Jest tu wiele warsztat.ów sukienniczych, wyrabiających sukno proste
go gatunku, oraz po~cz~ch.y .wel.niane i plótno na worki kolejowe, 
lecz .wszy.stko n~ zamow1~n~e .zydow, zabierających lwią część zysku. 
Koniecznie nalezałoby zaJąc się poparciem lego przemysłu domowe
mu, a on osadę zamieni na miasto przemysłowe. Jarmarków 6. 

88. Gorzków. 
.. Osa~a,. dawn~ej miast~czko nad rz. Żółkiewką, w gub. lubel

ski~J, p.ow1.ec1e krasnostawsk'.m, o 30 w. od najbliższej stacyi kolejo
WeJ ReJow1ec odległa. Domo w 34. Ludności 700. Istni al a już na 
początku XVII wieku, lecz dopiero w r. 1689 król Jan III na miasto 
zamienił. Ludność zawsze trudniła się rolnictwem tylko, to też prze
mysł i handel rozwinąć się nie rnógl i dotąd G. pozostal ubogą i bru
dną mieściną. W osadzie istnieje kościół parafialny murowany, zbu
dowany w r. 1623 przez Stanislawa Gorzkowskiego i dwie kaplice 
synagoga, urząd gminny i szkoła początkowa. St. pocztowa w Kra~ 
snymstawie. Jarmark jeden we wtorek po św. Stanisławie. 
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89. Góra-Kalwarya. 
Miasto nad rz. Wisłą w gub. warszawskiej, powiecie gr,ó~eckim. 

Z Warszawy dochodzi do G.-K. kolejka podjazdowa. Ludnosc1 ~200, 
przeważnie żydów, skupionych okolo sławnego rabina, do ktorego 
żydzi zjeżrlżają się z hal'dzo odlegtych stron i w ten sposó~ podtrzy
mują byt miasta, .Jako wieś istniata już w r. 1252, ale m1~stc?1 za
mianowane zostało dopiero w wieku XVII. Od XIII wieku 1st111ał tu 
kościołek drewniany, zrujnowany następnie w wieku XVII prz:~ 
szwedów, a jednocześnie prawie zaraza morowa wyniszczyła ludnosc. 
~opiero w roku 1666 Stefan Wierzbo.wski, biskup poznański, nabył 
zrujnowaną mieścinę i urządzit kalwaryę na wzór jerozolimskiej. Na 
glównem wzgórzu w tym celu zbudował kościół św. Krzyża, przy 
którym osadzil księży filipinów, a od roku 1683-komunistów; ko
ściół ten popadl w ruinę i został rozebrany, a dziś w tern miejscu 
jest cmentarz grzebalny. Kościót z klasztorem dominikanów zgorznt 
w roku 1794, a jednocześnie spali! się też i kościół z klasztorem pa
nien dominikanek, ruiny zaś rozebrano w roku 1853; kolegiu.m pija
rów z konwiktem rząd pruski zamienit na dom schronienia. Do 
ostatnich czasów przetrwał jedynie kościół pobernardyilski, z~u~o
wany w roku 167 4, a obecnie na parafialny zamieniony· Zatozyci;l 
tych kościołów zmarł i tu pochowany został w ~· 1686,. prze~ nkon
czeniem dzieła, które zapoczątkowal. Jako miasto mgdy me stalo 
w rzędzie wybitniejszych, pl'zemyslu niema żadnego,~ t~lko _jako ~o
godny punkt dla przeprawy wojsk przez \\'islę, byto sw1adk1em wie~ 
lu bitew. Dor. 1810 nie byio tu wcale żydów, lecz gdy raz uzyskali 
pozwolenie zamieszkania, dziś panują prawie niepodzielnie. Po w_y
niesieniu ztąd powiatu w r. 1879 miasto ostatecznie upadło, a pozar 
w r. 1901 zniszczy! go w połowie. Spalilo się w ciągu kilku god7.in 
58 domów z zabudowaniami, synagoga główna, bóźnica magieta, 
bóźnica ze szkołą i mykwa, a 2000 osób pozostało bez dachu. W m'.e
ście istnieje magistrat, sąd pokoju, szkola początkowa, dom schrome
nia na 150 osób, st. poczt. i st. kolejki podjazdowej. Jarmarków 4. 

90. Gostynin. 
Miasto powiatowe w gub. warszawskiej, nad rz. Skrwą i Os~t~ 

nią, od najbliższej stacyi kolejowej Kutno o 22 w. odlegle. Lud11osc1 
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6000. .Miastu początek dal zamek, zbudowany jeszcze w czasach 
przedchrześcijańskich. W r. 1286 Konrad książe mazowiecki posiadł 
zamek przemocą, a Wacław czeski dość długo oblegał w roku 1300. 
Utw.orz~ną w pobliżu zamku osadę w r. 1382 Ziemowit, książe ma
zowiecki zamienił na miasto i nadał mu prawo chełmińskie a król 
~azirnier_z ~agiellończyk w r. 1462 wcielił do Korony, obdarzając 
Je~noc~esnie przywilejami. W roku 1552 bawił w zamku kilka tygo
dm kro! Zygmunt August, poczem gmach wzmocniony przez Krzy
sztofa Szydłowieckiego, wkrótce zniszczony został przez szwedów. 
·w r. 1?11 znowu go odrestaurowano, przeznaczając na mieszkanie 
dla wziętego do niewoli Wasila Szujskiego i jego rodziny. W r. 1612 
zm~rl tu car Wasi! i brat jego Dymitr, oraz żona jego i tu pierwotnie 
bryh pochowani. Następne wojny zrujnowa!y zamek, który w wieku 
XV~II popadł w zupełną ruinę; pozostałą część murów i wieżę prze..: 
rob10no na kościół ewangelicki, dotąd istniejący. W roku 1809 pożar 
cale miasto w perzynę zamienit. _Istniejący tu kościół katolicki para
fialny murowany, niewiadorno przez kogo i kiedy był zbudowan-y, 

w roku 1827 uległ gruntownej restauracyi. W ostatnich czasach 
miasto zaczęto się wznosić, a szczególniej już od r. 1824, gdy spro
wadzono do G. przeszlo stu sukienników z Niemiec i pobudowano 
dla nich odpowiednie zakłady. Obecnie miasto ma wygląd miły, jest 
dobrze zabrukowane, posiada chodniki betonowe szerokie oświetle
nie odpowiednie, domy przeważnie murowane, a opróc~ wspania
łych kościołów, cerkiew prawosławną, biuro naczelnika powiatu, 
magistrat, sąd pokoju i gminny, dwie szkoły elementarne, synagogę, 
pocztę, telegraf i straż ogniową. Handel dość ożywiony. Jarmarków 
6. Rzemiosła dość poważnie reprezentowane, a z nich najliczniej 
tkactwo. 

91. Goszczyn. 
Osada, dawniej miasto w gub. warszawskiej, powiecie grójec

kim, włączone do gminy Rykały, położone w pobliżu rz. Pilicy na 
trakcie z Mogielnicy do Grójca. Ludności 900. Wieś posiadająca już 
w r. 1382 prawo niemieckie, przez Wladysława JagieUę w r. 1425 
do godności miasta wyniesioną została. Król Zygmunt I przeznaczył 
miasto na uposażenie Anny, księżniczki mazowieckiej, ostatniej z ro
du ·Piastów, a po jej zamążpójściu przesz.to na wlasność królowej 
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Bony. W r. 159-ł Anna Jagiellonka zezwoliła na zbudowanie ratu
sza i jatek, a Zygmunt 111 w roku 1614 nadal miastu 4 jarmarki. 
W XVI stuleciu cieszyło się zamożnością, o czem świadczy istnienie 
'~mieście 421 domów i 30 browarów, lecz ze wzrostem Warszawy 
i wskutek wojen szwedzkich, podczas których bylo doszczętnie zruj
nowane, upadto i obecni.e zamieniło się na ubogą os~dę rolniczą. 
Ludność trudni się tu jeszcze sitarstwem, ale niegdyś posiadalo cech 
sitarzy i słynęło ze swych wyrobów. Istniejący kościół parafialny 
murowany, poświt;;cony został w r. 1880, a stanął na miejscu pier
wo_tnego kościoła modrzewiowego, zbudowanego w r. 1518 przez 
krolowę Bonę, która wystawiła- go również na miejscu dawnego, 

~bu~~wanego w r. 1416, a zbul'zonego podczas wojen. W osadzie 
1stmeJe urząd i sąd gminny, oraz szkola początkowa odr. 1816. Pocz
ta w Grójcu. Jarmarków niema. 

92. Gowarczów. 
Osada, dawniej miasteczko nad rz. Drzewicą, w gub. radom~ 

skiej, powiecie koneckim, o 9 wiorst od najbliższej stacyi kolejowej 
Końskie odległa. Domów 165, a w tej liczbie 15 murowanych. Lu
dności 2040. Miasto założone w r. 1430, należało do rodziny Bniń
skich, a następnie Jabtonowskich. W XVIII stuleciu należało do rzę
du rniast . przemysłowych, istniała tu nawet fabryka szabel, a lu
dność oddawna trudnila się wyrobem gwoździ. W r . 1767 miasto na
wiedzone byfo pożarem, który obróci! go w perzynę. Spalil się też 

wówczas i kościól:, pochodzący z XV wieku. Obecnie jest to licha 
osada z kościolern odbudowanym w roku 1774, posiadająca urząd 

gminny i dom modlitwy dla żydów, stanowiących połowę ludności 

osauy. Jarmarków 6. Poczta w Końskich . 

93. Grabów. 
Osada, dawniej miasteczko w gub. kaliskiej, powiecie łęczyc

kim, w pobliżu rz. Ner. o 36 w. od najbliższej stacyi kolejowej Kutno 
odlegb. Domów 68. Ludności l OOO. Miasto założone na początku 
zeszłego stulecia, nie posiadając warunków do rozwoju, pozostało li
chą mieściną, zamienioną w r. 1870, wraz z innemi, na osadę. Okolo 
r. 1880 posiadało wielką gorzelnię, zamkniętą po wykryciu tajemne--
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go pędzenia spirytusu przez żyda właściciela. Żydzi trudnią się han:.. 
diem drobnym, a chrześcijanie rolnictwem. Rzemiosła liche. Osada 

niebrukowana. Kościól parafialny murowany, zbudowany w roku 

1838. W osadzie jest urząd i sąd gminny, szkota początkowa i od i:. 

1892 przytułek dla starców i kalek. Poczta w Lęczycy. Jarmarków 
6. W r. 1901 założono straż ogniową ochotniczą. 

94. Grabowiec. 
Osada, dawniej miasteczko w gub. radomskiej, powiecie iłżec

kim, włączona do gminy Rzeczniów, o 15 w. od najbliższej stacyi ko
lejowej Ostrowiec odległa. Domów 93. Ludności 686. Niewiadoma 
przez kogo jako miasto założone, ale już w wieku X VI istniało. Po
zostając nędzną mieściną, zamienione zoslalo w r. 1870 na osadę. 
Kośció! parafialny murowany, L::hudowany został w r. 1626. Ludność 
trudni się rolnictwem i rzemiosłami na potrzeby miejscowe. Jarmar

k~w ?·W osadzie istnieje szkota początkowa. Urząd gminny w Rzecz
nto\Vle. Poczta w Ilży. 

95. Grabowiec. 
Osada, dawniej miasteczko nad rz. \Volicą, w gub. lubelskiej, 

powiecie hrubieszowskim, o 48 w. od najbliższej stacyi kolejowej Ile
jowiec odległa, w okc1licy błotnistej położona. Domów 230. Ludno

ści 2800, a w tej liczbie potowa żydów. Kronikarze rosyjscy wspo

minają o tern mieście już w wieku XUI. Na początku wieku XIV by

ło w posiadaniu litwinów, a po zawarciu z nimi ugody w roku 1366 

przeszto na wlasność Kazimierza Wielkiego; w roku 1462 zostało 
włączone do Korony. By! tu pod miastem zamek warowny, lecz 

w r. 1500 tatarzy miasto i zamek zburzyli, a następnia pomimo licz

nych przywilejów, nadawanych przez królów: Jana Olbrachta, Zy
gmunta 11 i Zygmunt~ llf, podnieść się z upadku nie mogło. W roku 

1625 Zygmunt JI[ zatwierdzi! cechy i pohvierdzi! nadane przedtem 
przez \Vladystawa, ksit,Jcia mazowieckiego i ruskiego jarmarki, a w r. 

1655 Slanisła w Sarbiew.;;ki, starosta hrubieszowski, zamek odrestau
rował i wzmocnit, lecz ·najścia nieprzyjaciół znowu miasto i zamek 

w gruzy obróci!y. Ostatni starosta Wilga mut·y rozebra! i wystawi! · 

z nich sobie budynki gospodarskie. Dziś są tylko ślady fundamen-
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tów, w których piwnice zasypano ziemią. Po~ar ~v.1:oku 1814 znowu 
zubożyl mieścinę. Spalił się też wówczas 1 kosc1ol par_afialn~, na 

miejscu którego zbudowano nowy w r. 1855, za ~tar.an.iem. ks1ęd_za 
~ychawskiego. Położone na uboczu, miasto rozwu:ąc ~ię ~ie mo~e. 
Zydzi prowadza handel drobny, a chrześcijanie zaJmUJą się ~olmc
twem. W osadzle istnieje cerkiew prawosławna, dwie s!nagogi, dom 

schronienia dla starców, szkota początkowa i sąd gmrn~y. ~rząri. 
gminny mieści się we wsi Dworzysko, a poczta w Wojsławicach. 
Jarmarków 6. 

96. Grajewo. 
Osada, dawniej miasteczko w gub. łomżyńskiej, powieci~ szczu

czyńskim, położona o 6 wior.;;t od granicy pruskiej, stanowi stacyę 
krańcową kolei Brześć-Grajewo. Domów 219. Ludności ~BOO. ~ał~
żone w wieku XV, by!o dość ożywione, lecz nie moglo się nalezycie 

rozwinąć, nie posiadając warunków do rozwoju przemysłu. w· rok.u 
1878 pożar poczynił tu znaczne szkody. W ostatnich lalach, z chwi
lą przeprowadzenia kolei handel się ożywił. Pierwotny kościół para.
fialny zbudowany był w r. 1479 przez Jana de Białowieża, kuch.mi

strza królewskiego lecz zburzony został podczas wojen szwedzkich. 
' . k W r. 1723 wystawiono drewniany, le.cz ten zgorzał. Dopiero w ro u 

1880 za staraniem księdza \Vyżykowskiego zbudowano nowy w sty
lu gotyckim, o jednej wieży. Prócz tego osada ma cerkiew prawo
sławną, synagogę, dwie szkoty pocz<1Lkowe, urząd i Sfłd gminny, ko
morę celną, stacyę kolejową, pocztę i telegraf .. 'V r. 1901 żydzi zalo
żyli tu "talmud-torę," koszten1 30,000 rubli. Zydzi są zamożni, tru
dnią się handlem końmi, a chrwścijanie rolnictwem i rzemioslami. 

Jarmarków 5, dość ożywionych. 

97' Grocholice. 
Osada, dawniej miasteczko · nad rz. Rakarką, w guberni i po

wiecie piotrkowskim, wlączona do gminy Lękawa, od najbliższej sta

cyi kolejowej Rozprza o 18 w. odlegla. Domów 196. Ludności okolo 

2000. Żydów mało. Jako wieś G. od niepamiętnych czasów były 
własnością kapituły gnieźnieńskiej. Za przywilejem Kazimierza .Ta
giellończyka, Zbigniew Oleśnicki w r. 1485 wyniósł do godności mia-
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s~a, które powoli wzrastało w dobrobyt, dopóki wojska szwedikie go 
me spustoszyly Ob · l d ' ' t d · · . . : . ecme u nosc ru ni się przeważnie rolnictwem 
1 r~~odz'.elmctwem. Kościół parafialny murowany, wystawił w roku 
~ 223 W111centy Nalęcz, biskup gni eźnieński. Był tu i dru"'i ko~ciołek . 
sw. Ja~a Chrzciciela i św. Doroty, zbudowany z drzewa, ; trzema oł
ta_rzam1, ale na począlku XVIII wieku, po zrabowaniu go przez szwe
~ow, powoli obrócił się w ruinę i został rozebrany. W osadzie istnie

Je s~koła początkowa o.dr. 1811. Urząd gminny w Lękawie. Stacya 
pocztowa w Bełchatowie. Jarmarków 6. 

98. Grodzisk. 
0,:;ada, dawniej miasteczko nad rz. :.v.Irówną w b .. k' · · . , , gu . warszaw-

s IeJ, pow1ec1e błonskim, którego władze Lu się mieszczą Os d 
ł · · . a a po-
~zona Jest pr~y kolei warsz~wsko-wiedeńskiej. Istniała już na po-
czątku XV wieku, ale na miasto zamieniona została dopiero w roku 

1552, za staran iem właścicieli braci Okoniów, kanoników płockich. 
Prze~ ~~łe wieki pozostawała ubogą mieściną, niszczoną przez nie
p.rzyJac10ł lub pożary i dopiero w drugiej po1owie minionego stule
cia, po prz.eprowadzeniu kolei żelaznej, a następnie przeniesieniu 
władz powiatu błońskiego, zaczęła się wznosić. Od lat kilkunastu 
za~zęlo t~. budować ~~ille dla zjeżdżających z Warszawy letników, 
ktorych sCJąga lal wosc komunikacyi. 'Ville, otoczone ogrodami 

ulw?rzyly od~zielną, piękną dzielnicę. Stara zaś dzielnica osady: 
choc rozległa 1 brukowana, lecz zabudowana drewnianemi domami 

nieko.rzysti~ie s.ię prezent~je. ~ ciągu ostatnich kilku lat, tuż prz; 
slacyi .koleJOWeJ stanęło kilka pięknych domów murowanych, a zna

l~zl .się .nawet spekulant, który, zakupiwszy za miastem błotniste 
meuzylk1, r~zparce~ował je na place i chciał niby tworŻyć drugą no
w~ o.sadę. Kilku na.1wnych złapało się w zastawioną pułapkę i obecnie 
;v1~z1my parę .lepianek w polu za miastem na bagnach stojących. 
Tuz obok stacy1, od strony Warszawy, istniat piękny park hr. Skarb
ka, a choć na wiosnę za~ewany wodą, jednakże mając wiele starych 
drzew, slanowii ozdobę osady i okolicy. Żydzi pocięli w r. 1900 park 

na parcele i sprzedają to letnikom pod budowę willi bez wz"'lędu na 
. d ' ~ 

mez rowy grunt blolnisly. Stare drzewa padają pod toporem Rze-

tniosla ~ą. ~u liche, przemyslu brak zupelny. Handel tylko miejsco
wy. Kosc10ł parafialny n111rowany, zbudowany był w r. 1688 przez 
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Wojciecha Mokronowskiego, kasztelana rawskiego, na miejscu pier
wotnego kościoła, który najpierw w r. 1460. zbudowany byl przez 
Tomasza ówczesnego wlaściciela , a po spalernu odbudowany z drze-

v I
. i590 przez Aleksandra Okonia; gdy i ten kościół zgorzal, 

wa' . . 
w stawiono obecnie istniejący. Prócz wladz powiatowych, są tu: 
u:iąd i sąd gminny, sąd pokoju, wydział hypoteczny, synagoga, szpi
tal szkola początkowa, stacya pocztowo-telegraficzna, straż ogniowa 
ochotnicza, a od r. 1901 i szkola przygotowawcza dwuklasowa. Jar
marków 5. Ludności około 3000, a w tej liczbie z górą 2000 żydów. 
w G. urodził się Grzegorz Knapski, jezuita i znany uczony. Z zakła

dów przemysłowych jest fabryka tasiemek. 

99. Grójec. 
:.Y.liasto powiatov11e nad rz. :.Y.lolnicą w gub. warszawskiej, o 43 

w. od Warszawy odległe, komunikacya karetką pocztową. Ludności 

.5000. Miasto to sięga odległej starożytności i prawdopodobnie po
czątkiem jego byl gród na górze, gdzie dziś stoi kościół. Przy\Yilej 
na wyniesienie pierwotnej osady do godności miasta uzyskal Bole
sław, książe ·mazowiecki w r. 1419 od Janusza starszego, księcia war
szawskiego. Zygmunt I i Zygmunt August obdarzali miasto przywi
lejami, to też w wiekach XV i XVI rozwijało się pomyślnie; wznie
sionó okazały ratusz, zabrukowano ulice, kwitły rzemiosla, wyrabia
no piwo cieszące się szerokim rozglosem, a struny muzyczne tu wy
rabiane mialy zbyt nawet w krajach sąsiednich. W roku 1616 przy 
kościele parafialnym byle 10 księży, a więc miasto musialo być bar
dzo zaludnione. Nadeszly jednak wojny szwedzkie, które miasto 
zrujnowały, a następnie dwa pożary zniszczyly go prawie doszczę
tnie. Wzrastająca Warszawa koncentrowała w sobie przemysl i han
del, to też G. nie mógł podnieść się z upadku. Z istniejących tu 300 
domów, w r. 1750 byle tylko 16. Ratusz leżał w gruzach po poża

rze. Dopiero w ubiegłem stuleciu miasto zaczęło cokolwiek się pod

nosić, gdy w niem ześrodkowano handel zbożowy i utworzono po
wiat. W ostatnich latach nieco szybciej się podnosi po zaprojekto

waniu kolejki. Handel ujęli w ręce żydzi. Chrześcijanie trudnią się 

rolnictwem i rzemiosłami. Kościół parafialny drewniany istniał tu 

już w 1241 roku. W wieku XV zbudowany został murowany, który 

przetrwał dotąd, zachowując postać pierwotną. Jest w kościele 
chrzcielnica z r. 1482, dobrej roboty. W mieście istnieje urząd powia-

Króth monografia. 5 
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towy, wydział hypoteczny, magistrat, dom schronienia fundacyi Pio
tra Skargi, towarzystwo pożyczkowo-oszczędnościowe, założone 

w :· l 873, szpital zbudowany w r. 1857, szkoła początkowa, sąd po
koju, stacya pocztowa, garb.arnia, mydlarnia, dwie olejarnie i kilka
dziesiąt warsztatów rzemieślniczych. Jarmarków 6. Tu urodzil się 
ks. Piotr Skarga Pawęs!d, herbu Radwan, sławny kaznodzieja i pro
zaik polski. Tuż pod miastem stoi dotąd zapadły domek modrzewio
wy, zwany jeneralskim, w którym wlaśnie światl'o dzienne ujrza! 
wspomniany ks. Piotr Skarga. 

100. Grzegorzew. 
Osada, dawniej miasteczko w gub. kaliskiej, powiecie kolskim, 

o 42 w. od najbliższej stacyi kolejowej Kutno odległa. Domów o8. 
Ludności 1250. Za przywilejem Zygmunta Augusta w r. 1550 zalo
żyl miasto Michat Dzierzgowski, a w roku 1691 Michał Radziejowski 
zrównał je w prawach i przywilejach z Łowiczem. Rozwijało się ono 
dość slabo, a pożar w roku 1858 ostatecznie je zniszczy! obracając 
w popió! 187 budynków. Ludność tu niezamożna, trudni się rolnic
twem. Handel słaby, żydów mieszka mało. Jarmarków 6. Kościół 

parafialny drewniany, wystawiony byl w r. 1776. Istnieje tu szkoła 
początkowa. Urząd gminny we wsi Zielonka, a osada włączona do 
gminy Krzykosy. Stacya pocztowa w Kole. 

101. Horodło. 

Osada, dawniej miasteczko nad rz. Bugiem, w gub. lubelskiej, 
powiecie hrubieszowskim, włączona do gminy Strzyżów, o 47 "\v. od 
najbliższej stacyi kolejowej Chełm odległa. Domów 290. Ludności 

2500. H. założone przez rosyan, bylo później w rękach litwinów, od 
których w r. 1366 na mocy umowy przeszto do Korony. Dnia 2 . paź
dziernika 1413 roku odbyt się lu zjazd, zwołany przez W1adyslawa 
Jagiellę, na klórym Polska i Litwa wzajemnie przyrzekly sobie żyć 
w zgodzie. W r. 1427 bawił tu JagieUo z żoną Zofią, a w roku 1431 
obozował dni 12. Do roku 1454 rządzi!o się prawem polskiem i ru
skiem, a później otrzymało prawo magdeburskie. W r: 1487 Kazi
mierz Jagiellończyk nadal jarmarki. Kwitnące miasto w r. 1500 zni
szczyli tatarzy. W roku 1565 i:budowano tu ratusz, a rok 1706 upa-
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miętnil się przeprawą Karola Xll z wojskiem szwedzkiem. Podczas 
napadów szwedzkich zrujnowany zosta! ratusz wraz z klasztorem 
dominikanów, od r. ] 454 istniejącym . Po gmachach tych pozostały 
zaledwie ślady. Ludność obecnie dość zamożna, trudni się uprawą 
lnu i konopi, spławem, rzemiosłami i furmaństwem, a osada stala 
się ożywionym punktem handlu zbożowego. Ulic bruko"'.anych nie
ma. Kościół para fial ny murowany odznacza się piękną strukturą go
tycką. Cerkiew prawosławna zbudowana w r. 1836. .Test tu urząd 
gminny i szkola początkowa. Stacya pocztowa w Hrubieszowie. Jar
marków niema. \V osadzie jest też przystań dla statków. 

102. Horodyszcze. 

Osada, dawniej miasteczko w gub. siedleckiej, powiecie wło
dawskim, o 31 w. od najbliższej stac:yi kolejowej Biala odlegla. Do
mów l 15. Ludności 900. Bardzo starożytna osada, lecz położona na 
uboczu, śród okolicy bagnistej, nigdy nie rozwijała się. Stanowiła 

w!asność prywatną Koniecpolskich, Firlejów i Mogilnickich. Na mia
sto przemianowana byla za czasów Zygmunta Augusta. Posiada cer
kiew prawosławną zbudowaną w r. 1550 przez Wasyla Połubińskie
go i szkolę początkową. Kośeiota katolickiego niema; parafia w Wisz
nicach. Urząd gminny mieści się w Dubicy. Stacya pocztowa w Wisz
nicach. Ludność niezamożna trudr1i siQ rolnictwem. Jarmarków 
niema 

103. Hrubieszów. 
Miasto powiatowe nad. rz. Huczwą, w gub. lubelskiej, o 50 w. 

od najbliższej stacyi kolejowej Chełm odległe. Ludności 10,000, 
a w tej liczbie polowa żydów. Istniejącą oddawna wieś Rubieszów 
król Władysław Jagiello w r. 1400 przemianował na miasto, budu
jąc tu jednocześnie kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia N. Maryi 
Panny. W sześć lat później Władysław książe mazowiecki zbudował 
kościól z klasztorem księży dominikanów i cerkiew pod wezwaniem 
św. ~ikołaja. W r. 1411 do istniejącego tu obszernego zamku zje
chalt król Władysław Jagiello i Witold Wielki Książe Litewski. Pod 

. ' 
mura~1 miasta w r. 1443 stoczyła się pamiętna bitwa litwinów z po-
lakami, którzy zostali pokonani, a litwini wszedłszy do nliasta-zni-
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szczyli j:. Wkrótce jednak miasto podniosło się z upadku, zaczęło 
""'.zrastac, szerzył się handel, ku czemu też wiele pomogło przeniesie

n~e ~u w r. 1473 z Chełma katedry biskupiej, skąd w r. 1490 prze

mes_10ną zos.tała do Krasnegostawu. Stulecie XVI złowróżbnie zaczę
ło _się dl~ miasta i polowa tego wieku minęła w klęskach. Czego nie 
zniszczyli szwedzi w latach 1498 i 1500, w perzynę zamienili w roku 

1502, a za ed wie zdołano zacząć odbudowywanie 111iasta, tatarzy 

w r. 1506 zniszczyli, powracając tu jeszcze w latach 1519 i 1526, 
a zawsze krwawe ślady znacząc w swym pochodzie. Uspokojona 

z ~zase~ ludność rozpoczęła na nowo pracę, lecz los okrutny nawi e

dził r;irasto poż~rem ~v r. !544, a płomienie nietylko domy spalily, 

ale()' me ?szcz~~zrly tez. k.osciola i klasztoru, zamieniając wszystko 
~v "'ruzy 1 poprol. DawnieJ bawil często na zamku Zygmunt I, a więc 
I teraz, po lyln klęskach zjechał tu Zygmunt August i nadal miastu 

znaczne przywileje, które powiększa! w czasie następnych jeszcze po

bytów. Zakwitł też znowu dobrobyt, odbudowano kościół, a nawet 

wystawiono IJowy pod wezwaniem św. Krzyża. Około r. 1580 Ste

fan Batory darował miasto Andrzejowi Tęczyóskiemu, a ten wyje

d_na~ znaczne przywileje dla żydów. :Vliasto coraz szybciej rozwijało 
się I w r. 1595 już potworzyły się cechy rzemieślnicze Wiek XVII 
już. był smutnym dla nieszczęśliwego miasta. W r. 1609 niszczy go 
pozar, w r. 1640 napadają i rabują tatarzy, a w roku 1648 niszczy 
Bohdan Chmielnicki. W r. 1672 znowu tatarzy miasto palą, amie
szkańców mieczem niszczą. Rok 1709 przynosi zarazę morową wy

ludnjającą miaslo, które wkrótce potem przechodzi na własność Po

to:kich. Dopiero w roku 1800, gdy je nabył Stanisla w Staszic, po

muno pożarów w lalach 1801 i 1803, miasto zaczyna się podnosić 

po upadku. Założone towarzystwo rolnicze podnosi dobrobyt oko

licznych rolników, zaczyna kwitnąć handel, utrwalają się rzemiosła 

i przemysł. Obecnie miasto posiada trzy przedmieścia ztączone w ca

lość mostami na dwóch odnoaach rzeki dwa rynki i 24 ulice a choć „ ' ' ' 
z powodu braku kamienia w okolicy, niebrukowane, przedstawia się 
dość schludnie w czasie suszy, wladza miejska zaś w ostatnich latach 
zaczęla na wet niektóre ulice zabrukowywać kamieniami i ceglą. Po

wstalo też wiele pięknych gmachów nowych. Ludność trudni się 
uprawą roli i ogrodów, których tu jest bardzo wiele, oraz rzemiosła
mi, Jęcz przeważnie na potrzeby miejscowe. Handel, jak wszędzie 

wres7.cie, spoczywa w rękach żydów. Z zakladów przemysłowych 
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jest tu fabryka maszyn i narz~dzi rolniczych, mlyn parowy, browar, 
cegielnie i kilka zakładów pomniejszych. Zamek dawny zostal w cza
sie wojen zrujnowany. Pierwotny kościół farny, jako grożący ruiną, 
rozebrano w r. 1786. Dawny kościół dominikanów zamieniono na 
parafialny, a w klasztorze umieszczono progimnazyurn męskie. Cer
kiew prawoslawna zbudowana jest jedna w r. 1808, a druga w roku 
1873. Prócz władz powiatowych, istnieje tu magistrat, sąd pokoju, 
wydział hypoteczny, progimnazyum, szkoly początkowe, synagoga 
stara z r. 1578 i nowa murowana z r. 1874, trzy szpitale: św. Jadwi
gi, zbudowany w roku 1858, św. Edmunda-w r. 1881 i żydowski
w r. 1844, dwa domy schronienia i stacya pocztowo-telegraficzna. 

Jarmarków 6. Rozrost miasta w ostatnich latach zdaje się wróżyć 

stalą pomyślność. W Hrubieszowie urodzit się w r. 1769 słynny me

chanik Abracham Stern. 

104. Iłów. 

Osada, dawniej miasteczko w gub. warszawskiej, powiecie so
chaczewskim, o 29 wiorst od najbliższej stacyi kolejowej Lowicz od
legła. Domów 30. Ludności 690. Po!ożona w dolinie, na uboczu; 

niegdyś otoczona byla lasami. Zatożona jako miasto w roku 1506 
przez wlaścicieli Radzanowskich, rozwinąć się jednak nie mogb. W r. 

1680 osiedlono w mieście żydów, któt'zy w r. 1750 zbudowali syna- · 

gogę. W r. 1760 przybyli niemcy, wykarczowali lasy i osuszyli łąki, 

pozakładali ogrody, a wówczas dopiero byt osadników się polep
szył. Obecnie też osada składa się z żydów i niemców, którzy hodu

ją bydlo, konie i trzodę. Żydzi prowadzą handel. W roku 1578 zbu

dowano kościół katolicki drewniany, lecz ten zgorzał w roku 1772. 
Odbudował go w roku 1781 właściciel Dębski. Kościól ewangelicki 

pierwotnie z drzewa wystawiony w roku 1785, rozebrany został 
w roku 1860, a w latach następnych zbudowano~murowany, w:stylu 

gotyckim. Przy osadzie istnieje piękny i obszerny ogród, założony 

w r. 1855 i staw zarybiony, a obok niego są ruiny obronnego nie

gdyś zamku, dotąd doskonale zachowane. Dwa piętra i wieża z ze

garem są w całości. W osadzie istnieje urząd gminny, szkola po

czątkowa, dom schronienia dla starców. Jarmarków 6. Stacya pocz

towa w Sochaczewie. 
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105. I ł ż a. 
.Miasteczko dawniej, dziś osada nad rz. Iłżanką, w gub. radom

skiej, pow. ilżeckim, o 15 w. od najbliższej st. kolejowej Wierzbnik 

odlegle, posiadające władze powiatowe. Domów przeszło 300. Lu

dności 4800. Zalożone w pięknej okolicy u stóp góry, ale niewiado
mo kiedy i przez kogo. Na początku XIII wieku już istniało i było 
wlasnością biskupów krakowskich, posiadających na górze drewnia

ny pałac letni. W r. 1241 tatarzy miasto złupili i spalili, a zaledwie 

się odbudowało, w końcu XIV wieku pożar zniszczył je powtórnie. 
W r. 1340 zbudowany zosta! na górze zamek przez biskupa krakow
skiego Jana Grota. W r. 1410 bawil tu w zamku Władysław Jagiel
lo, a w IO lat później po raz drugi i w r. 1432 po raz trzeci. Na
stępnie Zygmunt I w r. 1511, Zygmunt III w r. 1607, a Wladyslaw 

IV w r. 1637 przybyl tu na powitanie narzeczonej Cecylii Renaty. 

W r. 1621 miasto doszczętnie zgorzało, lecz przebywający królowie 

hojnie obdarzali go przywilejami i dopomagali w ten sposób do 

dźwigania się z upadku. Rok 1655 krwawą kartą zaznaczyl dzieje 

miasta. Napadli szwedzi, miasto spalili, a zamek zrabowali. By!a to 

naówczas piękna budowla, bo biskup .\1okrski przedtem ją rozsze
rzył, otaczając wraz z miastem obronnemi murami. Zbudowany 
z kamienia i cegty w stylu wloskim, posiadał kilka wież, a najwyż
sza baszta była w guście wieży maryackiej. Do miasta prowadziło 
kilka bram. W roku 1056 wojsko polskie przypadkowo zapruszyto 

ogień i zamek spłoną!. W roku następnym napadl Rakoczy, lecz nic 
już złupić nie mógl, bo miasto i zamek leżały w gruzach, zadowolił 
się więc tylko przetrząśnięciem grobów, sądząc, że w nich może 
ukryte skarby znajdzie. Wkrótce później biskupi znowu odbudowy

wali zamek powoli, a mieszkańcy 1niasto, lecz pożar dn. 15 kwietnia 

17 44 r. obrócił wszystko w perzynQ. Z istniejącego starożytnego ra
tusza, przypominającego strukturą Sukiennice krakowskie, również 
w XVIII w. sterczały tylko mury, rozebrano je więc w r. 1816. Za
mek po raz ostatni restaurowano w r. 1782, ale trudno już go bylo 

podtrzymać, a i miasto też upadalo . W czasach panowania austrya
ków, w skrzydle zamkowem urządzono lazaret, a po j ego usunięciu, 
niektóre sale służyly za miejsce zabaw karnawałowych; gdy służba 
ogień zapruszyla, płomienie zniszczyły resztki tego gmachu. W roku 

też 1820 rozebrano mury okalające miasto. Zaledwie po tylu kię-
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' ożar dn 9 sierpnia 1831 r. skach zaczęło się nieco odbudowywac, p . . b t 
doszczętnie je zniszczył. z zamku dziś pozostała .tylko Jedna . asz a 

i szczątki murów. Kościół parafialny pod wezwamem N .. Mary~ ~~n~ 
ny niewiadomo kiedy i przez kogo zb~~o~an!, odnawian! Y JUZ 
w r. 1480. Niszczony przez nieprzyjac10ł 1 pozary'. odn~'~wny w r: 

, · · · 1· . · z J. ego starozytnosc1ą. Drugi 1850, przybrał poslac naJmmeJ 1cuJ ącą • . . 
kościół św. Ducha murowany, zbudowany w r .. 14.4~ pizez kai.dyna~ 
~ Ol , . k' Na cme11tarzu grzebalnym, dziś JUZ przepełn10nyn 4a esmc 1ego. . . , · b 

b · l · kos'c'iolek Pannv Maryi a kośc10l sw. Franciszka z u-gro ami, s 01 , ' . 

dowany wstal w r. 1837 na miejscu rozebranego w. r. 1663. ·vv. w.1e-
ku XVI byli w mieście sukiennicy, a miasto prowad.z1ło znaczny i ozy

wiony handel. Slawę zaś swoją glównie zawdzięcza ga~nca~st.wu. 

Garnki tutejsze splawiane byly do Gdańska, a wolno Je tez było 
sprzedawać i w samym Krakowie. Jak kwitły lu rzemi?sła dowod~i 
okoliczność. że w r. 1662 potworzyły się cechy: szewck1, bednarski, 

stolarski, g~rncarski, kowalski, ślusarski i kamieniars~i,, ~tóre. dotąd 
istnieją, a choć obecnie osada przedstawia li?h~ i:r11esc111ę, Jed~ak 
rozwój rzemiosł jest znaczny. :Mieszka tu 22 r7:e7:mk~w, 2~ ;r~wcow, 
54 szewców 8 bednarzy, 12 piekarzy (w teJ liczbie 10 Z)dow), 12 
stolarzy, 42 ~arncarzy, 9 kowali, 8 garbarzy, 6 kamieniar:zy i kilku~ 
nastu innych rzemieślników. Produkcya roczna krawcow wynosi 

okola 25,000 rb., a garncarzy okolo 6000 rb., chociaż wyroby zby

wane są przeważnie na miejscu lub jarmarkach okolicznych. Z za

kladów przemysłowych jest fabryka fajansu, posadz~k .d~bo.wy_ch 
i dachówek, browar, kilka garbarń, trzy młyny wodne I p1ęc p1~cow 

wapiennych. Sama osada ma wygląd dość mify, le~z sz,~a?k~Je na 
punkcie wody, której tu zawsze brak. .Teden z placo'". i:i1eJSk1c~ na 

pewnej przestrzeni ogrodzono, wysadzono drzewami 1 poro.b1ono 
trawniki, co ozdobiło nieco osadę. Prócz wladz powiatowych, Jest tu 

urząd gminny, sąd gminny, dom schronienia dla starców, szkoła po

czątkowa i star.ya pocztowa. Jarmarków 6. 

106. I nowłódź. 
Osada, niegdyś miasteczko, nad rz. pjJicą, w gub. piotrkowskiej~ 

powiecie rawskim, włączona do gminy Lubochnia, o 15 w. od s~acyi 
kolejowej Tomaszów odległa. Bardzo starożytna osada, któreJ ~o
czątek ginie w pomroce wieków. Niegdyś miasteczko to bylo stolicą 
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starostwa i miało swego kasztelana. Zygmunt I w roku 1518 nadal 
jarmarki, a Zygmunt III powiększył ich liczbę. W roku 1082 Wła
dysław Herman zbudował na górze kościół z kamienia polnego 
Obok kościoła był cmentarz grzebalny, lecz gdy z wnętrza góry za~ 
~z~to wydobywać rudę żelazną, i groby i mury zrujnowanego ko
sc10łka st~~ożytnego zapadły się i zamieniły w kupę gruzów. Niegdyś 
przy. ~ośc1ele byly zakonnice i wiele cennych zabytków, lecz wszystko 
zl~p1lt talarzy. W podziemiach tego kościoła pochowany był w XVI! 
w~ek~ sekretarz króla Zygmunta III. Mikołaj Korycki, którego kości 
w1dac było w grobie po zawaleniu się kościołka w r. 1875. Za czasów 
Kazimierza Wielkiego miasto opasane było murem które"o szcząt
ki fundamentów dziś jeszcze odnajdują. Zamek ~tał nie;o na ubo
cz~ •. zbudowany przez tegoż króla, a restaurowany, wedlug podania 
mieJscowego, przez królowę Bonę. Napady tatarów i szwedów 
wszystko to zrujnowały i dziś wskazują tylko kupę gruzów, zie
mią porośniętą, gdzie zamek stal dawniej. Z pod zamku idą kuryla
rze aż do kościołka św . Idziego. Po strasznym pożarze, który miasto 
doszczętnie zniszczył, w r. 1520 zbudowano nowy kościół parafialny 
murowany, tuż nad rzeką, która go otacza z trzech stron. W koście
le tym, pod wezw.aniem św. Michała, znajduje się tablica marmuro
wa, świadcząca o zabiciu pod Inowłodzem w roku 1634 jadącego do 
Rzymu patryarchy greckiego, z wyspy Paros, Jeremiasza Barbaricu
sa, którego zwłoki tu pochowano. W kościele jest kielich srebrny, 
grubo złocony, dar Wladysława Hermana, oraz starożytna monstran
cya i pacyfikał. Reszt1i sreber z kościoła św. Idziego, burmistrz za 
czasów pruskich sprzedał żydom. Wogóle jest to licha osada mają

ca ludności 1950; zaczęła się już nieco podnosić, ale to dopiero'w cza
sach ostatnich, gdy dobra nabył adwokat lódzki Bernard Birencweig, 
który tu urządził uzdrowisko letnie dla łodzian. Od tego też czasu 
datuje się wzrost osady, mającej przyszłość przed sobą, o ile umie
jętnie wyzyskane będą jej źródła mineralne, już w dawnych czasach 
eksploatowane. Obecnie w osadzie istnieje szkoła początkowa. Urząd 
gminny w Lubochni. Stacya pocztowa w Tomaszowie. Jarmarków 3. 
Okolica sucha, lesista, na piaskach. 

10} Iwaniska. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Pokrzywianką, w gub . ra

domskiej, powiecie opatowskim, o 31 w. od stacyi kolejowej Ostro-

73 

wiec odległa. Domów 218. Ludności 2800. Niewiadoma kiedy zosta
ło założone miasto, ale już w r. 1403 Kazimierz Wielki zbudował 
kościół, spalony-zgorzał wraz z miastem, jako zbór kalwiński, na 
który zamieniony został w roku 1552 przez właścicieli miasta Zbo
rowskich. W roku 1718 Wladyslaw Morsztyn wystawi! kościół mo
drzewiowy, na którego miejscu paral!anie zbudowali w roku 1900 
nowy, choć obecnie jeszcze nie zupełnie wykończony. Pop.rzedni spa
lił się dnia 19 lipca 1898 roku. Osada ma wiele warunków, aby stać 
się przemysłową. W ostatnich czasach ludność jej szybko się zwięk
sza, ale dobrobyt nie wiele wzrasta. Rynek niebrukowany. Handel 
w czasie targów tygodniowych jest dość ożywiony, szczególniej na 
trzodę chlewną. Jarmarków 6. Rzemiosła zada walają potrzeby wła
sne. W osadzie jest urząd i sąd gminny, szkoła początkowa, slacya 
pocztowa. Ludność trudni się rolnictwem. 

108. Iwanowice. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. i powiecie kaliskim, o 15 

wiorst od Kalisza odlegla. Domów 84. Ludności stalej 900. Miasto 
założone bylo w XV w. przez Bartłomieja Gruszczyńskiego, podko
morzego sieradzkiego. W roku 14 75 nadany był jarmark, miasto je
dnak pod względem handlowym nigdy rozwinąć się nie mogło. 

W XVII w. osiedli tu sukiennicy, ale to także nie wiele na wzrost 
miasta wpłynęło, które bylo prywatną własnością Dłuskich, Potwo
rowskich, Rupnickich, a wreszcie Wężyków. Obecnie jest też lichą 

mieściną, której ludność przeważnie trudni się rolnictwem. Może po 
ukończeniu kolei kaliskiej nieco się podniesie. W r. 1436 założyciel 
miasta zbudował tu kościół piękny murowany, w stylu gotyckim, 
dotąd istniejący, a który przez czas pewien w wieku XVI byl w rę
ku kalwinów. W kościele tym jest jeszcze starożytna chrzcielnica 
i kropielnica z XV wieku. W osadzie tej urodził się dn. 16 Listopada 
1603 r. ks. Augustyn Kordecki, obro11ca Jasnej Góry, a metryka 
przechowuje się w aktach kościelnych. W osadzie istnieje urząd 

gminny, szkola początkowa i dom schronienia dla starców. Stacya 
pocztowa w Blaszkach. Jarmarków 6. 

109. Izbica. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. kaliskiej, powiecie kolskim, 

o 37 w. od najbliższej stacyi kolejowej Włocławek odległa. Ludności 
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3600. Jako wieś islniała już w wieku XV, lecz dopiero w roku 1595 
wynie:ioną została do godności miasta. Wraz z caJ:ym krajem prze
chodziło różne koleje, lecz dopiero w ubi egJ:em stuleciu zaczęlo się 
nieco podnosić. W r. 1825 sprowadzono tu sukienników, ale prze
mysł ten wkrótce upadl. Powtórzylo się to samo i w drugiej połowie 
XIX wieku. Obecnie rzemiosła stoją na nizkim poziomie. Handel 
w rękach żydów, których tu jest okola 2500. Chrześcijanie nie od
znaczają się energią, drzemią w apatyi. O żadnych instytucyach nic 
tu nie słychać. :Miasteczko ma wygląd brudny, a ponieważ jest nie
zabrukowane, nietylko więc błota nie brakuje, ale i stan sanitarny nie 
świetny. Kościół parafialny murowany jest bardzo starożytny, ist
niał już na początku XV wieku. Obecnie wystawiono nową bramę, 
wiodącą na cmentarz kościelny i zaprojektowano dobudowanie ka
plicy, w celu rozszerzenia kościoła. W osadzie istnieje urząd i sąd 
gminny, dwie szkoły początkowe, synagoga i stacya pocztowa. 11ie
szka tu stale dwóch lekarzy. Handel nie może rozwinąć się należy
cie z powodu braku odpowiedniej komunikacyi. Jarmarków 6. 

110. Jadów. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Ossowicą, w gub. warszaw

skiej, powiecie radzymińskim, od najbliższej stacyi kolejowej Lo
chów o 8 w. odlegla. Dornów J 60. Ludności 1600. Zalo:i.one w roku 
1473 przez Kazimierza, ksi~cia mazowieckiego, który jednocześnie 

zbudował lu kościół, spalony w roku 1768 podczas pożaru miasta. 
W rakli 1773 odbudowano go, a na jego miejscu w r. 1883 wysta
wiono nowy, murowany. Miastem zostało mianowane dopiero w r. 
1823, za staraniem ówczesnych właścicieli Zamojskich, którzy tu za
łożyli jednocześnie fabryki: sukna, papieru i perkalików. Zaklady te 
po kilku latach upadły, a około roku 1860 powstały nowe, a miano
wicie fabryka wyroków miedzianych, bawełnianych płótna i tale-. ' 
sów. Dziś to wszystko upadla. Zydzi zajmują się handlem drobnym, 
a mieszka ich tu przeszło 1000. Chrześcijanie trudnią się przewa
żnie rolnictwem. Kobiety wyrabiają sukna. Rzemiosła nędzne. 

W osadzie jest urząd i sąd gminny, szkota początkowa i waląca się 
synagoga. Stacya pocztowa w Lachowie. Osada wogóle jest brudna, 
niebrukowana. Jarmarków 6. 
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Ili. Janów. 
Miasto powiatowe nad rz. Białą w gub. lubelskiej, o 74 wiorsty 

od najbliższej stacyi kolejowej Lublin odlegle. Założone na gruntach 
piasczystych w r. 1640 przez żonę Tomasza Zamojskiego, a przez 
króla Wladyslawa IV obdarzone ośmioma jarmarkami; dopóki było 

pod szczególną opieką Zamojskich, kwitł w niem dobrobyt, utworzy
ło si~ zgromadzenie kupieckie i wiele cechów rzemieślniczych, a na
wet w czasach późniejszych posiadało fabrykę sukna, cieszącą się 
znacznym zbytem. Okola roku 1830 fabryka ta upadta. Wogóle 
handel i przemysł dotąd tu rozwinąć się nie może, bo miasto nie le
ży w odpowiednim punkcie. Kościół parafialny murowany, niegdyś 
klasztorny, zbudowany przez Zamojskich w r. 1650, sl'ynie z cudo
wnego obrazu N. Maryi Panny. W r. 1880 miasto nawiedził pożar, 
po którym już zamiast domów drewnianych budują murowane. J1ia
sto, prócz rynków, ma 20 ulic, ale jeszcze nie wszystkie są brukowa
ne; piękny ogród publiczny z obeliskiem Tadeusza Kościuszki, oraz wie
le domków starożytnych, budowanych w stylu wschodnim, bez okien 
w ścianie frontowej, co dowodzi, że niegdyś istniała tu osada tata
rów. W mieście istnieją wtadze powiatowe, magistrat, sąd pokoju, 
zarząd akcyzy, szkoty, szpital, więzienie, stacya pocztowo-telegraficz
na i założone w r. 1901 towarzyslwo pożyczkowa oszczędnościowe. 
Cerkiew prawosławna rn nrowana, z zarządem parafialnym, synago
ga. Z zakładów przemysłowych są tu fabryki sukna, zapałek, gar
barnie i kilkanaście warsztatów rzemieślniczych, wyrabiających to
w~r lepszy. Ludności 7000, a w tej liczbie potowa żydów, w rękach 
któq~ch jest cały handel. Jarmarków 6, dość ożywionych. 

112. Janów. 
Osada, dawniej miasteczko w gub. piotrkowskiej, powiecie czę-' - ' ' 

stochowskim, włączona do gminy Potok-Złoty, o 19 w. od najbliż-
szej stacyi kolejowej Częstochowa odlegla. Domów 12-1, przeważnie 
drewnianych. Ludności 1200. Założone jako miasto w XVII wieku 
przez Jana Aleksandra Koniecpolskiego, w okolicy górzystej, ale na 
uboczu, zdała od traktów, nigdy rozwinąć się nie mogla i dziś nale
ży do liczby ubogich osad. Obecnie stanowi wlasność prywatną ro
dziny Krasińskich, którzy dobra nabyli od Potockich w roku 1852. 
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Pierwotny kościół parafialny, zbudowany z drzewa około roku 1700, 
został rozebrany, a na jego miejscu około r. 1880 zbudowano nowy. 

Urząd gminny istnieje we wsi Potok-Ztoly. Stacya pocztowa w Żar
kach. Jarmarków 6. 

113. Janów. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Krzywką, w gub. siedleckiej, 

powiecie konstantynowskim, o 19 w. od najbliższej stacyi kolejowej 

Biala odległa . Domów 226. Ludności 3500. Ze wsi zamieniona na 
miasto w r. 1465 przez Jana Lasowi cza, biskupa Łuckiego. W roku 
1497 król Jan Olbracht obdarzył miasto jarmarkami. Oddawna sta
nowiło ono rezydencyę biskupów łuckich, którzy zbudowali tu za
mek. Miasto było w stanie kwitnącym i posiadało wiele nadań 
i przywilejów. W latach: 1574 i l 620 pożary dwukrotnie zniszczyły 

miasto doszczętnie. W roku 1685 zalożono tu seminaryum ducho

wne. Dyecezya podlaska, posiadająca w J. w r. 1818 katedrę bisku

pią, zniesiona zostala w r. 1866. Zamek w r. 1757 zdobyli szwedzi, 

a miasto podówczas złupili, lecz opieka biskupów znowu i zamek 

i miasto do pierwotnego stanu przywiodła. Kościól parafialny pier
wotny, pod wezwaniem św. Trójcy, założony został w r. 1428 przez 
Witolda, Wielkiego Księcia Litewskiego, a po spaleniu odbudowany 
w roku 1714 przez biskupa Aleksandra \Vychowskiego, odnowiony 
wreszcie staraniem ostatniego biskupa Benjamina Szymańskiego. 
Kościół pódominikański, św . Jana Chrzciciela, założony był w roku 

1465 przez biskupa Jana Lasowicza. Kościołek drewniany św. św. 

Kosmy i Damiana, wystawiony został w r. 1840. W podziemiach by

lej katedry spoczywają ciala tu zmarlych biskupów. W zamku tutej

szym zmarł też znakomity historyk polski ksiądz biskup Adam Na
ruszewicz. ·w osadzie, obecnie jednej z najzamożniejszych i najlu

dniejszych osad, ludność tru<lni się rolnictwem i rękodzielnictwem. 

Handel w rękach żydów . Istnieje tu urząd i sąd gminny, dwie szkoly 

dwuklasowe, dom schronienia dla starców, st. poczt.-telegr. i w gma
chu bylego zamku zarząd rządowego stada koni. Jarmarków 4. 

114. Janów. 
Osada, dawniej miasteczko, nad ~z. Oszyc, w gub. płockiej, po

wiecie przasnyskim, o 28 w. od najbliższej stacyi kolejowej Mława 
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odległa. Domów 146. Ludności 2200. Osada to bardzo starołżytna, 
. k" · · 1421 obdarzy przy-

którą Jan starszy, książe mazowiec 1 JUZ w r. . . w XVII 
wilejami. W r. 1533 miasteczko zgorzało, a następme Jeszcze K , . ·~ 

. · y J. e niszczyły. osc10~ 
wieku i kilkakrotnie w wieku ubiegłym pozar , b. 1 

k 18'J7 W koncu u iecr ego 
parafialny murowany zbudowano w ro u '"' · d , , t"' d · 

. . . . , . , adku Lu nosc ru m 
stulecia dop1ero zaczęło się nieco dzw1gac z up · . . 

. . . . · . boty Zydz1 prowa-
się rolnictwem i wyrobem plotna domoweJ ro · . . 

, , . loz· en"ie osady lezaceJ 
dzą dosc obszerny handel, czemu sprzyJa po . • 
tuż nad granicą pruską. W osadzie jest urząd gminny I synagoga. 

Stacya pocztowa w Chorzelach. Jarmarków 6. 

115. Janowiec. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Wislą, w gub. radomski.ej, 

pow. kozienickim, wlaczona do cr111iny Oblasy, o 32 w. od st. koleJO-
• "' "" · bvt 

wej Garbatka odległa. Domów 132. Ludności 1400. J. za~ozon_y .J 

na miejscu wioski Serokomla w roku 1537 przez Piotra FirleJa, 

kasztelana wiślickiego. W roku 1606 pod miastem stanęli . ~b_o~ 
zem rokoszanie pod wodzą Zebrzydowskiego, a w 50 lat ?owieJ 
szwedzi miasto doszczętnie zrujnowali. Jednocześnie i im~stem, 
zbudowany tn zostal przez tegoż Piotra Firleja jeden z naJ'~.spa
nialszych w dawnej Polsce zamków na wzór zamku krakowski:go. 

P · d "" · d · · · 98 k · , W XVI wieku osia ai. on s1e m sal wielkich 1 , po OJOW. 
zamek ten by! w posiadaniu Tarlów, od których przeszedł 1:a ~vla
sność Lubomirskich . W roku 1591 Zygmunt III gościł tu dm kilk~, 
a dnia 7 lutego 1656 roku szwedzi zamek zburzyli. Po odbudowaniu 
go w r. 1672, bawil w nim Michał Korybut, a nastę~nie Aug~st II. 
W roku 1783 Marcin Lubomirski sprzedał zamek Piaskowskiemu, 

a po śmierci tego ostatniego w roku 1803 gmach wkrótc_e p~padt 
w ruinę. Istnieje podanie, że podziemia z zamku cią~ną się ~z p~d 
Wisłę . Niektóre piwnice przeszukano, sądząc, że w mch znajdą się 
skarby ale znaleziono tylko mnóstwo żelastwa. Kościół pa~afia~ny 

' F" 1 · · stop gory murowany zbudowany w XVI wieku przez ir eJOW, u . 
' · l ·' k" rzywro-

zamkowej wkrótce zamieniony został na zbor ka wms I, a P . 
' . . k l599 W skarbcu przechowu.ią 

cono go katolikom dopiero w ro u · . d 
się: pięknej roboty starożytny kielich i krucyfiks. Obecme osa ~~ 

. . · · posiada Ludnosc 
próc7. wspaniałych ruin, 111c godnego uwagi me · k, 

4 
R . ~ b ·dzo liche Jarrnar ow . uboga trudni się rolnictwem. zem1osia ar · 
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W osadzie jest szkoła początkowa, ochrona i dom schronienia dla 
starców. Urząd gminny we wsi Mszada. Stacya pocztowa w Zwo
leniu. 

116. Jarczów. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. lubelskiej, powiecie toma

szowskim, o 12 wiorst od Tomaszowa odległa, położona w okolicy 
piasczystej, na uboczu, stanowi jedną z najuboższych w kraju osad 
bez jakichkolwiek warunków do rozwoju. Kiedy i przez kogo ta osa~ 
da była założona lub miastem mianowana niema dokumentów. Ist
niała już na początku ubiegłego stulecia,' jako licha mieścina przez 
żydów przeważnie zamieszkała. Istnieje w niej cerkiew praw~sław
na ~rewniana, synagoga drewniana i urząd gminny. Parafia Chody
wance. Stacya pocztowa Tomaszów. Domów 37. Ludności 550

7 

a w tej liczbie 390 żydów. Jarmarków niema. Mieszka tu 2 kraw
ców, 3 szewców, 1 ślusarz i 1 rymarz. Ludność chrześcijańska tru
dni się rolnictwem. Jest też tu browar, zatrudniający 7 osób. Osada 
brudna i błotnista. 

117. Jastrząb. 

O,;ada, dawniej miasteczko, w gub. radomskiej, powiecie tejże 
nazwy; stacya kolei iwangrodzko-dąbrowskiej. Domów 96. Ludności 
780. Jako osada oddawna stanowiła własność biskupów krakow
skich, z których Wojciech, kanclerz królowej Jadwigi, w XV wieku 
na miasto przemianowat. Biskup Piotr Myszkowski w r. 1584 nadal' 
miastu przywileje·, a w r. 1633 Wiadysiaw IV pozwoli! zalożyć ce
chy rzemieślnicze, to też miasto bylo w stanie kwitnącym, a ludno
ści liczyło przeszło 10,000. Ulegając jednakże kilkakrotnym poża
rom, powoli podupadło. Niegdyś istniała tu nawet kopalnia rudy 
żelaznej, piece i odlewnia. Obecnie uboga ludność trudni się rolnic
twem i rzemiosłami na potrzeby miejscowe. W okolicy są obfite 
zdroje żelazjste i kamieniolomy piaskowca .szydlowieckiego." Ko
ściół parafialny, nieosobliwej struktury, niewiadomo przez kogo zbu
dowany. Urząd gminny w Rogowie. Szkoły niema. Stacya poczto
wa na dworcu kolejowym. Jarmarków 6. Rzemieślników 32. 
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118. Jedlińsk. 

Osada, dawni.ej miasteczko, zwane Jedlińska, nad rz. Radomką, 
w gub. radomskiej, powiecie lejże nazwy, od najbliższej stacyi kole
jowej Radom o 12 w. odlegl:e. Domów 112. Ludności 1500. Miasto 
założone w r. 1530 przez Mikołaja Jedlińskiego, z prawem magde
burskiem, lecz jako osada i to dość obszerna, istniało daleko da
wniej, bo już w r. 1430 odbyl się tu sejm, zwołany przez Władysta
wa Jagiellę, a na sejmie tym uchwalono dziedziczność tronu. W roku 
1630 Stanisław Witowski, chorąży łęczycki, zbudował piękny ko
ściół, w roku 1655 przez szwedów wraz z miastem spalony, a po od
restaurowaniu go przez syna fundatora, istniat do roku 1752, w któ
rym to czasie biskup Andrzej Załuski przebudował go i przyozdobił. 
Od roku 1560 do 1630 istniał tu zbór aryański i szkoła. Miasto było 
zaludnione i posiadało dobrych rzemieślników. W r. 1809 pod jego 
mmami polacy stoczyli bitwę z wojskami austryackiemi. W r. 18-!1 
miasto nawiedzU pożar, po którym się jednak dość szybko odbndo
walo, ludność się powiększyła, a przemysł ożywi!. Obecnie osada 
ma ładny rynek i pięć ulic; są tu 3 cechy rzemieślnicze, urząd i sąd 
gminny, szkoła początkmva, dom schronienia, kasa pożyczkowa 
i stacya pocztowa. , Chrześcijanie trudnią rolnictwem, ogrodnictwem 
i rzemiosłami, a żydzi handlem. Samych szewców jest tu przeszło 
120, gdy wszystkich innych rzemieślników 78. Jarmarków 6. Da
wniej słynęło z obfitości raków. Panuje tu starodawny zwyczaj za
bawy ludowej pod nazwą: „Ścięcie śmierci w kusy wtorek." 

119. Jeżów. 
Osada dawniej miasteczko, nad rz. Rawką, w gub. piotrkow

skiej, powi~cie brzezińskim, o 6 w. od najbliższej stacyi kolejowej 
Rogów odległa. Domów 109. Ludności 1900. Starożytna ta osa?a 
już w roku 1272 przemianowana została na miasto i obdarzona wie
loma przywilejami. W roku 1579 doszczętnie prawie zgorzała, lee~ 
wkrótce podniosła się z chwilowego upadku i w r. 1600 otrzymali 
mieszkańcy zezwolenie na ustanowienie cechó;" .rzemieśl?~c~y~h, co 
dowodzi że musiały tu być rzemiosła w rozkw1c1~. O pozrneJszych 
losach ~iasta historya milczy, ale widocznie miało wiele danych do 
rozwoju, bo i dziś nie zalicza się do ubogich osad. Kościół parafia!-
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ny murowany, zbudowany byl przez Piotra Dunina z kamienia po

lo':ego,, o.brabianego w kostki, w stylu ostrolukowym; w archiwum 

tego k~s~wla są ~enne d~k~men~y historyczne. Obecnie osada wlą
czo~a Jest do gm~ny. Popien; po~iada urząd gminny, szkolę początko
wą 1 dom schromema dla starcow. Jarmarków 6. Stacya pocztowa 
w Brzezinach. 

120. Jędrzejów. 

. Osada, posiadająca wladze powiatowe, nad rz. Brzeźnicą i Ja-
s1enką, w gub. kieleckiej, powiecie jędrzejowskim, przy kolei iwan
grodzko-dąbrowskiej położona. Domów 340. Ludności 5800. Osada 
to bardzo starożytna, zwana początkowo Brzeźnicą, na poczatku XII 
w. byla wlasn~ś:ią Janisława i Klemensa braci Gryfów, któ~zy w r. 
1111 sprowadzili z Burgundyi zakon księży cystersów i dla nich w r 

1149 wystawili klasztor. W r. 1271 osada wyniesioną zostala do O'O~ 
dności miasta, które otrzymalo liczne przywil eje; wzrastało też w do

brobyt, stało się zamożnem i ludnem. W latach: 1526, 1592 i 1607 
odbywały się tu walne zjazdy panów, i rycerstwa, a na jednym z nich 

za?adło postanowienie ogłoszenia rokoszu pod wodzą Zebrzydow
skiego. Miasto później przechodzilo różne koleje losu, ale nie upada

ło. W ~o~u 1800 nawie~z.il je pożar, który między innemi zniszczyl 
cenną b1bl.10tekę ?rz~ kosc1ele . W ostatnich latach, a szczególniej po 
zbudowanm kolei, miasto szybko zaczyna wzrastać i jest na drodze 

do bardzo pomyślnego rozwoju. Kościół parafialny murowany p d 

wezwaniem św. Trójcy, zbudowany okolo r. 1130 przez Bolesla\~a 
Krzywoustego, został przez nieprzyjaciół zburzony a w wieku XV 

odbudowal go Mikołaj Odrowąż bardzo okazale, le~z późniejszą re

stauracyą ~osta: ~eszpecony. Tuż przy stacyi kolejowej stoi klasztor 
pocysterski z kosc10łem-najpiękniejsze pomniki budownictwa w Pol
sce, otoczone murami przez Konrada I, księcia mazowieckieO'o. Ko

ściól pokryty jest caly blachą miedzianą, wewnątrz ozdobior~y malo

widłami i marmurami; zbuduwany z ciosu, pomimo przeróbek nie 
stracił swej wspanialości. W jednej z kaplic stoi na ołtarzu tru~1rna 
m~talowa ze szczątkami zmarlego tu w roku 1223 blogoslawionego 

w:incente~o ~a~łubk~, a w klasz~orze przechowuje się cela, w której 
m1eszk~l ow sw1ątobl1wy zakonmk. W kościele tym są najslawniej
s;ze ongi w Polsce organy. Osada prowadzi bardzo ożywiony han-

\ 
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del, słynna z dwóch ~śmiodniowych jarmarków na. konie na św. J~n 
· ' M' ·h ~ Rzemiosła są dość wysoko postawione. W osadzie, 
I SW. IC at. . , . , 
oprócz wladz powiatowych, islnieje kancel.arya komisarz~ wloscian-

skie()'o urzad leśny, urzi!d gminny, sąd gminny, sąd pokoJU, 3 szkoły 
~ ' • · I k' achu poklasztornym początkowe seminaryum nauczycie s ie w gm , . 

stacya kole]owa, stacya pocztowo-telegraficzna, now~z01:gamz?wa
na w roku 1901 spółka hodowlana w celu wyhodowama Jednohlego 

. k' · · ti·aż ocrniowa a z zakla-
typu bydła odmiany wschodn10-prus 1eJ 1 s ~ ' 

d · l · eh browar odle-
dów przemysl·owych są: fabryka narzę u ro mczy , • 

· · · · tyn parowy ole-
wnia żelaza, dwa tartaki parowe, dwie g1ps1arn1e, m . . ' . 
. . . . . . . . · . eh w zachodniej strome 
Jarma 1 kilka mnych zakladow pommeJSZY · . . . . 

· t · d · · · · ' N 1 v1'ce \V klóreJ rnegdys mic-
pow1a u Ję rzeiowsk1ego !ezy w1es ag. O\. , . . . . którz 
szkał słynny pisarz polski Mikołaj ReJ, Jeden z p1e1 WSZ) eh, Y 

zaczęli pisać po polsku. 

121. Józefów. 
Osada, dawniej miasleczko nad rz. Nepryszką, w gub. lube!: 

ski~j, ~owiecie biłgorajskim, 0 98,w. od najbliższej stac_Yi kolejoweJ 

ReJ~\~1ec odlegla. Domów 28 murowanych i 96 drewnianych. ,L~
d?osc~ 1340. Pierwotnie osada ta byJa wioską, pobu~owaną sr~d 
p1askow na pokładach piaskowca białego a dopiero dma 3 grudnia 
1725 t · ' · k' o siaro• r., za s ararnem ordynata Tomasza Józefa ZamOJS ieg ' 
sty grodeckiego, na miasto zamieniona. Kościól parafialny. dr~w
niany, zbudowany został w roku 1723. Około roku 1824: isln1a~a 
w J d · k · h · . . ~ · I książek Obecme 

· I u arma ebraJska z ktoreJ wysuo wie e · . 
· t „ ' · d gmmny is meJe w osadzie cerkiew prawosławna, synagoga, mzą . ' 

d · · · dla starcow są gmmny, szkoła początkowa, dpm schromema . . · 
Stacya pocztowa znajduje się w Zwierzyńcu. Osad~ '°".!ąc~ona Jest 
do gminy Aleksandrów. Istnieją tu też łomy kamienia cwsoweg~, 
lecz ludność wogóle uboga. Żydzi bardzo ubodzy, trudn~ odgadną~, 
z czego się właściwie utrzymują. Okolica słabo zaludmona. Jai

·marków 6. 

122. Józefów. 
Osada dawniej miasteczko nad 1·z. Wisłą, w gub. lubelskiej, 

' 'bi" · t ,· koleJ'o-powiecie nowo-aleksandryjskim, o 50 w. od naJ 1zszeJ s acy 1 
6 

R'rólkn monogrnfia. 
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w~j Klement?':'ice odlegla. Domów 54 murowanych i 146 drewnia
n.ych. Ludnosc1 2300. Na opoce kredowej założy! miasto dn. 25 mar
ca 1687 r. Jędrzej_ Potocki, kasztelan krakowski i hetman polny ko

:onny. P~zedte?11stniala tu już wieś. W r. 1727 Józef Potocki, wo
Je.woda k1JO\:"sk1, zbudowat tu kościół z klasztorem księży bernardy
now. Obecnie kościół ten, jako filialny, został gruntownie odnowio-
1w J t · 

J • _es w mm obraz pędzla Bacciarelego, przedstawiający św. 
Franciszka Se_raflckiego i sprowadzony z Rzymu obraz Nieustającej 
Pomocy Matki Boskiej, umieszczony w gustownie odrestaurowanej 
w r. 1900 kaplicy św. Magdaleny. Nad brzegiem rzeki istnieją ruiny 
zamku, ~budowan:go p_rzez założyciela miasta; obok ruin jest park, 
ogrody,, s~ady or~nzery1 I tarasów. Ludność trudni się tu rolniclwem, 
przewozmctwem 1 rybołówstwem. Żydzi przeważnie handlem J _ 

k" . W . ar 
mar ow mema. osadzie istnieje urząd gminny, szkoła poczatko-
wa, ~ynagoga_ i ~tacya pocztowa. Domy murowane ludność tut~jsza 
stawia z kamienia, wydobywanego ze wzgórz kredowych. 

123. KALISZ. 
. Miasto. gubernialne nad rz. Prosną, od najbliższej stacyi kolejo

weJ w L~dz1 o 106 w. odl~gle . Wkrótce posiadać będzie stacyę głó
wną ~olei wa:sz~wsko-kahskiej, już budującej się obecnie. Ludności 
s_taleJ. 19500 1 mestalej 4600. O czasie zależenia miasta dowiedzieć 
się . niepodobna, bo wiadomo, że już Pliniusz młodszy wspomina 

o _mem , a miasto Cctlissia nad Prosną znane bylo rzymianom w I 
Wle~u po Chrystn~ie, j~~o zalu_dnione i cywilizacyą kwitnące. Dawny 
Kalisz stał tu, gd_z~e dz1s ~ą wsie: ~tare Miasto, Rypinek i Zawodzie, 
o~oczony błotami 1 lasami. Obok owczesnego miasta stal na sztucz
nie usypanych wzgórzach zamek obronny, zbudowany, zdaje się, 
przez Bolesława Chrobrego około roku 1000. W zamku tym zmarła 
w 1156 r. żona :Mieczysława, w 1191 r . syn Mieczysława Starego 
Odon, w 1202 r. Mieczysław II, w 1231 r. Władysław Laskonoai 
i wielu innych, a w wieku XIV popadł w ruinę i dziś zaledwie mieJ
sce, na którem istniał. wskazują. W dawnym Kaliszu, władca ziemi 
kaliskiej Mieczysław III, pierwszy książe kaliski, w r. 1155 ufundo
wał kolegiat~ św. Pawła, w której też po śmierci pochowany został. 
Z powodu mezdrowego polożenia, stare miasto Bolesław Pobożny 
około r. 1247 przeniósJ' na miejsce obecne. W r. 1260 tenże Bole-
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sław Pobożny pozwolił osiadać w nowem mieście żydom i obdarzy! 
ich przywilejami. :Miasto wzrastało tak, że już w r. 1291 istniały lu 
słynne tkalnie sukna, browary, apteki i inne zakłady handlowe 
i przemysl'owe, obdar:rnne przez Przemysława II znacznemi przywi
lejami. W r. 1331 krzyżacy napadli miasto, lecz zdobyć go nie mogli 
z powodu wylewu Prosny, spalili więc tylko stare miasto. Po ich 
odejściu szerzyla się tu zaraza morowa. W r. 1350 Kazimierz Wielki 
miasto opasal murami i zamek przez szwedów spalony wzmoc:nił, 
poczem odbyły się tu 2 synody i kilka zjazdów, a na jednym z nich 
Kazimierz Wielki wydal słynny wyrok na Maćka Borkowicza, woje
wodę poznail.skiego, znanego okrutnika, skazując go na śmierć gło
dową w zamku olsztyńskim. W roku 1425 bawił w K. Eryk VII, król 
duński i Wladystaw Jagie!Jo. W r. 1574 bawil Henryk Walezyusz 
i sprowadzeni zostali jezuici. W roku 1596 1.wiedził miaslo Zygmunt 
III, zastawszy tu już seminarynm duchowne i kolonię aka<lemicką. 
Dwadzieścia lat przedtem odbył się słynny zjazd rabinów w K. i lu 
ułożono zbiór praw religijnych dla żydów. W roku 1655 najazd 
szwedzki nieco miasto zrujnował; chociaż szwedzi pobici zostali 
przez Stefana Czarnieckiego, dopiero w roku następnym wyparla ich 
ztąd zaraza morowa. Nieustanne przejścia wojsk i bitwy staczane 

pod miastem, zubożyły je. Ucisk i n~dzę powiększyła gospodarka 
szwedów w r. 1704 i pogorzel wynikła z nieostrożności żołnierzy. 

W r. 1705 i 1706 bawil w K. Stanisław Leszczyński, wraz z Karolem 
XII obozując 28 i 29 sierpnia pod miastem. W r. 1706, 29 paździer
nika, pod miastem stoczona była pamiętna bitwa sprzymierzonych 
wojsk polskich i rosyjskich ze szwedami, którzy bitwę przegrali. 
W ciągu 3 godzin legło 13,000 trupów. Po bitwie miasto spalono, 
a następnie pięć lat grasowała zaraza morowa; to też w r. 1712 by
ło tu zaledwie 34 walących się dornów i 78 mieszkańców. Zaledwie 
zaczęlo się nieco dźwigać z upadku, gdy przejścia wojsk w r. 1759 
i 1769, oraz powodzie, nieurodzaje i pożary , pogrążyły miasto w stan 
nędzy. W r. 1793 cale miasto zgorzało, a zaledwie mieszkańcy się 

odbudowali, rzemiosła zaczęły kwitnąć, wojska francuskie w r. 1806 
wyrządziły mu sporo krzywdy. W r. 1813, dnia 17 lutego, bawil lu 
Cesarz Aleksander I i król Fryderyk Wilhelm, a w r. 1833-Cesarz 
Mikołaj I. W r. 1835 odbył się zjazd dwóch monarchów: Cesarza 
Mikołaja I i Fryderyka Wilhelma HI, którzy bawili tu cały sierpień: 
Od r. 1813 miasto zaczęło wzrastać i odbudowywać się, zamożnośc 
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powracała, budowano na Prośnie mosty kamienne, w r. 1818 zało
żono towarzystwo Jnuzyczne, a w r. 1825 tow. dobroczynności; po
wstała też w tych czasach fa bry ka sukna. W r. 1841 wys la wiono na 
placu przed kościolem św. Józefa pomnik żelazny na pamiątkę przy
mierza Rosyi z Prusami. W r. 1852 grasowała cholera, · a w 2 lala · 
później miasto nawiedziła niepamiętna od wieków powódź. Obecnie 
miasto jest w stanie pelnego rozkwitu, rzemiosla stoją na wysokości 
swego zarlania, przemysł wzrasta, powstają fabryki, a z chwilą ukoń
czonia kolei K. stanie się jednem z najbogatszych i najludniejszych 
miast w kraju. Kilka dawnych kościotów w ostatnich czasach roze
brano z powodu roiny, a dziś jest tu jeszcze pięć kościolów: kościół 
św. 'Mikołaja zbudowany przez Bolesława Pobożnego okola r. 1253, 
w roku ubiegłym został starannie odrestaurowany. Kościół N. 
Maryi Panny, obecna kolegiata, zburlowany w r. 1445, odbudowany 
został po zrujnowaniu w r. 1790 przez kustosza kolegiaty ks . Stani
sla wa Kossowskiego. W kościele tym znajduje się faskami słynący 
obraz Najświętszej Rodziny, zwany obrazem św. Józefa, koronowany 
dn. 15 maja 1796 r. W skarbcu jest wiele cennych i starożytnych 
aparatów. Kościót z klasztorem oo. franciszkanów, zbudowany w r. 
1257 przez blog. Jo łan tQ, żonę Bolesta wa Pobożnego. W kaplicy te
goż kościoła są szczątki fundatorki, sprowadzone z Gniezna w roku 
1834. Kościół z klasztorem oo. bernardynów, fundowany w r . 1465 
przez biskupa Jana Gruszczyilskiego. Kościól z klasztorem reforma
tów stanąl na miejscu dawnego z r. 1631, zbudowany w r. 1665. 
W mieście istnieje cerkiew prawosławna, kościół ewangelicki para
fialny, poprzed11io pojezuicki, zbudowany w r. 1595, a oddany ewan
gelikom w r. 1797; synagoga, szpital św. Trójcy, zbudowany w roku 
1590, szpital żydowski, dom schronienia dla starców, ochrona, gi
mnazyum męzkie i żeńskie, szkola realna w nowym gmachu, szkola 
niedzielno-handlowa, 9 szkót początkowych, szkoły prywatne 4-o 
klasowe rnęzka i żeńska, teatr zbudowany w r. 1900. W byłym gmachu 
trybunalskim mieści się sąd okręgowy. W ladze gubernialne ulokowano 
w pięknym gmachu, obok wspaniałego parku miejskiego. Wladze 
miejskie-w nowym ratuszu, wystawionym na miejscu spalonego 
w r. 1792. Gmach więzienia, folusz Repphana, hale targowe i wiele 
innych wspanialych budowli zasługuje na uwagę. Z instytucyi pry
watnych jest tu dyrekcya szczególo\va tow. kredytowego ziemskiego, 
tow. kredytowe miejskie, kasa pożyczkowa, straż ogniowa i wspo-
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· · z· '''yz'eJ· 1·nstytucye Niegdyś wychodzilo tu pismo „Kali-mn1ane JU ' • . . . 
· " zanii'en'ione obecnie na Gazetę Kaliską.," pismo codzienne, sza ni n, „ . 

bardzo starannie redagowane, od r. 1902 wychodz~ce z dodalk1e1.11 
niedzielnym ilustrowai1ym .• Test też w mieście oddział banku pa11-
stwa i kantor pocztowo-telegraficzny. Z zaktadów prz~myslowych .są 
tu 3 fabryki fortepianów, 6 fabryk koronek, 4 d_rukarrne, 2 odle.wme, 
fabryka zabawek, cztery garbarnie, 2 fabr. po?czoch, 2 rękawiczek, 
mebli bambusowych, tasiemek, sukna, asfaltu t posadzek. 

124. Kalwarya. 
Miasto powiatowe nad rz. Szeszupą, w gub. suwalskiej, o 17 '~' . 

od najbliższej stacyi kolejowej Puńsk odlegle, położone na trakcie 
głównym z Suwalk do Kowna. Jako wioska i s tniało oddawna, le~z 
miastem zostało dopiero na początku XVlll wi eku, za panowan'.a. 
Aucrusta IL Położone w punkcie nader dogodnym, odr~z~ staio SIQ 

h "dl \V połowie ubiegtego stulecia posiadało JUZ 8000 Ju-an owem. . . 9-0 · 
d · · naczne fabryki kotlarskie, garbarnie 1 przeszło .... t> maJ-nosc1, z , 

1 
b d t · 

strów rzemieślniczych, oraz wiodlo ożywiony. h~rnie , ę, ą.c. g o-

ym J'ego punktem w guberni. Obecnie liczy 12, 1 OO ludnosc1 1 stan 
wn · K ' · · t ~ 1 kwitnący miasta z każdym rokiem się podnos1. o~cLO. p~ra11~ ny 
zalożony został w r. 1715 przez księcia Koryb~t-W1szni~w1e.c~1ego, 
a w r, 1840 by! gruntownie przebudowany. Procz tego .1s\n1.eJe tu 
kościół parafialny ewangelicki, synagoga murowana, szpital sw. ~c
rzego, szkoły początkowe, sąd pokoju, więzienie karne, urz~d powia
towy, władze miejskie i stacya poczt.owo-telegraficzn~ .. :Ylias~o ~ru
kowane, dość schludne; ludność chrześcijańska trudni się ~·olnict" em 
i ogrodnictwem, a żydzi handlem. Jarmarków miasto posiada 4. Tu 
urodził się stawny historyk W. A. Maciejowski. 

125. Kałuszyn. 

Miasto nad rz . Witówką, w gub. warszawskiej, powie?~e nowo-
.' k' 0 16 w od naJ'bliższeJ· stacyi kolejowej Nowom1nsk odle-m10s lOl, · . . . . 

7 
• 

crle. Domów 612. Ludności 10,100, przewaznie zydow. Ze "s1 na 
0 

~ • · · 1 O ackiecro Przez miasto przemianowane w r. 1718 przez WłascH;Je a P o · 

Augusta III obdarzone zostało jarmarkami. Położone w dogodnyi~ 
• • • 1 • I · d · kto'rzy też opanowali punkcie handlowym, sc1ągnę~o wie u zy ow, • 
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p:zemy~ł ~ nandel miejscowy. Kościół drewniany modrzewio,vy ist
mał tu JUZ w XIV wieku jako filialny, a dopiero w r. 1472 zamienio

n? go na par~fia~ny. Za staraniem ks. Adolfa Żebrowskiego parafia
nie, z~udowa 1t piękny kościół murowany z jedną wieżą na froncie, 
po.sw1ęcony w r. 1897. W wielkim ołtarzu znajduje się obraz N. Ma

ryi Pan~y, pędzi~ An?riollego. Miasto ulegalo częstym pożarom, 
a ostatni dn.' 15 sierpnia 1901 r. strawił istni ejącą tu starożytną sy

na~ogę'. Procz ~vlad miejskich, Kałuszyn posiada szkolę początkową, 

szp~tal zy.dow.sk1, stacyę pocztową, trzy fabryki taJesów, mydlarnię, 
dwie oleJarme, fabryki octu, garbarnię i wielu rzemieślników ale 

przeważnie ~ydów.' W ostatnich latach dobrobyt jego wzrast~ też 
~ p~\~odu os1adan1a w okolicy letników. Jarmarków 6. Za miastem 
1stn1eJe cmentarz mahometański. 

126. Kamieńczyk. 

. o.sada, daw~~ej .miasteczko, nad rz. Bug, w gub . warszawskiej, 
powiecie radzymmsk1m, w punkcie zetknięcia się trzech crubernii 

o 4 w. od najbliższej · stacyi kolejowej Wyszków odległa. "'Domó'~ 
130. Ludności 1300. Starożytna ta osada, zwana dawniej Kamie11cem 

}~azowi~ckim, b!la n.iegdyś rezydencyą 1uyśliwską ksil'[żąt mazowiec
kich, ktorzy posiadah tu wlasny pałac. Vv celu polowania na niedź
wiedzie zjcżd~ali też do K. i królowie polscy. W r. 1452 zamieniony 
został na miasto, otrzymawszy jednocześnie przywilej na targi i jar

ma,r~i. Wkrótce miasto sta~o się zamo~n~m i ludnem; posiadało trzy 

kosc1?ł~, ~r~eszlo 300 dom? w, przewazme murowanych i z górą 200 
rzem1eslnikow. Nadeszły Jednak wojny, pożary i zaraza morowa 

a one tak miasto zniszczyły, że po pożarze w r. 1615 pozostalo zale~ 
dwie 8 ??mów. Po odbudowani.u, w roku 1647 znowu dorny pożar, 
a ludnos.c zaraza ~orowa ":ymszczyła; w końcu przejścia wojsk 

~zwe~zk1ch tak z:uJ.nOw~ły m1~sto, że tylko pozostały z niego gruzy 
1 pop10ly, oraz p1ęcm m1eszkanców. Podniosło się ono wprawdzie po 
tych klęskach, lecz już do dnwnego stanu powrócić nic może. Kościół 

parafialny fundowany był z drzewa w r. 1480, zgorzal ostatecznie 

podczas pożaru miasta w r. 1891, a na tern miejscu zbudowano obe

cnie nowy, murowany, pod wezwaniem 'Vniebowzi ęcia N. Maryi 

Panny. ~toi. on w pięknem polożeniu na wzgórzu, zbudowany w sty
lu romansk1m o dwóch wyniosłych wieżycach. Ludność trudni się 
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rolnictwem. Jarmarków 6. W osadzie istnieje urząd gminny i szkoła 
pocuitkowa. Stacya pocztowa ·w Loebowie. 

127. Kamieńsk. 
Osada, dawniej miasteczko, w gnb. piotrkowskiej, powiecie Lej

że nazw\' , o 6 w. od najbliższej stacyi kolejowej Gorzkowice od1'~ 
gla. Do~nów 12-1. Ludności 1650. Zalożona w wieku XIII, pozosta
wala wsią i dopiero Jadwiga z Krzykosów w r. 1374 uzyskała prz.y

wilej zezwalający na przemianowanie na miasto. !lNic posiadało ono 

jednak nigdy warunków do rozwoju i pozoslalo lich ą mieściną. Pier

wotny kościól parafialny zbudowany był w r. 1291, a po spaleniu, 

Jakób Przerębski zbudował w r. 1538 murowany. W r. 1858 kościół 
ten gruntownie odnowiono. W osadzie istnieje synagoga, szkola po

czątkowa i urząd gminny. Jarmarków 6. Stacyn pocztowa w Gorz
kowicach. Ludność trudni się "uprawą ogórków, których produkuje 

rocznie okolo 1000 wozów. 

128. Kamionka. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. lubelskiej, powiecie lubar

towskim, o 9 w. od najbliższej stacyi kolejowej Lubartów odlegla. 

Domów 262. Ludności 2400. Data założenia miasta niewiadoma. 

Istniało oTio jednak już w wieku XV, bo Kazimierz Jagiellończyk na

dal w r. 1469 dwa jarmarki. Położone na uboczu, nie rozwijało się 
należycie. Ludno~ć trudni się rolnictwem. Handel w rękach żydów. 
KościM parafialny murowany pochodzi z XVI wieku, a wystawiony 

na miejscu drewnianego, który spalil się okolo r. 1508. W osadzie 
jest synagoga, · szkoła początkowa, urząd i sąd gminny. Jarmarków 

niema. Stacya pocztowa w Lubartowie. 

129. Karczew. 
Osada, dawniej miasteczko, nad strugą Jagodną, o wiorstę od 

Wisty położona, w gub. warszawskiej, powiecie nowomińskim, o 3 

w. od najbliższej stacyi kolejowej Otwock odległa, do g1niny tejże 
nazwy włączona. Domów 130 drewnianych. Ludności stałej 2500, 
a w tej liczbie połowa żydów. Ze wsi na miasto przemianowana 
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w.r. 1548 za staraniem braci Karczewskich, którzy też uzyskali dla 

m'.a.sta prawo chełmiriskie. W r. 1704 bawił tu Stanislaw Leszczyó

s.k1 1 Karol XH, a August III zjeżdżał na polowanie w lasach oko 
licznych. Kościół parafialny rnurowany, pod wezwaniem św. \Vita 

zbudo_wał w r. 1737 rnarszalek Bieli1iski, a po pożarze w ubieglen; 

stulecrn, odrestaurowa!a go rodzina Kurtzów. Oddawna istnieją tu 

dwa w~~~zt~ty w~rabiające tatesy. Żydzi trudrrią się handlem, 
a chrzesc1iame rolnictwem i hodowlą trzody chlewnej, którą prowa

dzą ob~z~rn.y h~ndel. Jarmarków 6. Od czasu wzrostu Otwocka, ja
ko letmeJ s1edz1by wat·sza wiaków, osada się wznosi i latem jest tu 

handel drobny znacznie ożywiony . Urząd gminny w Otwocku. Sla
eya pocztowa w Nowej Wsi i Otwocku, na kolei. 

130. Kazanów. 
.. Osad~, .da~v~iej. miasteczko, natl rz. Itżanką, w gub. radom

skieJ,. P~~vie~1e 1lz~ck1m, włączona do gminy Miechów, o -±2 wiorst 
od naJbhzszeJ stacy1 kolejowej Radom odleo-ła. Domów 116 L d _ 
' · 1580 · · · · 0 

• u no 
sc1 . Z 1stmeJąCeJ oddawna wsi zamieniona na miasto w roku 

156~ przez :Marcina h . Grzymała Kazanowskiego. Historya wspomi

~a, ze byl tu za me~ ok~zal~, . zburzony przez szwedów w połowie 
XVII .w:•. ale obecrne naJmn~eJszeg~ śla_du niema. W XVI wieku był 
tu kosc10l parafialny drewmany, rowmeż przez szwedów zniszczony 
a na jego miejscu Jan Wąsowicz wystaw I murowany ctotad istnie~ 
Jący. Król Jan Sobieski w r. 1682 wydal przywilej ;a zal~żenie ce
chów, widocwie więc wówczas kwitly tu rzem 1"os~a a ~ 'l · · 

• • • L , :szczego meJ 
szewcy wyroby. swo~e wywozth ~a"'.et do miast dalej polożonych. 
?d ~ · 1864 cechow mema, a obecme Jest tu 5 masarzy, 5 rzeźników 
zy~ow, 10 krawców, ż!dów, ~~ ~ze~vców, 5 tkaczy, 2 piekarzy żydów, 
1 I ymarz, 1 powrozmk, 2 c1esl1, o stolarzy 3 kowali 4 szkla „ 1 
· i· . ' , Izy, 
mtro 1galor, 1 malarz 1 l strycharz. Oprócz rzemiosł zaJ·muJ·ą si · 

. . . . l . \lT d . ę 0111 
rowmez 1 ro mctwe~. ·v osa z~e istnieje dom modlitwy żydów, szko-

ła początkowa, sąd 1 urząd gmmny. Jarmarków 6. Stacya pocztowa 
w Zwoleniu. 

131. Kazimierz. 
. Osada, dawn~ej .. mia~teczko? w gu.b . kaliskiej, powiecie słupec-

kim, o 94 w. od naJ bhzszeJ stacy1 kolejowej Kutno odległa, na 12 
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pagórkach zbudowana. Domów 114. Ludności 15f!O. Według poda
nia, jako osadn, Kazimierz założony zostat przez pustelników za cza

sów Bolestawa ehrobrego . Miastem zamianowany byl w roku 1041 
przez Kazimierza I, a więc jest jednem z najstarszych miast w Kró
lestwie Polskiem. Dawniej bylo to ludne i handlo1Ye miasto, lecz 

gdy podczas napadów szwedzkich upadto, już się podnieść nic mo

gło i dziś jest lichą mieściną . Kościół parafialny z kamienia, zbudo

wany jf·st przez Piotra Dunina, a rozszer.wny w r. 1512 przez Lu

brańskiego, biskupa poznańskiego. Ulegał on również napadom 

szwedzkim i pamiątek nie posiada. Kościół z klasztorem oo. bernar

dynów, z cegły bez tynku, w stylu gotyckim, zbudował tenże biskup 

Lubrar1ski w roku 1518. Ludność trudni się rolnictwem i rzemiosła

mi. Jest w K. a2 szewców, 12 krawców żydów, 6 stolarzy, 2 ko

wali i wielu innych drobnych rzemieślników, ale cechów niema. 

Istnieją też tu warsztaty, wyrabiające oddawna sukno i płótno. Han

del w rękach żydów. Jarmanków 6. W osadzie jest szkola począt
kowa, urząd gminny, dom schronienia, klasztor etatowy, synagoga. 

Stacya pocztowa w Kleczewie. 

132. Kazimierz. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Ner, w gub. piotrkowskiej, 

powiecie łódzkim, o 16 w. od najbliższej stacyi kolejowej w Lodzi 

odległa. Domów 68. Ludności 720. Data zalożenia miasta niewia

doma. Historya wspomina o niem już w r. 1418, jako należącem do 

cystersów. W r. 1608 król Jan Kazimierz nadal miastu dwa jarmar

ki. Nie należalo ono nigdy do rzędu osad wybitniejszych, a po wzro

ście Lodzi zupełnie upadło. Osada włączona jest do gminy Babice, 

lecz urząd gminny tu się znajduje. Jest też kościół parafialny dre

wniany i dom modlitwy dla żydów. Ludność trudni się rolnictwem 

i handlem. Jarmarków 5. Stacya pocztowa w Lutomiersku. 

133. Kazimierz. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Wisłą, w gub. lubelskiej, 

powiecie nowoaleksandryjskim, o 13 w. od najbliższej stacyi kolejo

wej Nowo-Alcksandrya odle"ta śród WZ"órz położona, w nader ma-
~ c ' n 

lowniczem położeniu. Domów 350. Ludności 3500. Kazimierz już za 
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Boleslawa Chrobrego był ludną wioską, nadani'! w r. 1008 benedyk
tynom na Lysej Górze, jako wieś Skowieszynek. Za czasów Kazi
mierza Sprawiedliwego znowu był wspominany, jako poważną rolę 
odgrywający w handlu spławnym Wisłą. Miastem jednakże został 
dopiero za Kazimierza Wielkiego, który jednocześnie wybudował tu 
zamek i szereg śpichlerzy na zboże, świadczących o monumentalnych 
robotach, podjętych w celu zabezpieczenia dobrobytu i spokoju powsta
jącemu miastu. Wkrótce stało się miasto najważniejszym portem nad 
Wislą. Tu z dalekich okolic zwożono zboże, po które przyjeżdżali 
anglicy i holendrzy. Niektórzy z nich mieli tu swe kantory, w któ
rych odbywały się zakupy zboża, miodu, wosku, miedzi i innych pro
duktów, a kupcy perscy i ormiańscy przybywali z towarami: zloto
glowiem, attasem indyjskim, muszlinem syryjskim. Miasto było 

w pełni rozkwitu. Jarmarki nadał miastu Władysław Jagiełło w r. 
1420, a królowie: Zygmunt III i Władystaw IV obdarzali hojnie 
przywilejami. Najświetniejsze czasy przypadły na koniec XVI i po

czątek XVJI stulecia. W r. 1605 Zygmunt III pozwolil'. wyrabiać tu 
sukno, a w r. 1647 Wladyslaw IV nadał przywilej piekarzom. W r. 
1661 mieszkało w K. tylko 30 żydów i posiadali 7 domów, lecz w r. 
1736, otrzymawszy przywileje, napłynęli tak licznie, że po dzie11 dzi
siejszy stanowią 3/ 4 ludności. W roku 1627 miasto składało się z ] 1 
ulic i posiadało 3000 stalej ludności, zamieszkałej w 280 dornach. 
Cechów byto 8, a mianowicie: kuśnierski, krawiecki, szewcki, czap
niczy, tkacki, kowalski, flisaków i mularski. Gdy miasto zaczęło po
dupadać po wojnie szwedzkiej, w roku 1677 pozwolono ormianom, 
grekom i żydom domy budować. Nic to jednak nie pomogło i miasto 
upadło, a w roku 1705 zaraza morowa do reszty je wyludniła. Obok 
zamku, którego dziś jeszcze wspaniałe ruiny oglądać można, stoi ba
szta okrągła, na której ognie palono, by statkom drogę oświetlać. 
Mylne tu utrzymuje się podanie, jakoby w niej z wyroku króla zgi
nął śmierci!1 głodową Maciej Borkowicz. Legenda utożsamila tego 
Borkowicza z szewcem Maciejem Berkowiczem, również człowiekiem 
bat·dzo niespokojnym, na którego mieszczanie skargi zanosili, jak 
o tern świadczą dokumenty w sumaryuszu tego miasta przechowane. 
Kościołów jest tu trzy. Farny, czyli parafialny, jest trzecim z kolei 
na tern miejscu stojącym, bo pierwotny wystawiony byl w wieku XI. 
Obecny wysławiony został w latach 1610-1613. przez obywatela 
tutejszego Mikołaja Przybylkę; posiada 3 kaplice, 7 ołtarzy, skarbiec 
i groby podziemne. Na początku XIX wieku byla tu jeszcze piękna 
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biblioteka, którą zabrano do biblioteki puławskiej ks. Czartoryskich 
tymczasowo, ale dotąd nie zwrócono. Ciekawym zabytkiem jest lu 
figura Matki Boskiej do noszenia za procesyą, a na środku kościoła 
świecznik w kształcie głowy jelenia, będący dziełem ostatnich cza
sów. Kościól poreformacki na pochyłości wybrzeża zbudowany 
w nowszym stylu około r. 1620. Kościół św. Anny z kamienia, zbu
dowany około r. 1670 przez niewiadomego fundatora. Z Jawnych 
wspaniałych śpichrzów pozoslaly również tylko ruiny, a część ich 
przerobiona jest na domy mieszkalne. Ciekawe są tu trzy starożytne 
kamienice w obrębie miasta. Mają one dachy kryte, z murem wystają
cym, a różnoksztaltnemi blankami przyozdobione. Domy te pochodzą 
z początku XVll stulecia, zbudowane z kamienia, na arkadach. Prócz 
tego caly rynek i niektóre ulice zabudowane są charakteryslycznerni 

domami. W roku 1835 istniały tu jeszcze cechy: szewców, kowali, 
cieśli, mularzy, kuśnierzy i krawców, lecz dziś miasto ich nie posia

da. Ludność trudni się rolnictwem, ogrodnictwem, flisactwem i drob
nemi_ rzemiosłami, a mieszczanie wogóle są malo przedsiQbiot·czy, 
luhuJą się w próżniactwie i plotkach. W ostatnich czasach zbudo
wano tu kilka willi i zaczęli osiadać letnicy, lubując się pięknemi wi

dokami i masą zieleni, lecz mieszczanie nie dbają o ich wygody, a ra

dziby tylko ciągnąć nadmierne zyski. Miasto, gdyby nie liczne ogro
dy i sady żydom wydzierżawiane, byłoby niechlujnem, bo wszędzie 

brudy i zatęchłe powietrze. Prócz przystani dla statków, jcsl lu sy
nagoga, szkoła początkowa, urząd gminny, stacya pocztowa, dom 
schronienia dla starców, pięć garbarń i browar. Jarmarków 5. 
W sąsiednim zamku bochotnickim mieszkała Esterka, o której lu 
wiele podań się przechowało a lud ln.czy je z legendami o zamku 
tutejszym. ' • 

134. Kiernozia. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Nidą, w gub. warszawskiej, 

powiecie gostyńskim, o 19 w. od najbliższej stacyi kolejowej Lowicz 
odlegla. Data zalożenia Kiernozi niewiadoma, domyślać się jednak 
należy, że jest ona osadą bardzo starożytną, bo kościół parafialny 

~1 ~rowany, dotąd istniejący, zbudowany został w wieku Xll. 1N ko
sc~ele lym znajduje się pomnik z r. 1400 Pawła de Kiernozia. Stano
wiło zawsze własność prywatną; w XV wie.ku było własnością Sierp-



92 

ski~h, a nas,tępnie przeszło do rodziny Piwów; w wieku XVIII posia
dali Lączynscy, a ostatnio Lasoccy. Zniszczone podczas wojen 

s~wedz~ich, już się dźwignąć z upadku nie mogło. Ludność trudni 
~1~ rol111ctwem i handlem. Domów 40, polowa murowanych. Lurlno· 
sc1 600, a w tej liczbie polowa żydów. W osadzie J·est synaO'OO'a 

k "' "' ' sz ota początkowa, urząd gm inny. Stacya pocztowa w Sannikach. 
Jarmarków 6. 

135. Ki barty. 
. Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Szyrwiutą, w gub. suwal-

skiej.' powiecie wylkowyskirn, przy kolei petersburskiej, na samej 
g:an1cy Prus położona. Domów 438. Ludności 9400. W historyi 
niema żadnej wzmianki o lej osadzie. Kościoła niema, a parafia 
znajduje się w Wierzbolowie. Ludność trudni się rolnictwem i han

dlem. W osadzie istnieje cerkiew prawosławna, szpital, urząd i sąd 

gminny, komora celna, stacya kolejowa pod nazwą Wierzbolów 

i stacya pocztowa. Jarnrnrków niema. Od czasu przeprowadzenia 

kolei osada szybko wzrasta i ma przed sobą przyszłość. Kibarly spo
wodowały upadek Wierzbofowa, stając się glównem siedliskiam 
handlu w guberni. 

136. Kl ELCE. 
.:\1iasto gubernialne nad rz. Silnicą. Stacya kolei iwangrodzko

d:ibrowskiej. Domów 725. Ludności 23,200. Daty założenia miasta 
napróżno szukalibyśmy w historyi; wspomina ona już o Kielcach 

w czasach WQdrówek św. Wojciecha, który tu do zgromadzonego lu
du prze ma wiał. Pierwszą datą, jaką spotykamy, jest rok 1150 
w którym miasto zniszczone zostało w czasie wojny, a ponieważ od 
czasów najdawniejszych było ono własnością biskupów krakowskich, 
oni też posiadali tu swój pałac z modrzewia. Drewniany kościolek 
św . Wojciecha widocznie już był _!lie wystarczającym na potrzeby 
ludności, bo Gedeon, bi.skup krakowski, wznosi tu świątynię pod we
zwaniem N. Maryi Panny w r. 1171 i wkrótce podnosi ją do godno 
ści kolegiaty. Zamieszki domowe pomi1<dzy Bolesławem Wstydliwym 
a Konradem księciem mazowieckim, i następnie najście tatarów 
w r. 1240 zniszczyły miasto. Dwór biskupi został spalony. Piękne 
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l · • • d k · p"eka bi"skupów szyhko pozwoliła odbudować 
po1ozerne Je na i o i · 
· · , · · ' · · W r 1366 zmarł w pałacu 

się m1eszkancom ltcz111e tu sciągaJącym. · . . . l bd 
. ' . , K . "mierz Wielki rn1as o o a-

b1skup Bodzanla za czasow ktorego azi . . 
' . . k' X\TI wieku pałac b1skup1 prze-

rzyl przywilejami. P10tr .Tomic ' I w . 
· · 1527 okazałą dzwonmcę. 

budował postawiwszy przy koleg1ac1e w r. 
W wieku

1 
XVII biskup Jan Zadzik zamierzyl na miejscu dworca dre· 

' . . b d 1 murowaną W roku 1637 
wniane()'o zbudować wspamałą u ow ę · . d 

l 
. " ' . . ury bramy i krużganki, g Y 

za ozono fundamentv wzmes10no m ' . . · b d · ' k ' , erna piękneJ u o-
l wórca projektu zmarł, nie doczekawszy u oncz . . . 
wli; dokończy! jej biskup Trzebicki. W tych czasach te~ miasto c~e-

• . k l' . e kopalnie rudy mte-
szy~o się rozkwitem eksploatowano o o iczn 
dzianej i ołowianej 'wojny szwedzkie jednak zrujnowaly to "".sz!st-

k P 
. · . k t teJ'szym Jan Kaz1m1erz 

o. rzed Wojnami J·eszcze baw1l w zam u u · k ł w zamku Ka-
z Maryą Ludwiką, a dn. 30 czerwca 1702 r. zanuesz a. . . 
rol Xll, król szwedzki. W roku 1725 Felicyan Szamaw~ki, biskup 

k 1. k" · lo · yl szpital dla 12 
rak.owski zbudowal seminaryum kato 1c ie i za z 

ubogich. 
1 'l:enże biskup w r. 1725 dnia 10 stycznia wydal tu słynny 

. b' k W zamku w roku 
eclylct kieleclci, cechujący metolerancyę is upa. . . . 
1788 dn. 30 lipca zmarł Kajetan Soltyk, biskup krako~sk1, "'.ięz.wny 
tu z mocy dekretu kapituły. Zamek, jak.o ~eden z nap~spa~i~lszych 
gmachów i dotąd dobrze zachowany, op1~uJemy szczegolow1eJ. J~s~ 
to ()'mach jednopiętrowy, w stylu włoskim, kwadratowy. ~o cz _e 

" · b t · · czkami obecme zme-
rech ro()'ach patacu wznoszą się asz Y z w1ezy ' . 
sionemi" (w r. 1867). Front od strony katedry·zdobi marmurowa l~za. 

. , . lk' h · 8 · ·szych Z tych w1ęk-
Gmach cały pos1adal lt:i sal wie 1c 1 mm~J . · , . . r-
szych jedna tylko dochowała się dotąd, a w 111eJ są na scian~ch po 
trety biskupów krakowskich. Sufit ozdobiony jest belkowaniem, P.

0
• 

krytem malowiJlami w arabeski . W innych salach zachowane są Je~ 
szcze piękne obrazy i 111alowid!a, stanowiące nieosz~cowane zaby~ki 
XVII wieku. Dawna kolegiata kilkakrotnie byla powiększana. w wi,e~ 
kach XVl i XVII, ale też przeróbki te zatarly cechy starozytno~ci 
i stylu romańskiego, w jakim pierwotnie była .zbudowan~. P~zern~~ 
nowana na katedrę, restaurowana była powierzchownie w ~ · 18. ' 
a dopiero w r. 1892 przystąpiono do gruntownej restauracyi, k~orą 
ukończono w r. 1900 kosztem 40,000 rubli. Ołtarzy katedra posiada 
15, a z nich wielki, pod względem roboty snycerskiej, jest .dziel~m 
~ysoce a t·tystycznem. W podziemiach katedry są groby bisk~?0~ 
1 kanoników, opisane przez autora niniejszego dziełka w czasopismie 
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„Ziarno" z r. 1901. Wspomniany wyżej kościołek św . Wojciecha ro
zebrany został w r. 1762, a na jego miejscu stanął nowy murowa

ny, w ostatnich czasach znacznie powiększony i uporządkowany. 
Kościół św. Trójcy zbudowany został w r_ 1620 przez biskupa ~War
cina Szyszkowskiego. Obok niego mieści się serninaryum duchowne 

gdzie znajduje się między innemi portret Jana III w pełnej zbroi'. 
Cerkiew prawosławna zbudowana byla w r. 1868-1870, a w roku 

1885 przemianowana na sobór. W r. 190 I odbyto się założenie ka

mienia węgielnego pod budowę drugiej cerkwi na początku alei Kar· 

czówkowskiej. Prócz tego jest tu kościół ewangelicki; nieopodal sta
wu stoi arcydzieło sztuki rzeźbiarskiej-statua św. Jana Nepomuce
na, wykonana z ciosu przez kielczanina, Jakóbn Korneckiego. Rząd 
gubernialny mieści się w dawnym zamku, biskup mieszka w palacu 
wlasnym. Rozwój miasta datuje się od chwili przeniesienia tu rządu 
gubernialnego i wybudowania kolei. Ludność zajmuje się przeważnie 

handlem i rzemiosłami. Co tydzień odbywają się targi bardzo liczne, 

na których widzieć można sprnwadzane na sprzedaż bydło rasy 

Ś.-Krzyzkiej. Rzemiosła w zastoju, wybitniejszych rzemieślników 
bardzo mało. Hoteli sześć. Zamożniejszych magazynów i sklepów 

niema. Rozwojowi przemysłu staje na przeszkodzie brak wody. 

Obecnie postanowiono też urządzić wodociągi, choć pilniejszą bylaby 
kanalizacya, bo miasto jest wogóle wstrętnie brudne, domy wilgolne 
i ciasno zabudowane. Obok pięknych pałaców spotykamy najwstręt
niejsze budy odrapane i brudne. Bruki liche, a chodniki wązkie 

i wyboiste. Oświetlenie naftowe bardzo pierwotne. Tuż pod mia

stem jest fabryka wyrnbów z marmuru, pięć pieców wapiennych, 

kilka cegielni, dwa browary, mlyn parowy, miodosytni-a, mydlarnia, 

tartak, huta szklana, 3 fabryki gilz do papierosów, fabryka nawo

zów sztucznych. Ze szkól jest gimnazyum męzkie z bogatą bibliote

ką, gimnazyum żeńskie, seminaryum duchowne, kilka szkół począt
kowych. Szpital św. Aleksandra, zbudowany jest w r. 1832. Towa

rzystwo dobroczynności ma pod swoją opieką schronienie sług, roz
dawnictwo odzieży i szwalnię. Prócz tego islnieje Lu dom schronie
nia dla starców, założony w r. 1602 przez biskupa 11aciejewskiego, 

ochrony: katolicka i prawosławna. · Z instytucyi finansowych: dyrek

cya szczegółowa tow. kred. ziemskiego od r. 1825, towarzystwo kre

dytowe miejskie od r. 1899, towarzystwo wzajemnego kredytu, kasa 

pożyczkowo-oszczędnościowa, a z innych stowarzyszeń posiadają 
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. t enie spożywcze Oszczęd-
Kielce towarzystwo rolnicze, s owarzysz . . d 1896 
ność," straż ogniową ochotniczą, towarzystwo cyklisto': ? r. . ' 
resursę kasę pogrzebową· teatr i ogród spacerowy są mieJscam1 roz-

' ' G t l'ielecka " redaaowa-
k' Od 1870 wychodzi tu pismo " aze a ~ ' 0 

ryw t. r. , · , · i Wiadomości guber-
na starannie z tendencyą nawskros uczciwą ''. , . . ł b . 

. ~ , ·at kdkanascie dz1e a1-
nialne. u Z drukarni kieleckich wyszto w swi . . 

„ . t a górze pokryteJ lasami, 
dzo pożytecznych. W pobhzu mias a, n . 

b . d ·estaurowany z ciekawym 
wznosi się kościól z klasztorem, o ecme 0 1 . ' 1 . 

· b l kruszcu olowm Ma owm-
posągiem św. Barbary, wykuteJ z ry Y . 

1 
· h dzid mie-

. . , , zv"ana l( . . ką Jest ce em przec a cza ta mieJSCowosc, ·• arczow , 
szka11ców miasta. 

13} Kikoł. 
· · t 'że nazwy W aub. 

Osada, dawniej miasteczko, nad Jeziorem eJ '. 1". 'bi'; · tacy1 ko eJO-
plockiej powiecie lipnowskim, o 30 w. od naJ tzszeJ s . r b' 
wej Wł~clawek odlegla. Domów 40. Ludności 620, a w ŁeJ icz te 
okolo 500 żydów. Miasteczko zalożone zostało w r. 1791 prze~ Igna

eego Zboińskiego, wojewodę płockiego, rozwinąć się jednak ~ie mo

glo, ponieważ polożone jest na uboczu, to też dotąd stanowi ubogą 
i brudną osadę. Kościół parafialny murowany zbudowany. zosta~ na 

poczatku XVUI wieku we wsi sąsiedniej Kikol przez Francisz~a l~.s~-
" . . b ~ 1843 w osadzie 1sln1eJe 

werego Zboińsk1ego; odnow10ny y1.. w r. · ' tk 
synaaooa urząd arninnv i piękny palac, zbudowany na począ u 

t> D ' I!> • • • 
XVIII wieku. Jarmarków 6. Stacya pocztowa w Lipme. 

138. Kleczew. 
. . . k d . . k'e1n Stępa w gub. kali-Osada, dawrneJ miastecz o, na Jezior 1 . • '. 

1 
_ 

skie1· powiecie slupeckim o 94 w. od stacyi koleJoweJ Kutno od e 
·' ' · l · · lecz gla. Domów 150. Ludności 1700. Niewiadorno kiedy za ozona, .. 

, . . . t . t • • • ·wszych wiekach chrzesc1-
przypuszczac nalezy, ze is mai.a JUZ w p1e1 
jaństwa w Polsce jako zaludniona osada, bo kościół parafialny tu-

. ' · · · 'nieJ· szych cza-
leJszy, noszący wiele cech starożytnych, choc1az w poz . 

· k XII zez Piotra Du-sach przekształcony zbudowany byl w wie u pr . 
n . . ' . . b fi ·01·um" z arch1-

111a, Jak wspomina o tern wyciąg .ex hbro ene c1 . , 
wurn gnieźnieńskiego z r. 1521. Zbudowany on jest w styl~ .wislano.
-gotyckim, a obniżony już w czasach późniejszych. W kosciele znaJ-
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dują _się relikwie św. Feliksa, nadesłane z Rzymu przez Piusa VI, 
a stoJą dotąd obok ołtarza wielkiego w trumnie, z której ich nie wy
dobyto. \~roku 1648 miasto spaliło się wraz z istniejącym tu ratu
szem. Istniał też w K. szpital miejski, który zgorzał w roku 1796. 
W roku 1808 znowu pożar miasto nawiedzi!, obracając niemal cate 
w perzynę: w_zrost jednak miasta po klęsce był zadziwiający, bo już 
w r. _1820 1st'maly tu fabryki sukna, szalów, dywanów, pasów, bro
war .1 dwa cechy: szewcki i młynarski. Pożar w roku 1862 zniszczył 
w _m1~steczku 22 domy. Obecnie ludność trudni się handlem, ręko
dzrelmctwem i rolnictwem. W osadzie istnieje synagoga, szkoła po
czątkowa,. urząd gminny i kilka warsztatów drobnych, wyrabiają
cych tkaniny bawelniane. Osada niebrukowana. Jarmarków 6. Sta
cya pocztowa na miejscu. 

139. Klimontów. 
~s~da, d~w~iej miasteczko, nad rz. Pokrzywianką, w gub. ra

d~msk'.eJ, powi~cie sandomierskim, o 31 w. od najbliższej stacyi ko
leJo:v:J Ostrowiec odlegla. Domów 188, polowa murowanych. Lu
dnosc1 4350, a w tej liczbie większa połowa żydów. Osada to bardzo 
starożytna, już w XIII wieku istniejąca choć na innem niż obecnie . . , 
mI~Jscu, a tu prze~iesiona w r. 1604 przez Zbig11iewa Oleśnickiego, 
WOJewodę podlaskiego. Zygmunt llI w r. 1611 nadal miastu jarmar
ki. Tenże założyciel miasta w r. 1613 zbudowfll tu kościół z klaszto
rem, osadzając w nim oo. dominikanów. Kościołek drewniany para

fialny ~s~nial w starem .. mi~ście od wieków, a po rozebraniu go, na 
ter? _mieJ~CU Je.rzy 0.ssolmsk1 zbudował nowy kościół farny, na wzór 
kosc10la sw. P10tr~ i Pawła w Rzymie. Pomimo wspaniałego wnę
trza, na zewnątrz Jest on tylko lichą parodyą pierwowzoru. w roku 
1657 wojska szwedzkie spaliły miasto, zrabowawszy też i świątynię. 
W r. 1727 Morsztynowie kościół ten odrestaurowali. Pamiątek nie 
posiada. Pomimo częstych pożarów, z których ostatni dnia 2 listo
pada 1899 roku zniszczyl 12 domów w rynku, a w kilka dni pó
ź~iej drugi pożar, którego pastwą stały się trzy kamienice, w ostat
rnem trzydziestoleciu miasteczko znacznie się rozrosło i zaludniło. 
Ludność trudni się rolnictwem, rzemiosłami i handlem; przemysł 
drobny również ma tu swoich przedstawicieli. W osadzie istnieje 

97 

synaaoga szkoła początkowa dom schronienia dla starców, urząd 
ltl ' ' k' 6 i Sl!d gminny, oraz stacya pocztowa. Jarrnar o·w · 

140. Klwów. 
Osada, dawniej miasteczko, nad strumieniem Slaw~o, w. gub. 

d k. · . · . · . k" 3o od naJ"bliższeJ stacy1 ko-ra oms 1eJ, pow1ec1e opoczyns 1m, o w. · • . 
lejowej Opoczno odległa. Domów 92. Ludności 1300. Ze wsi prze
ro'ianowane na miasto w r. 1413, na mocy przywileju Władysława 
Jagiełły, który jednocześnie nadal miastu dwajarmarki i prawo 111 ~~ 
gdeburskie. Drewniane domki ulegały częstym pożarom, a lud~osc 
klęskom, jakie nawiedzały kraj cały. Nie moglo ono jed~.ak m~dy 
doczekać się stanu kwitnącego. Oddawna i dotąd ludnosc tuteJs7;a 
trudni się wyrobem kożuchów grubeao sukna dla włościan i pon-

' ltl • k 
czoch . Kościól parafialny murowany, zbudowany został w wie _u 
XV, a okolo r. 1860 uległ gruntownej restauracyi. W r. 1899, dma 
l października, ogień strawił tu 12 domów mieszkalnych i kilkana
ście zabudowań gospodarskich, a pomimo tego, że wszystkie domy 

są_ d~ew~i~ne, cnieszkańc.y s:raży ogniowej założyć nie chcą. W osa
iłz1e 1stmeJe dom schromenia dla starców i urzad gminny. .Jarmar-
ków 6. Stacya pocztowa w Potworowie. ' 

141. Kłobucka. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Okszą, w gub. piotrkow

skiej, powiecie częstochowskim, o 16 w. od najbl!ższej stacyi kolejo
wej w Częstochowie odlegla, pomiędzy dwoma wzgórzami kredowe
mi położona. Domów 257. Ludności 2500 a w tej liczbie 1900 ży
dów. Bardzo stare miasteczko, bo założon~ w roku 1244. Po włą
czeniu go do Korony w r. 1396, obdarzane było licznymi przywileja
mi. Kazimierz Wielki nadal przywilej w roku 1339, Kazimierz Ja
giellończyk opasał je murem około roku 1450 i następnie obdarzyJ 
przywilejami, a p.o nim .Tan Olbracht, Zygmunt August, Zygmunt 
III, Wladysla\V IV, Zygmunt Angust i Stanisław August w r. 1778. 
W roku 1420 bawił tu Władysław Jagiełło. w r. 1474 mieszkańcy 
stoczyli walkę ze szlązakami. W wieku XVI i XVII byle bardzo za
mo~ne. Wojny zniszczyły handel, a przemysł tu panujący zaczął p~
woh upadać. W roku 1832 ogromny pożar doszczętnie miasto zm-

Krótka monoirra Ila. 7 
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szczyl, a później, chociaż odbudowano je z muru, jednakże już n.ie 
zaludniło się i do coraz większego upadku dochodziło. Osi at ni po
żar w r. 1900 zubożył jeszcze więcej mieszkańców, których liczba 
stale siQ zmniejsza. Ludność utrzymuje się przeważnie z rzeźnictwa, 
piekarstwa, szewctwa, kowalstwa i garncarst\\·a. Żydzi prowadzą 
handel. Pierwotny kościót parafialny zbudowany byt z modrzewia 
w roku 1125, a rozebrano go dopiero w ubiegłem stuleciu, pozostał 
więc obecny, zbudowany okolo r. 14~0 przez Jana mugosza, dziejo
pisa, który tu byl proboszczem. W XVIII wieku kościół ten z gruntu 
przebudowywano. Pierwotnie by! on z kamienia z wysoką wieżą. 
W r. 17 48 obecny kościół zgorzał, a po odnowieniu uległ powtór
nie klęsce pożaru w r. 1796, jednocześnie spalila się leż cenna biblio
teka. Przy kościele byli zakonnicy, zniesieni w r. 18lO. Organy te
go kościoła należały ongi do najsławniejszych. Obok kościoła stoi 
plebania, niegdyś fundacya dla kanoników regularnych, z Kazimie

rza sprowadzonych, odznaczająca się charakterystyczną budową i gan

kiem. W osadzie istnieje szkoła początkowa, dom schronienia dla 
starców, sąd gminny, stacya pocztowa i kilka warsztatów tkackich 
wyrobów wałnianych. Urząd gminny w Kamyku. Jarmarków 6. 

142. Kłodawa. 
Osada, dawniej miasto, nad rz. Kłodawicą, w gub. kaliskiej, 

powiecie kolskim, o 29 w. od najbliższej stacyi kolejowej odle
gła. Domów 239. Ludności 2900. Starożytna to osada, istniejąca już 
w r. I 085. W r. 1464 bawił tu czas pewien Kazimierz Jagiellończyk. 
Jakiem cieszylo się miasto powodzeniem, dowodzi fakt, iż od r. 1534 
do 1560 istniała tu szkoła wymowy· i rymolwórstwa, a jednocześnie 
w tymże wieku' kwiUy rzemiosła; były tu cechy sukienników, ryma
rzy, ślusarzy, mieczników, iglarzy, kotlarzy, stolarzy i czapników, 
a pomimo kilkakrotnych pożarów, dobrobyt wzrastał. Dopiero woj
ny szwerlzkie zrujnowały miasto i odtąd już ono dźwignąć się nic 
rnoglo, pomimo usilnych starań królów, nadających liczne przywile
je. Do upadku wiele leż przyczynili się i starostowie, rabujący lu· 
dność. O rozległości miasla świadczą odnajdywane w ziemi bruki 
i fundamenty na krańcach obecnej osady. Kościół parafialny mo
drzewiowy zbudowany by! około r. l 560, a oanawiany w latach 
1846 i 1851. Kościół z klasztorem karmelitów trzewiczkowych, po 
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spaleniu, odrestaurowano w r. 1766; o?ecnie jest w dob~·ym st~nie. 

Były tu jeszcze dwa kościoły: drewniany pod wezwa~1~m Bo~ego 
Ciała, w miejscu gdzie dziś jest cmentarz grzebalny 1 sw. Idziego, 
z XI wieku; w r. 1430 oddany byt kanonikom regularnym, a po su
presyi :i;akonu w r. 1809 r. podupadł i rozebrany został w r. 1825. 
Z materyału mieszczanie wystawili ratusz i jatki, pozostała tylko 
dzwonnica. Obecnie jest tu kilka fabryk wyrobów lnianych; .rzemio
sła licznie reprezentowane. Osaqa jest brukowana, posiada szkołę 
w nowym okazałym budynku, stacyę meteorologiczną od roku 1899, 
urząd gminny, synagogę i stacyę pocztową. Jarmarków 6. W roku 
1901 mieszkańcy powzięli zamiar zorganizowania straży ogniowej. 

143. Kock. 
Osada dawniej miasteczko, nad Wieprzem, w gub. siedleckiej, 

powiecie luko~skim, o 21 w. od najbliższej ~tacyi _kol~jowej_Radz~ń 
odległa. Domów 334. Ludności 4100. Ze wsi, naleząceJ do b1skupow 
płockich, na mocy przywileju Wladyslawa Warneńczyka, przemiano
wane na miasto w r. 1437 . J eclen z członków rodziny Firlejów wy
stawił dla siebie zamek, a jednocześnie kościół parafialny oddał nu 
zbór kalwiński. W r. 1648 oddziały Chmielnickiego zrabowały mia
sto i bogatą bibliotekę. W r. 1779 na miejscu dawnego kościoła An

na z Sapiehów Jabłonowska zbudowała obecnie istniejący piękny 
kościół parafialny, w stylu włoskim, odrestaurowany w r. 1831. Pa
lone kilkakrotnie, odbudowywało się zawsze, a oparte na rękodziel
nictwie, wzrasta powoli. Obecnie w osadzie mieszka około 180 rze
mieślników, a w tej liczbie znaczna część białoskórników. Ludność 
chrześcijańska trudni się też rolnictwem. Handel w rękach żydów. 
lecz podupadły znacznie od czasu zbudowania kolei. Osada posiada 
s~kolę początkową, urząd gminny, stacyę pocztową, dwa młyny, fa

brykę mydła, fabrykę octu i kilka innych zakładów przemysłowych. 
Jarmarków 6. Za miastem istnieje kopiec, zwany kopcem ~Berka;" 

jest on mogi!ą Berka Joselowicza, rozsiekanegp pod miastem przez 
austryaków w r. 1809. 

144. Kodeń. 
Osada, dawniej miasteczko, nad Bugiem, w gub. siedleckiej, po

wiecie bialskim, o 17 w, od najbliższej st. kolejowej Cholylów odle-
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gla. Domów 265. Ludności 2800. Miasto założone w r. 1541 przez 
Jana Sapiehę, na prawie magdeburskiem. Ludność trudni się tkac
twem, wyrobem sukna i szewctwem. Na wzgórzu istniał niegdyś za
mek, zbudowany przez założyciela miasta; w tym zamku bawil Zy
gmunt I. Po kilkakrotnych przeróbkach i zniesieniu wału, zamek 
ten przypral charakter pałacu i w tym stanie dotąd istnieje. W roku 
1550 zbudowano obo~ niego cerkiew, która połączona była z zam
kiem nieistniejącym już dziś korytarzem. W r. 1620 Mikota.i Sapieha 
wystawit tu kościół parafialny drewniany, a w roku 1635 umieścił 
w nim wykradziony z Rzymu obraz N. Maryi Panny de Guadelupe. 
W roku 1680 kościół ten zgorzaJ, ale obraz uratowano. W sześć lat 
później zbudowano nowy kościót, pod wezwaniem św. Anny, muro
wany, umieszczając w nim cudowny obraz św._ Anny i' wyżej wspo
nrniany. Przy kościele osadzono oo. jezuitów, którzy hyli do r. 177 4. 
W r. 1710 parafia otrzymała stopień infutacyi, a w r. 1725 obraz 
Matki Boskiej został koronowany. Dnia 3 sierpnia 187 5 r., po za
mianie kościoła na cerkiew, ohraz Matki Boskiej przeniesiono do 
Częstochowy, a św. Anny do wsi Kadzidło. W mieście jest piękny 
dom, zwany Placencyą, godny uwagi, wewnątrz z przepychem urzą
dzonyt dwie szkoły początkowe, dom schronienia dla starców, urząd 
i sąd gminny, stacya pocztowa. Jarmarki 2, bardzo zwykle ożywione. 

145. K o l"n o. 
Miasto powiatowe, nad rz. Labną, w gu):>. łomżyńskiej, od naj

bliższej stacyi kolejowej Czerwony Bór o 35 w. odległe. Domów 
352. Ludności 7000. Niewiadomo kiedy założone, ale historya wspo
mina już o tern mieście w r. 1222, lecz stalo ono wówczas w innem 
miejscu, nad rz. Pisią. Wówczas też słynęło z handlu rybami. Woj
ny, a wreszcie dwa pożary w wieku XVII, miasto \V gruzy i popiół 
zamienily. Odbudowano miasto, lecz przeniesiono je opodal, nad 
brzeg rzeki Laby, w okolicę błotnistą i torfiastą, stawiając domy na 
piasczystem wzgórzu. Kościół parafialny murowany, obecnie istnie
jący, zbudowano dopiero w r. 1835. W qstatnich latach miasto szyb
ko wzrasta i zaludnia się. Rzemiosła i handel zapewniają ludności 
względny dobrobyt. W mieście istnieje synagoga, szkoła początkowa, 
urząd powiatowy, władze miejskie, sąd pokoju, wydział hypoteczny, 
stacya pocztowa, browar, dwa młyny. Jarmarków 6 . . 
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146. Kołbiel. 

Osada dawniej miasteczko, nad rz. Świder, w gub. warszaw
skiej, powie~ie nowomińskim, włączona do gminy Ru?n?, p~·z~ ko.lei 
nadwiślańskiej. Domów 164. Ludności 2326, a .w .teJ liczbie /4 zy
dów. Miasto założone było w r. 1532 za przywJleJem Zygm.unta I, 
a staraniem rodziny Kolibielsk.ich, których oddawna było ~Illaz<lem 
rodzinnem. Oni też wystawili tu kościół parafialny drewmany w r. 
1407 pod wezwaniem św. Trójcy, lecz wskntek starości kościół w r. 
1605,runął. W roku 1660 zbudowano drugi, drewniany, a do?iero 
w ostatnich latach za staraniem ks. Wasilewskiego stanął piękny 
kościól murowany w stylu gotyckim, poświęcony w r. 1899 .. We
wnątrz jest jeszcze bardzo ubogi. Ludność trudni się handlem . 1 rol
nictwem a osada wogóle podniosła się dopiero po zbudowanm k~
lei. Przed 25 laty posiadała zaledwi~ 800 mieszkańców. W .osadzie 
istnieje szkola początkowa, urząd gminny, stacya pocztowa 1 stacya 
kolejowa. Jarmarków 6. 

147. Koło. 
Miasto powiatowe nad rz. Wartą, w gub. kali.s~iej, o 47 w. o~ 

stacyi kolejowej Kutno odlegle. Domów 482. Ludnosc1 108?0, a w teJ 
liczbię 70% żydów. Założone w r. 1366 przez Henryka, woJta z War
ty; poczem Kazimierz Wielki opasał miasto murem i zbudował na 
wzgórzu zamek. Miasto miało znaczenie polityczne i ~andlowe. ~o 
pierwszym zjeździe zwołanym przez Władysława Jag1eUę w r. 1430, 
było ono miejscem częstych zjazdów, a posiadając prawo magde~ur
skie i jarmarki nadane w r. 1502, doszlo w wieku XVI do wysokiego 
stopnia rozwoju. W owym czasie istniały tu nawet 3 mosty na War
cie. W roku 1564 Zygmunt August pozwolił zamieszkać żydom. 
w pierwszej polowie xvn wieku było tu 21 krawców, 15 szewców, 
8 sukienników, 15 zdunów, 26 piwowarów, 19 rybaków i t. d. D~
mów miało 206. ~wiadczy to wszystko o zamożności miasta. Dma 
17 sierpnia 16!?5 Karol X, król szwedzki, zniszczył trzy czwarte mia
sta pozostawiając zaledwie 50 domów. Późniejsza opieka królów 
już

1 

nie mogła dźwignąć miasta z upadku. Dopiero w drugiej połowic 
zeszłego wieku, gdy tu powstały fabryki i w r. 1865 po zalożen'.u 
powialu, miasto szybko zaczęło powstawać, a obecnie przedstawia 
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się bardzo dobrze, rozwija pomyślnie i cieszy się dobrobytem. Lu
dność trudni się przemysłem i rzemiosłami. Handel w ręku żydów, 
ale są i porządne sklepy chrześcijańskie. Na zabrukowanym rynku 

stoi ratusz z r. 1390, kilkakrotnie przebudowywany, ale cechę staro

żytną zachował w wieży. Z zamku pozostały tylko za miastem zwa

liska. Kościół parafialny, odznaczający się niezwykłą starożytnością 
i wysokością, poświęcony w r. 1405, zbudowany byl ze skladek pa

rafian, ostatnio w r. 1873 restaurowany. Kościół z klasztorem oo. 

bernardynów zalożony został w r. 1456 przez Hynczę, starostę kol

skiego, zupelnie podczas wojen szwedzkich zrujnowany, z gruntu od

budowany został w drugiej polowie XVIII wieku. Z ·zakładów prze

myslowych istnieją w mieście: trzy fabryki fajansu, porcelany, na
rzędzi rolniczych, palenia kości, wyrobów wełnianych i bawełnia
nych, tasiemek, młyn wodny, browar. Handel głównie prnwadzony 

jest zbożem, wełną i dt'zewem. Jarmarków 6. Prócz tego co wyżej 
wymieniono, miasto posiada do·m modlitwy dla ewangelikó~v, 2 sy

nagogi murowane, dom schronienia dla starców, ogród spacerowy, 

straż ogniową, czytelnię publiczną, urząd powiatowy, magistrat, sąd 
pokoju, zjazd sędziów pokoju, wydział hypoteczny, stacyę pocztowo

telegraficzną, szkolę miejską 2-klasową, pensyę żeńską 4-klasową 
i 6-klasową szkolę handlową prywatną z prawami rządowemi. 
W klasztorze jest jeszcze 3 zakonników. 

148. Ko n i n. 
Miasto powiatowe nad Wartą, w gub. kaliskiej, o 75 wiorst od 

stacyi kolejowej Kutno odlegle. Domów 369, polowa murowanych. 

Ludności 7600. Data zalożenia nieznana; historya wspomina już 
o tern mieście w XII w. dodając, że posiadało zamek, w którym mie
szkał Piotr Dunin. Budowla ta wzniesiona z kamienia białego i ce

gły, przetrwała do XVIII wieku. W r. 1818 ruiny rozebrano, pozo
stawiając jedynie kawałek muru. W r. 1331 krzyżacy miasto spa

lili, lecz opieka królów ówczesnych pozwoliła rnu się dźwignąć 
z upadku. W roku 1433 bawił tu Władysław JagieUo. Miasto to, 

zbudowane na wzgórzu sztucznie wzniesionem, ulegalo nietylko klę
skom caly kraj nawiedzającym i pożarom, ale jeszcze zalewane było 
wylewami Warty, co też i obecnie nienial co rok się powtarza. Po
mimo tego wzrasta ono o wlasnych silach, porządnie jest zabudowa-

,-
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ne, !Drukowane, czyste, posiada przedmieścia: Kolskie, Słupec~ie i Bo-
·' t 2 obszerne rvnki ogród publiczny, lecz przemysl 1 handel zen owo, J • • • • • K 

· · s·ę ni'e mogą z powodu braku komun1kacy1 kolejowej. o-rozw1nac t , . . 

ściót p;rafialny murowany pochodzi z XV w.; klasztor ~as ~ ko· 
ściolkiem drewnianym pierwotnie zbudowany był \:' r. 1031 1 do: 
piero w 1'. 1727 księżna Teofila Wiśniowiecka wyslaw1la mu:owany. 

Kościół ewangelicki mutowany zbudowany w r. 1870. Procz tego. 
w mieście istnieje synagoga murowana, szpital św. Duch_a, budowle 

po magazynie solnym (obecnie kos~a~·y): W zabudowaniach p,okla
sztornych mieszczą się władze mieJsk1e, szkola 4-klasow~,. s~k.ola 
początkowa, narzędzia straży ogniowej ochotni~zej, bydłoboJma 1 Jat

ki; prócz władz powiatowych, jest tu sąd pokOJU, zarząd akcyzy, wy

dział hypoteczny, stacya pocztowo-telegraficzna, towarzyst\~o. mu

zyczne, kółko śpiewacze , towarzystwo pożyczkow~-oszczęd~10sc10we~ 

towarzvstwo ratowania tornicych od r. 190 I, dwie fabryki narzędzi 

rolniczych, zakład kotlarski, olejarnie, fabryki octu, 2 b~·owary, my- .· 
dlarnie i kilka garbarń. Rzemieślników 246. Jarmarkow 6. W os

tatnich latach ludność szybko się powiększa. 

149. K o ń ski e. 
Miasto powiatowe w gub. radomskiej, przy kolei Iwangród

Koluszki położone. Domów 312, w tej liczbie 58 rnurow~n.ych. _Lu

dności 7000. Jako osada jest bardzo starożytna, bo są o meJ wzmian

ki już w XI wieku, a ponieważ była gniazdem rod~in~ Odrową~ów, 
to też w XII w. rodzina ta zaczęła si1t pisać-z Konsk1ch. W wieku 

następnym osada już przeszła do rodziny .Ylalachowskich.. J~kie ko
leje losu przechodziła osada w czasach późniejszych-m~w1ado_mo, 

bo wszelkie dokumenty zgorzały, a pojawia się Końskie dop1~ro 

w r. 1737, gdy jeden z Małachowskich uzyskał przywilej ?a ~yme

sienie osady do godności miasta. Obecnie jest .ono I\' ~~s1ada111u h_r. 

Tarnowskich, którzy bardzo wiele dobrego dla miasta i Jego ro~~OJ.U 

czynią. Od chwili ' zbudowania kolei miasto też coraz szyb~IeJ s'.ę 

podnosi. Ulic ma 12 zabrukowanych, brak mu jedynie wo~y i to Je 

czyni miejscowością niezurową; park piękny hr. Tarnowskie? ozda

bia miasto Handel dość silnie rozwinięty zbożem, żelazem t słomą . 

.Tarmarkó'~ 6. Rzemiosła znacznie rozwinięte. Kołodzieje wyrabiają 
dobre i gustowne bryczki, chętnie nabywane w Lowiczu na jarmar-
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kach, a oprócz tego ludność trudni się stolarstwem kowalstwem 
szewctwem, tkactwem, garbarstwem i t. p. Dawniej 'istniała tu na~ 
wet fabryka bron· I · · · K , .. . . . 1 pa neJ 1 powozow. osc10l parafialny z kamienia 
cwso,:ego Jest Jednym z najdawniejszych kościołów w Królestwie 
P.olskiem, Restaurowany był już w r. 1120, a konsekrowany przez 
biskup~ Iwo Odrowąża w roku 1225, gdy odnowiony zostal po zni
szcze~m ~o przez tatarów. W XV wieku kościół zgorzał a odnowi! 
go Zbt.gn~e\~ Oleśnicki w r. 1492. Wewnątrz posiada oitarz wielki 
z kamiema 1 dwa nagrobki. W roku 1901 postanowiono kościół ten 
przebudować, \~ ce~n rozszerzenia go; dobudowana będzie część no
~va w stronę wielkich drzwi, w połowie kosztem hr. Tarnowskiego 
' par~fi~n. Na .cmentarzu grzebalnym istnieje też kościołek św. Jana 
c~~zc1c1ela, poswięcony w r. 1778. Prócz wladz powiatowych, ist
me~: tu szkoły początkowe, s~d pokoju, wladze miejskie, stacya 
pocztowa, telegraf, stacya kołeJowa, straż ogniowa, a w r. 1900 za
padło postanowi~ni~ budowy szpitala powiatowego. Okolica obfituje 
:v, bogate kopalme zelaza, kamienia wapiennego, kamieni młyńskich 
1 siady węgla brunatnego. 

150. Komarów. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Jarocha w gub lub l k' · · · t . ., . e s IeJ, 

~0\~1ec1e omaszowsk1m, o 68 w. od najbliższej stacyi kolejowej Re-
JOWiec odlegla. Ludności 4400. Miaslo zalożone zostało w r. 1550 
przez ks. Sanguszkową, a w XVII wieku było wlasnością Jana M' . 
k t 1 

. . . . . ... 1e1 a, 
asz e an~ mflanck1ego. W tym tez czasie osiedlili się tu żydzi któ-

rzy obecme stanowią 75% ludności Osada brudna b}otn' t '. . . . · , ' 1s a, me po-
s1adaJąca nawet drewmanych chodników; przedmieścia zabudow 

hl d 
. . h , „ ane 

są sc u meJ przez c rzesc1Jan. Rozwinięte tu jest znacznie bednar-
stwo, którego wyrobami zasilany jest cały powiat. Mieszczanie s t 
światli, pracowici i trzeźwi. Przed dwoma Jaty osada spa!Paą · ~ . , . , się, 

og1en strawił przes,z~~ 90 ~omów żydowskich, wskutek czego zapa-
nowa_ła ~ędza. ~osc10l fihalny drewnia\ly zbudowany byc około 
r. l 7n0; Jest w rnm figura Chrystusa rzeźbiona z drzewa, przeniesio
na .tu z Za~oś~i~. Kościołek ten należy do najuboższych w guberni. 
Procz tego 1st,n1eJe w osadzie cerkiew, szkola poczatkowa syna()'o 

d · d · • ' " ga, 
urz~, 1 są gmmny. Stacya pocztowa w Tomaszowie. Jarmarków 
szesc. 
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151. Koniecpol. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Pilicą, w gub. piotrkow

skiej, powiecie noworadomskim, o 30 w. od najbliższej stacyi kole
jowej Kłomnice odległa. Domów 210. Ludności 2800. K. założony 
w r. 1443 przez Wladyslawa .TagieUę. W r. I 559 Zygmunt August 
nadal miast~ 4 jarmarki. Dnia 21 listopada 1708 r. pod miastem 
stoczona była bitwa ze stronnikami Leszczyńskiego, a poległo w niej 
2200 żołnierzy, spoczywających w mogiłach dotąd za miastc~m istnie
jących. Ludność zajmuje się rolnictwem, handlem i rękodzielnictwem. 
Jarmarków· 6. Kościół parafialny murowany, bardzo piękny, wysta
wił w roku 1644 Stanisław Koniecpolski, hetman wielki koronny. 
W osadzie istnieje szpital św. Joanny, szkota początkowa, urząd 
gminny, stacya pocztowa i fabryka żelaza. Rzemiosła zada walają po
trzeby miejscowe. W roku 1879 wielki pożar zniszczyt znaczną część 
miasta. 

152. Końskowola. 

Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Kurówką, w gub. lubelskiej, 
powiecie nowoaleksandryjskim, o S wiorst od Nowej Aleksandryi 
odlegla. Domów 275, polowa murowanych. Ludności 3900, a w tej 
liczbie 75% żydów. Miasto założone w roku 1532 przez Jędrzeja Tę
czyńskiego, a jednocześnie Zygmunt I nadal miastu prawo . magde
burskie i jarmarki. Oddawna żydzi prowadzili tu handel, a ludność 
chrześcijańska zajmowała się pracą na roli i rzemioslami. Miasto 
przechodziło z rąk do rąk. stanowiąc kolejno wlasność Lubomir
skich, Sieniawskich, Czartoryskich. Około roku 1815 osiedlono tu 
sukienników, pończoszników i tkaczów, przybyłych z Saksonii. Na
dano im przywileje specyalne i zapomogi pieniężne, lecz kwitnący 
już przemysł upadł około roku 1831. Obecnie mieszka w K. jeszcze 
wielu rzemieślników, lecz wyrabiają oni wyłącznie sukno włościań
skie. Ludność trudni się rolniclwem, rzemiosłami i mularstwem. 
Handel w rękach żydów. )1iasto stale wzrasta. Jarmarków 6. Ko
ściół murowany, wystawiony na miejscu drewnianego w roku 1624, 
przez księdza Stanisława Lisowicza. Kościół ten zgorzał w czasie 
wojen szwedzkich, a dopiero w r. 1730 odrestaurował go August ks. 
Czartoryski. Kościół parafialny, z kamienia wapiennego i cegieł 

„ 



- 106 -

z dwoma wi · · d 
w XV . ezami, po wezwaniem N. Maryi Panny, zbudowany 

k 
, II :v1eku, posiada piękny nagrobek Zofii LubomirskieJ· Na 

oncu miasta t · k ' · , · 
. . . s ?' osc1ołek sw. Anny, w stylu odrodzenia, z r. 1613, 

p1zez ks. L1sow1cza wystawiony. W roku 1880 kościoły te byl re-
staurowane Prócz te d . . t . . k y 

· go w osa zie 1s nteJe aplica ewangelicka sy-
nagoga murowana, dwie szkoły początkowe, urzad gminny s~ 
pocztowa K . . C . . • . acya 
. w mowie. echow Jest trzy: sukienniczy powroźniczy 
1 szewcki. Osada ma 10 ulic i rynek. ' 

1.53. Konstantynów. 
. ~sad_a, d~wniej miasteczko, nad rz. Ner, w gub. piotrkowskiej. 

pow1ec.1e Łodzk1m, o 1 O w. od Lodzi odległa D · 305 L d · : 3 . . omow u nosc1 
5 OO. Pierwotnie była osadą fabryczną powsta' .. ' · · · .. r ' ' . , łą wczesmeJ meco 
arnz.e 1 Loqz. Miastem została w r. 1828 za staraniem Mikołaja Oko-

low1cza, ~.za~belana i posła .. ~sada na wskroś przemysłowo-fabrycz
na, r~zw1Ja się szybko. IstnieJą tu fabryki wyrobów welnianych 
tkalrne sukna ' · f b' ' . , , ~~nczoszarme, ar iarnie, a tkaczów ręcznych liczy 
okolo 30~. Koscwl parafialny murowany, zbudowany w połowie ze

szłego wieku,. ~a wzór katedry medyolańskiej, według planów wio

cha hr, B~Iornm. W osadzie istnieje też kośció! ewangelicki muro
wany, dwie s~koły początkowe, urząd i sąd gminny, stacya poczto
wa. Jarmarkow 6. 

154. Konstantynów. 
Osada,. dawniej miasteczko, w gub. siedleckiej, powiecie kon

s~antynowskn~, o 26 w. od najbliższej staeyi kolejowej odległa, włą
czona do ,g~my Zakanale, posiadająca urząd powiatowy. Domów 
86. Ludnosc1 1900. W roku 177 4 ze wsi na miasto przemianowana 
przez Karola Józefa hr. Odrowąż-Sedlnickiego, jako położona na 

~boczu, z~wsze byla lichą mieściną i taką też dotąd pozostala. Po
siada cerkiew prawoslawną, władze powiatowe sąd i un::ad gminny. 

Pa~afi~ katolicka i stacya pocztowa w Janowi~. Chrześ~ijanie tru

dnią ~1ę rolnictwem, a żydzi handlem. Żydów mieszka tu 70%. Jar

~arkow 4. Osada ta slawna jest w historyi z powodu odbytego po

Jed~nk.u ~~zez ~l.ynnego Paska, autora własnych pamiętników, z Na
szynsk1m1 i Jasmskim . 

• 
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155. Koprzywnica. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Koprzywianką, w gub. ra

domskiej, powiecie sandomierskim, o 43 w. od najbliższej stacyi ko

lejowej Ostrowiec odległa. Domów 221. Ludności 2400. W r. 1185 
Mikołaj Bogorya, wojewoda sandomierski, założył opactwo cyster
sów, którym . też miasto powstanie swe zawdzięcza. W r. 1241 tata

rzy miasto złupili. Począwszy od Bolesława Wstydliwego wszyscy 
królowie nadawali miastu przywileje, a Kazimierz Wielki bawił tu 

kilkakrotnie czas dłuższy na polowaniach, lub leżąc chory podczas 

powrotu z Przedborza. W roku 1606 odby! się w K. walny zjazd 

szlachty, zwołany przer. .Mikołaja Zebrzydowskiego. W tych czasach 

też miasto kwiUo, jak świadczą istniejące wówczas 'cechy: bednarzy, 

bronzowników, blacharzy, stolarzy, kotodziejów, siodlarzy, powroźni
ków, kuśnierzy, płatnerzy, tokarzy, grzebieniarzy, pasiarzy, iglarzy, 

kowali i szewców. Późniejsze jednak klęski, nawiedzające kraj caly, 
zubożyły miasto, a wobec braku dogodnej komunikacyi podnieść się 
ono nie może. Obecnie są tylko cechy: szewców od r. 1698, tkaczów 

od r. 1564, kowali od r. 1430 i kuśnierzy od r. 1564. Ludność tru

dni się rolnictwem i rzerniosłc\rni, ale towaru dostarczają żydzi, za

bierając większą część zysku. Szewców jest tu 125, stolarzy 11, ry

marzy 5, krawców 4, piekarzy 6, kowali 3 i po kilku z innych rze

miosł. Szewcy towary swoje zbywają w miastach okolicznych, brak 

spółki lub zjednoczenia się i zalożenia sklepu ze skórami, nie pozwa

la ciągnąć odpowiednich zysków. Handel trzymają żydzi w swych 

rękach. Jarmarków 6. Kościół parafialny w r. 1180 przebudowany 

byl z dworu lowieckiego, a po r. 1820 został rozebrany, nabożeń
stwo zaś przeniesiono do kościoła po-cysterskiego, zbudowanego 

z ciosu. W krużgankach widoczne są jeszcze ślady malowideł z XIII 

wieku. Budynki klasztorne zrujnowahe. W XVII wieku zbudowano 

tu oryginalną wieżę, mającą kształt przewróconego kielicha. W osa

dzie istnieje szkoła początkowa, synagoga, urząd i sąd gminny. Sta

cya pocztowa w Sandomierzu. Mieszczanie pracowici; oszczędni i gar

nący się do oświaty, ale potrzebują inicyatora, który doląd się nie 
znalazł, by mógł zespolić siły miasteczka i tym sposobem dać mo

żność do osiągnięcia dobrobytu. 
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·156. Kossów. 
kie' Osa~a'. dawniej miasteczko, nad rz. Ch~dziną, w gub. siedlec
D J, .powiecie sokołowskim, przy odnodze kolei Siedlce-Małkinia 
~mow 96. Ludności 2500, przeważnie żydzi. Ze wsi do godnos'ct: 

miasta wyni · 1 
kt . ~swne w r. 1778 za staraniem Franciszka Kossowskiego 
. or~go rodzma tu oddawna. zamieszki wala. Miasto jednak rozwinąJ 

się me ~nogło, ~ glów~ą przeszkodę stanowił brak gruntów, na któ
?c~ nneszczame mogliby byt swój oprzeć.. Dopiero ·w ostatnich Ja:.. 
ac • ~~y prz~prowadzono tu kolej, osada liczebnie pod względem 

lndnosct pow1ększyla się. Kościół parafialny drewniany wystawio-
ny został w r 1840 · · ' · . · na mieJscu dawnego, zbudowanego przez Ro-
stworowskich w r 17"--;;, w d · . t . .. 

· vv. osa zie is nieJe szkoła początkowa sy-
nag~ga, urząd i sąd gminny. Stacya pocztowa w Sterdyni. St~cya 
~oleJow~ Tel~maki o wiorstę odległa. Jarmarków 4. Zorganizowana 
Jest straz ogmowa ochotnicza. 

15]. Koszyce. 
. . Osa.da: da~~niej miasteczko, nad rz. Szreniawą, w gub. kielec

kI~J, P?wiec1e pmczowsk~~· o 5~ w. od najbliższej stacyi kolejowej 
Mtechow odl~~la, w pobl1zu granicy austryackiej położona. Domów 
11~. L~dnosc1 2_000. Bardzo starożytna, nie,~iadomo kiedy i prze1. 
~o."'~ miastem mianowana. Za czasow króla Ludwika w roku 1374 
J_u~ J~ko miastu nadane byly jarmarki. Była to zawsze uboga mie
scma, a podczas napadu szwedów ostatecznie zrujnowana została. 
W r. 1791 pro?oszcz ks. Jan Wytyszkiewicz zbudował tu kościół pa
rafialny drewmany, spalony w czasie pożaru miasta w r. 1880 od
budow~ny _n~s~ęp~ie przez parafian. Ludność trudni się wyr~bem 
sukna wlosc1ansk1ego, rzemiosłami, handlem zboża i rolnictwem. 
W osadzie istnieje szkoła początkowa, dom schronienia dla starców 
sąd gminny, urząd gminy Filipowice. do której osadę wlączono' 
stacya pocztowa i mlyn wodny. Jarmarków 6. ' 

158. Kowal. 
~s~da, dawniej miasteczko, nad rz. Wiślanówką, w gub. war

szawskteJ, powiecie włocławskim, o 5 w. od stacyi kolejowej Kowal 

l 
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odległa, w blotnistej dolinie polożona. Domów 228. Ludności 5100. 
W przeddziejowej epoce istniał tu już gród warowny, wokół którego 
osiedli rzemieślnicy i utworzyli osadę. Kiedy przemianowano ją na 
miasto-niewiadomo. Dnia 16 kwietnia 1316 r. w zamku tutejszym 
urodził !lię przyszły Kazimierz Wielki. W r. 1327 i 1331 krzyżacy 
dwukrotnie napadali i zniszczyli zamek wraz z miastem. W r. 1421 
bawil Jagiełło, a w r. 1519 Zygmunt I nadał jarmarki, to też w wie
ku XVI miasto cieszylo się dobrobytem, prowadząc znaczny handel. 
Późniejsze wojny szwedzkie doszczętnie miasto zrujnowały, a zamek 
tak zniszczyły, że w r. 1797 już były tylko ruiny. Wojska austryac
kie w r. I 812. ostateczny cios miastu zadały i dopiero w ostatnich 
czasach, po zbudowaniu kolei bydgoskiej, zaczęlo nieco wzrastać. 
Obecnie ludność trudni się rękodzielnictwem, handlem i rolnictwem. 
Na miejscu pierwotnego kościołka drewnianego, parafialnego, Kazi
mierz Wielki w r. 1340 zbudował murowany, a Piotr Tylicki, biskup 
krakowski, w r. 1590 go przebudował. W r. 1614 przy tym kościele 
zalożono bractwo Literackie. :Ę>rócz tego istnieje tu jeszcze kościotek 
na cmentarzu i kaplica św. Rocha, zbudowana w r. 1877. Dawniej 
hylo więcej kościołów, bo w r. 14 76 Mikolaj Jarandz zbudował ko
ściót, spalony w r. 1832. Kościół św. Mikołaja, wystawiony w roku 
1529, rozebrano w r. 1804. Wreszcie starożytny kościół św. Fabiana 
i Sebastyana rozebrano w roku 1824. W osadzie istnieje szkoła po
czątkowa, urząd i sąd gminny, stacya pocztowa, zakłady garbarskie, 
olejarnie i kilka z:;J.kładów białoskórniczych. Rzemios!a są dość wy
soko postawione. Handel w rękach żydów. Jarmarków 6. 

159. Koziegłowy. 

Osada, dawniej miasteczko, nad dwoma strumieniami: Boży 
Stok i Zloty Stok, w gub. piotrkowskiej, powiecie będziI1skim, od st. 
kolejowej Myszków o 13 w„ a od granicy pruskiej o 4 w. odległa. Lu
dności 4600. Starożytna osada, położona w kotlinie otoczonej góra
mi, istniała już w XI wieku, a za panowania Kazimierza Sprawiedli
wego słynęła jako gniazdo rozbójnicze, które musiano skonfiskować; 
nadane ono zostalo Mikolajowi, wojewodzie krakowskiemu, który 
zbudował tu zamek obronny. Wokół zamku osiedli rzemieślnicy 
i utworzyla się osada, zamieniona następnie w wieku XV na miasto. 
Król Zygmunt I w r. 1519 oddal miasto na wlasność biskupom i ob-
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darzyl je przywilejami, to też cieszyło się ono pomyślnym rozwojem. 
W r. 1550 wystawiono wspaniały ratusz i postrzygalnię sukna, prze
mysł stale wzrastał, rzemiosła również. Późniejsze wypadki i poża
ry miasto zubożyły, ale przemysł stale się utrzymywał. Jeszcze 
w r. 1860 było tu 10 sukienników. Po zbudowaniu w pobliżu kolei, 
miasto podnosi się coraz szybciej. W r. 1901 jednak spadła na nir.go 
klęska, bo pożar dn. 4 kwietnia w po.piół część miasta (przeszło 220 
budynków) zamienił. Rynek i niektóre ulice ma brukowane, a na 
rzeczce most żelazny. Ludność trudni się rolnictwem, rzemiosłami 
i wyrobem sukna. Żydzi prowadzą handel. W r. 1747 biskup An
drzej Załuski zabroni! tu przemieszkiwać żydom, którzy dopiero okolo 
r. 1864 znowu do miasta pow.rócili. Mieszkańcy płacą na utrzyma
nie lekarza rb. 300 rocznie. Kościół parafialny św. Barbary, muro
wany, w stylu ostrołukowym, pochodzi z XV w.; odnawiany byl w r. 
1679, a ostatnio w r. 1898. W r. 1901 sprawiono nowy dach na koście
le. Obecnie zaprojektowano budowę nowego kościoła na miejscu sta
rego; ma on być w stylu romańskim, według planu budowniczego Po
mianowskiego. Prócz tego istnieją jeszcze w osadzie 2 kaplice: muro
wana przy szpitalu i drewniana z r. 1631 za miastem. Osada włączona 
jest do gminy Rudnik-Wielki, lecz urząd gminny jest w osadzie, jak 
również: sąd gminny, szkoła początkowa, szpital, dom schronienia 
dla starców i piec wapienny. St. poczt. w Myszkowie. Jarmarków 6. 

160. K o z i e n i c e. 
Miasto powiatowe nad rz. Kozielniczką, w gub. radomskiej, od 

najbl. st. kol. Garbatka o 12 w. odległe. Domów 198 drewnianych 
i 71 murowanych. Ludności 5560. Starożytna osada, będąc położona 
na brzegu obfitującej w zwierzynę puszczy kozienickiej, była ulubio
nem miejscem odpoczynku po lawach dla królów, z których już Ka
zimierz Wielki tu polował. a na mieszkanie wybudował pałac. Do 
roku 1390 osada ta była własnością panien norbertanek w Płocku. 
W r. 1466, chroniąc się przed zarazą morową, zjechał tu Kazimierz 
IV Jagiellończyk z rodziną, a żona jego Elżbieta Rakuszanka powiła 
.dn. 1 stycznia 1467 r. Zygmunta, który następnie panował pod imie
niem Zygmunta I. Na pamiątkę Łych urodzin stoi tu przed kościołem 
kolumna murowana, z odpowiednimi napisami. W r. 1549 osada, 
wyniesiona do godności miasta, uzyskała prawo niemieckie. Królo
wie często odwiedzając miasto, nadawali mu liczne przywileje, to też 

- 111 -

byto zamożne i ludne. W r. 1656 Stefan Czarnecki .zniósł pod m~a
stem ze szczętem wojsko szwedzkie, za co mszcząc .się Rakoczy mia
sto spali!. Po odbudowaniu go, w r. 1704 .szwecir.1 ?u~toszą, a w r. 
1781 pożar wszystkie domy w kupę pop10lu zamiernt. August III 
bawiac tu kilkakrotnie na polowaniach, starał się dźwignąć miasto 
z upadku, zbudował palac na miejscu dawnego'. otocz~l go pięk.nym 
OO'rodcm pozwolil na założenie fabryki brom pnlneJ, lecz miasto 
zbyt się ~ie podniosło. W r. 1792 o?ozowal pod mi~stem ks .• Józef 
Poniatowski, a w r. 1809 gene1·al ZaJączek stoczyl bitwę z austrya
kami. Kilkakrotnie niszczone, dopiero w ubiegłem stuleciu zaczęło 
się wznosić, szczególniej w ostatnich dziesięcioleciach. Powstały tu 
fabryki blachy miedzianej, cynkowej i j.elaznej, garbarnie, fabryki 

·posadzek, browar, cegielnia, a rzemiosła mają dziś przeszło 320 
swych przedstawicieli: szewców 148, masarzy 14, rzeźn.ików ~5, 
kra \V ców 30, stolarzy 21, piekarzy 11, strycharzy 11, k?wah 20,, c~~
śli 13, bednarzy 6, ślusarzy 3 i po kilku z innych rzem10sL Kosc10! 
parafialny. pierwotnie drewniany, w r. 1657 został spalony, a po 
odbudowaniu, w r. 1677 zrujnowany i znowu odbudowany w roku 
1754 przez żonę Augusta 111. Po rozebraniu go, zbudowano obecny 
murowany w r. 1869; stoi on w środku miasta, otoczony ogrodem 
spacerowym. W mieście istnieje też ?ynagoga, dom schronienia dla 
starców, dwie szkoły początkowe, władze powiatowe i miejskie, sąd 
pokoju, sąd gminny, kasa powiatowa, wydział hypoteczny, m:ząd 
gminny, stacya pocztowo-telegraficzna, straż ogniowa ochotmcza 
i towarzystwo pożyczkowo-oszczędnościowe odr. 1901, przy po.~o.
cy którego przemysł i rzemios!a będą się mogły szybko rozw1JaC. 
Jarmarków sześć. 

161. Koźminek. 

Osada, dawniej miasteczko nad rz. Gajową i Swędrnią, w gub. 
kaliskiej, powiecie tejże nazwy, od przysztej stacyi kolejow.ej w Opa· 
tówku o 9 w. odległa. Domów 129. Ludności 2000. Staro~ytna o~a
da, w r. 1389 przez Kazimierza Wielkieio darowana Odolanowsk~e
mu, staroście kujawskiemu; gdy przeszła do rąk hr. Ostro.rogów,.Je
den z nich w roku 1533 zalożyl tu szkołę wyższą dla braci czeskich, 
a kościół parafialny, zbudowany w r. 1400 przez Rozdrażewskich, 
oddal ewangelikom. W roku J 533 odbyl się synod braci czeskich. 
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W XVI. wieku miasto było w stanie kwitnącym, lecz powoli, wsku
tek WOJen, upadło. Kościół przywrócony został katolikom w r. 1607. 
W podziemiach leży od lat 400 zupełnie świeże ciało Katarzyny 
z Wałdów Kraski. Ludność trudni się wyrobem kożuchów obuwia 

i ~arnków, oraz rolnictwem. Jest tu kościół ewangelicki z m'uru pru

skiego, sy.nagoga drewniana, ratusz murowany, szkoła początkowa, 
urząd grnmny, fabryka wyrobów bawelnianych. Jarmarków sześć. 

Stacya pocztowa w Opatówku. Istniał tu też kościół św. Wawrzyń

ca, ale w roku 1809 zgorzal. Z chwilą ukończenia kolei kaliskiej 

miasto będzie tnogło się podnieść. ' 

Kraśnik. 

Miasto nad rz. Stróżą, w gub. lubelskiej, powiecie janowskim, 
o 45 w. od najbliższej stacyi kolejowej Lublin odlegle. Domów 412. 

Ludności 6700. Pierwszą wzmiankę znajdujemy o niem w r. 1240. 

gdy już posiadalo zamek obronny i było miastem. Król Ludwik w r. 

1377 obdarzy! miasto prawem teutońskiem. a Władysław IV w roku 
1657 nadal 2 jarmarki. W owym czasie bylo ono opasane murem 
z dwoma bramami, z których Sandomierską rozebrano dopiero w r. 
1880; posiadało 2 rynki, 13 ul_ic i prowadziło znaczny handel, szcze
gólniej gdy książe Aleksy Slucki sprowadzi! tu w roku 1584 żydów. 
W r. 1622 i 1652 zaraza morowa wyludnila miasto, a następnie 
szwedzi do reszty je zrujnowali. W roku 1771 pod miastem generał 

Suworow pokonał słynnego kozaka Sawę. Pożar w roku 1813 zni

szczył 3/ł miasta i starożytny ratusz, a następnie w latach 1861 
i 1877 dwa pożary zupełnie zatady cechy starożytności. z zamku 

zaledwie istnieją ślady. Ludność trudni się rolnictwem, wyrobem ka
szy, rzemiosłami, garncarstwem i ogrodnictwem. Rzemieślników li
czy około 200. Ulice nie wszystkie brukowane. Stan zdrowotny li
chy. Kościół wspaniały, zbudowany okolo r. 1448 przez Jana Rab
sztyńskiego, ma pomniki starożytne i 13 oltarzy; przy nim istniał 
klasztor kanoników lateraneńskich. Obok stoi dzwonnica w stylu 
włoskim, ·a wszystko to razem obwiedzione jest murem. Po pożarze 
kościół odrestaurowano. Kościól św. Ducha, zbudowany w r. 1531 
przez Jana Tęczyńskiego. W mieście istnieje magistrat, szkoła po
czątkowa, synagoga, dom schronienia dla starców, stacya pocztowa, 
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garbarnie i młyny. Handel od chwili zbudowania kolei nadwiślań
skiej znacznie podupadł. Jarmarków 6. 

163. Krasnobród. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Wieprzem, w gub. lubelskiej, 

powiecie zamojskim, 0 102 w. od najbliższej stacyi kolejowej Rejo

wiec odległa, w malowniczej okolicy, śród wzgórz i lasów położona. 
Domów 175. Ludności 2160. Kiedy to miast.o założone zostało, nie

m~ dowodów, wiadomo tylko, że oddawna bylo własnością Leszczyń
s~ich, a następnie Tarnowskich. Zygmunt III nadal miastu jarmarki. 
Nie posi~dając dróg dojazdowych, położone na gruntach piasczy

sty?h: ktorych drogi zamieniają się w kałuże blota, nie mogło rozwi
n~c się należycie. Ludność żydowska trudni się handlem i rzemiosła ... 
m.1' a chrześcijańska, przeważnie zamieszkal'a na przedmieściach 
~iasek i Nowa Osada-wyrabia gonty, rozwożone po całej guberni 
1 ~vydzierżawia sady okoliczne. Cechów tu nigdy nie by!o. Jarmar
~ow 6. W r. 1860 spadła szarańcza, której zabito oko!o 650 korcy 
1. ~ebrano · jaj około 550 garncy. W środku miasta stal niegdyś ko
sciól drewniany, a przy nim byli oo. dominikanie, lecz przenieśli się 
w r. 1673 do kościoła położonego za miastem, a zbudowanego przez 
Maryę Kazimierę, żonę Jana III. W kościele tym jest słynny cudami 

obraz Matki Boskiej. W osadzie jest cerkiew prawosławna, zbudo
wana w r. 1870, synagoga murowana, dom schronienia .dla starców, 

urząd gminny, szkoła początkowa i pafac obok osady nu górze. 
W osadzie są 4 ulice niebrukowane, blotniste. Poczta w Zamościu. 
w xvn w: był tu zbór kalwiński. z zakladów przemysłowych jest 

fabr.yka ką.fli i kilka fabryk gontów jodłowych. 

164. Krasnosielc. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Orzyc, w gub. 1omży11skiej, 

P~wiecie makowskim, o 36 wiorst od najbliższej stacyi kolejowej 
Ciechanów odległa. Domów 114. Ludności 1890. Jako własność 
prywatna rodziny Krnsióskich, już w wieku XVI była miastem, lecz 

~~łożona na uboczu, nie mogla się nigdy rozwinąć i dotąd pozostała 
, 1°~~ osadą. Ludność trudni się rolnictwem i wyrobem sukna dla 
v oscian. W 1398 r. wystawiono tu kościół parafialny drewniany, 
L~m 8 

onograna. 
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a na jego ~iejs~u w r. 1798 Kazimierz Krasiński zbudował murowa
ny. Są w nim piękne obrazy Smuglewicza. W osadzie istnieje szkoła 
początkowa, synagoga, urząd i sąd gminny. Stacya pocztowa w Sej
nach. Jarmarków 6. 

165. Krasnystaw. 
~Ii~_sto. powiatowe nad Wieprzem, w gub. lubelskiej, o 19 w. 

od ~aJbh~szeJ stacyi kolejowej Rejowiec odlegle, w bardzo malowni
czeJ okolicy na wzgórzu polożone. Domów 592. Ludności 7920 
a w tej lic.zbi~ ~80~ żyd~w, którzy tu mieszkać zaczęli dopiero od r'. 
1860. W 1stnieJąceJ wsi Szczekarzów Kazimierz Wielki zbudował 
zamek obronny, a gdy okolo niego osiedlili się rzemieślnicy, w roku 
1394 Wladysław JagieUo przemianował na miasto VT r 149.a t · 

• ' V • "'u enze 
JagieUo leczył się tu czas dłuższy, gdy zlamat nogę na polowaniu. 
Do istniejącego kościoła Wszystkich Świętych w r. 1490 przeniesio
no tu katedrę biskupią Chełmską z Hrubieszowa, a jednocześnie też 
miasto coraz szybciej wzrastało. Zygmunt I w r. 1518 ustanowił tu 
skład soli, a w roku 1452 zezwolił na zbudowanie w pobliżu zamku 
cerkwi mur~wanej. Gdy Stefan Batory zabronił osiedlać się żydom, 
dobrobyt mieszczan coraz silniej wzrastał. Okolo r. 1552 ustanowio
no cechy ~zemieśln'.c_ze. W ~· 1588 w zamku więziony byl arcyksiąże 
austryack1 Maksym1han, wzięty do niewoli pod Byczyną. Wiek XVII 
jednak przyniósł wojny szwedzkie, zarazę morową i pożary,a wszyst
ko to miasto zrujnowało i wyludnilo. Zamek, mury miejskie kościól 
i cerkiew poszły w ruinę, a ucisk starostów ubożyl ludność. 'Katedr~ 
odres~aurowano o.kolo r. 166Q, ~ecz o~tatecznie musiano ją rozebrać 
w koncu XVII wieku, bo groziła rurną. Obecnie istnieje tylko byly 
kośció~ jezu~t?w, z?udo~any w r.1665 przez Annę Krystynę Potocką, 
na wzor kosc10la sw. P10tra w Rzymie, lecz kopula zawaliła się w r. 
1849 .. ~tym kościele był~ katedra od r. 1776 do 1826, w którym 
przemes1oną została do Lubhna. Kościół i klasztor oo. augustyanów 
z r. 1503 obrócony został na koszary, a w zamian rząd zbudował 
nowy klasztor w r. 1835. Przy szpitalu istnial kościół z klasztorem 
oo. bonifratrów, zbudowany w r. 1677. Ratusz dawny spam się pod
czas pożaru w r. 1878. W wieku XV miasto było ładnie zabudowa

n~ i gra_ło ~~żną _rolę gos?~darczą i polityczną. Obecnie należy do 
miast rowmez naJporządmeJszych, noszących cechę ładu i regularna-
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sc1. Posiada 4 przedmieścia. Z zakładów przemysłowych istnieją tu 
tylko: zakład wyrobu sznurów, garbarnia, dwie cegielnie i fabryka 
mydła. Przemysł słaby. Handel od czasu zbudowania kolei nadwi
ślańskiej upada. Ludność trudni się na szerszą skalę szewctwem, 
grzebieniarstwem, handlem i ogrodnictwem. Prócz kościola, istnieje 
w mieście cerkiew, szpital, dom schronienia dla starców, dom dla 
ubogich wdów, 5 szkól początkowych, a w r. 1900 zaprojektowano 
założenie szkoły dwuklasowej z wykładem stolarstwa i ślusarstwa, 
władze powiatowe, władze miejskie, stacya pocztowo-telegraficzna, 
sąd pokoju, przystań wodna, składy zboża .• Jarmarków sześć. Jesl 
też straż ogniowa ochotnicza. 

166. Kromołów. 

Osada, dawniej miasteczko, w gub. kieleckiej, powiecie olku
skim, o 5 w. od najbliższej stacyi kolejowej Zawiercie odlegla. Pod 
osadą bierze początek rzeka Warla. Domów 341. Ludności 4200. 
W XV wieku już bylo miastem, stanowilo wJasność prywatną Sta
nisława h. Gryf i posiadało kościół murowany św. Mikołaja. W XVI 
wieku Bonarowie, jako wlaściciele, zamienili kościół na zbór kalwiń
ski, istniejący tu do roku 1600. W ubieglem stuleciu osada zamieniła 
się na miasteczko fabryczne; posiadała 80 sukienników, 55 fabrykan
tów płótna i fabryki wyrobów bawełnianych. Obecnie posiada je
szcze kilkanaście warsztatów sukienniczych; ludność trudni się han
dlem, tkactwem i garncarstwem. Obecny ładny kościołek parafialny, 
przez Mikołaja Firleja odrestaur(lwany, posiada piękne obrazy. Przy 
źródle Warly stoi starożytna kapliczka św. Jana. Na stoku wzgórza 
za miastem jest ciekawy pałac z basztami i kolumnadą, mieszczący 
w basztach spichrze, a lokale zajmują żydzi. W osadzie jest szkoła 
początkowa, urząd i sąd gminny. Jarmarków sześć. Stacya pocztowa 
w Za wierci u. 

16]. Krośniewice. 

Osada, dawniej miasto, w gub. warszawskiej, powiecie kutnow
skim, o 13 w. od najbliższej stacyi kolejowej Kutno odległa. Domów 
79. Ludności 2090. Ze wsi, za staraniem właścicieli Ogończyków, 

w XV wieku na miasto przemianowane. Polożone na uboczu, nie 
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mogło się rozwinąć, a pożary często je też rujnowały. W ubiegłem 
stuleciu posiadało fabrykę ~ygar, tytóniu i papierosów, która pod
trzymywała nieco dobrobyt. Obecnie przedstawia ladnie zabudowa
ną murowanymi domami osadę, czystą i schludną, brukowaną, lecz 
nie wyróżniającą się ani handlem, ani przemysłem. Stanowi wla
sność hr. Branickiej, która posiada za miastem palac śród pięknego 
parku i ogrodu. Jarmarków sześć, przed laty 30 bardzo ruchliwych. 
Pierwotny kościół parafialny drewniany zgorzał wraz z miastem w r. 
l 681, a biskup sufragan kujawski ks. Bardziński zbudowat na tern 
miejscu w r. 1692 inny, drewniany, pod wezwaniem N. Maryi Pan
ny i św. Michała. W r. 1872 obok niego parafianie zbudowali pięk
ny kościół murowany, w stylu gotyckim, z wieżą. W osadzie istnieje 
szkoła początkowa, urząd i sąd gminny, stacya pocztowa, oraz gar
barnia. Rzemieślników osada liczy l 16. Istnieje też straż ogniowa 
ochotnicza. 

168. Kryłów. 

Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Bugiem, w gub. lubelskiej, 
powiecie hrubieszowskim, o 67 w. od najbliższej stacyi kolejowej 
Chelm odległa. Domów 132. Ludności 2100. Początek miastu dal 
zamek zbudowany na wyspie oblanej wodą, do którego ludność chro
niła się w czasie napadów tatarskich. Ostrorogowie w XVI wieku 
uzyskali przywilej na zalożenie miasta i budowę zboru kalwińskiego. 
Później Jan Ostroróg z budo wal piękny kościół katolicki, a gdy ten zo
stał w czasie wojen zrujnowany, wlaścicielka Aniela Chrzanowska 
wystawila na jego miejscu nowy w r. 1860. Istniała też tu cerkiew 
w XVII wieku i kościół z klasztorem oo. reformatów, z którego, jak 
i z zamku, pozostaJy tylko malownic;:e ruiny. Obecna cerkiew zbu
dowana w roku 1777. Ludność trudni się rolnictwem, rybołówstwem 
i rzemioslarni. Handel slaby. W osadzie istnieje szkoła początkowa, 
dom schronienia dla starców, urząd i sąd gminny. Stacya pocztowa 
w Hrubieszowie. Jarmarków 6. 

169. Krzepice. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Liczwarlą, w gub. piotr

kowskiej, powiecie częstocho11·skim, o 32 w. od stacyi kolejowej Czę-
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stochowa odległa. Domów 282. Ludności 2800, większa c~ęść, ż!
dów. W XII wieku istnial tu już gród warowny na umyślme srod 
bagien usypanem wzgórzu, a gdy wokól grodu skupila się osada, ~a
zimierz Wielki zamieni! ją na miasto w roku 1364. W r. 1461 mia
sto zniszczy! pożar, lecz obdarzane przez królów przywilejami szy~
ko wzrastalo, kwitł przemysł i slynęlo z kuźnic tutejszych. Królowie 
często w K. przebywali na zamku. Tu w roku 155~ wyjeżdżają~ą do 
Wloch ze skarbami królowę Bonę zatrzymał Marcm Zborowski, tu 
też bawil w roku 1616 Zygmunt III z żoną, a Zygmunt August od
wiedZJal często zamieszkującą w zamku siostrę Izabellę. W wieku 
XVII wyrabiano tu działa, kule i machiny oblężnicze, oraz istniała 
fabryka drutu. W roku 1656 szwedzi miasto spustoszyli_ i zamek 
zrujnowali , a choć wkrótce go odrestaurowano, w wieku XVIII po
padl w ruinę. Rząd pruski polecił go rozebrać, a burmistrz ówcze
sny z cegiel dom sobie wyslawil. Pozostała tylko wieża . ~ CZ\lŚĆ t~u
rów. Powoli miasto upadało, a w r. 1881 pożar do reszty .ie zubozyt 
Kościól parafialny św. Jakóba apostola, wystawiony byl w r. 1357 
przez Kazimierza Wielkiego w stylu gotyckim.. Odresta~~owano go 
w r. 1825, nadając mu cechy stylu nowowloskiego. Kosc1olek. ~r~y 
szpitalu rozebrany został w r. 1824. Dla żydów jest tu przedm1esc1e, 
na którem stoi synagoga z roku 1795. \V osadzie istnieje szkoła po
czątkowa, dom schronienia dla starców, • urząd i sąd gminny, stacya 
pocztowa, browar, młyn wodny i kilkanaście większych warsztatów 
rękodzielniczych. Jarmarków 6. 

170. Krzeszów. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. San, w guberni lubelskiej, 

powiecie biłgorajskim, nad granicą austryacką, o 133 w. od najbl!ż: 
szej stacyi kolejowej Rejowiec odległa. Ludności l 950. .Jako wies 
byłą w posiadaniu Zamojskich, z których Katarzyna uzyskała od 
Wladyslawa IV w roku 1640 przywilej zamiany na miast.o z prawe~ 
magaeburskiem. Osada składa się obecnie z rynku i 4 u!I.c. Ludnosc 
trudni się rzemiosłami i spławem, ponieważ gruntów posiada bardzo 

malo. Wiele ogrodów sprzyja uprawianiu drzew owocowych, a.szcze
gólniej śliwek i orzechów włoskich. Istnieją tu cechy: szewck1, bed
narski i garncarski; rzemiosła dążą do rozwoju. Jarmarków 6. Na 
miejscu spalonego kościoła Katarzyna Zamojska zbudowala w r. 1642 
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nowy, drewniany, a gdy ten zniszczat, w r. 1728 zbudowano drew
niany na podmurowaniu. Cerkiew istniała tu od czasów niepamięt
nych, a nową zbudowano w r. 1790. Prócz tego istnieją w osadzie: 
szkoła początkowa, komora celna, urząd i sąd gminny, śpichlerz mu
rowany nad rzeką i stacya pocztowa. 

171. Książ-Wielki. 

Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Nidzicą, w gub. kieleckiej, 
powiecie miechowskim, o 24 w. od najbliższej stacyi kolejowej Ję
drzejów odległa. Domów 135. Ludności 1430, polowa żydów. Osa
da bardzo starożytna, bo istniała już w końcu XI wieku. Kazimierz 
IV przemianował na miasto i nadal jarmarki. Dlugi czas było ono 
własnością Tęczyńskich, z których Jan, wojewoda sandomierski, tu 
pochowany w r. 1541. W roku 1560 odbył się w K.-W. synod kal
wiński; kalwini mieli tu zbór swój, a dopiero około 11• 1570 ich usu
nięto i kościól przywrócono katolikom. Ludność obecnie trudni si ę 
rolnictwem, rzemiosłami i handlem. Kościół parafialny z kamienia 
ciosowego, .zbudowany w r. 1380, przebudowany był w XVIII wieku. 
Drugi kościół św. Ducha z klasztorem poaugustyańskim, założony 
w r. 1381 przez Spytkę, wojewodę krakowskiego, po spaleniu w r. 
1741, z gruntu odbudowany był w r. 1836. Dawny zamek w XVII 
wieku przerobiono na pałac. W osadzie istnieje szkola początkowa, 
dom schronienia dla starców. Ur,ząd i sąd gminny we wsi Wielka
Wieś. Stacya pocztowa w Miechowie .• Jarmarków 6. 

172. Kuczbork. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Przylepnicą, w gub. ploc

kiej, pow. mławskim, o 19 w. od najbliższej stacyi kolejowej Mława 
odległa. Domów 117. Ludności 1360. Starożytna to osada, stanowią
ca niegdyś własność książąt mazowieckich, z których Ziemowit, ksią
że placki w r. l::l84 przemianował na miasto i nadal prawo chełmiń
skie. Położone na krańcu rozległych blot, nie mogło się rozwinąć 
i dotąd pozostało lichą mieściną, przez wielu żydów zamieszkałą. 
Korzystając z blizkości granicy pruskiej, prowadzą oni znaczny han
del. Rzemiosła w nędznym stanie. Kościół parafialny zbudowany 
jest na miejscu pierwotnego w r. 1748 przez Bogdana Mostowskiego, 
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kasztelana płockiego. W osadzie istnieje szkoła początkowa, synago
ga, urząd i sąd gminny. Poczta w Szreńsku. Jarmarków 6. 

173. Kunów. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Kamienną, w gub. radom

skiej, powiecie opatowskim, o 3 w. od stacyi kolejowej Kunów ?d
legla. Domów 182 (42 murowane) .. ~u~nośc~ 1590. Jak~ osada i~t
niala już w XII wieku, jako wlasnosc b1skupow krakowskich, posia
dających tu swoją rezydencyę. W r. 1241 tatarzy, a w 1247 Konrad 
książe mazowiecki, złupili ją doszczętnie. W r. 1271 znany hulaka 
biskup Paweł z Przemankowa był tu uwięziony na rozkaz Leszka 
Czarneao i wysiany do Sieradza. Zbigniew Oleśnicki w XV wieku 
uzyskal przywilej, wynoszący osadę do godności miasta. Wówczas 

też istniały tu fabryki sukna i kamieniołomy. W ~o~u 1502 _tatarzy 
miasto spalili, a gdy biskupi dwór swój odbudowal,1 i uzy.skah przy
wileje dla miasta, powoli zaczęło się odbudowywac. WoJny sz_wedz
kie zniszczyły go powtórnie, a wreszcie pożary w latach 1814 1 1818 
ludność bardzo zubożyly. W roku 1787 bawił tu Stanisław August. 
Dopiero w ostatnich czasach, po zbudowaniu odnogi kolejowej, mia
sleczko zaczyna szybko wzrastać. Ludność tutejsza od wieków trudni 
się kamieniarstwem; posiadając w swych gruntach piękny kamień 

ciosowy, wyrabia różne przedmioty, lecz znać, że brak tu jest ~zkoly 
rzeźbiarskiej. Ona jedna mogłaby wzbogacić mieszkańców z OJCa na 
syna otrzymujących w dziedzictwie zamiłowanie do tej sztuki. Reszta 
ludności trudni się rolnictwem i handlem. Wzamian targów, w roku 
1901 ustanowiono 6 jarmarków. Dla spławu po rzece Kamiennej ist
nieje tu kanał sztuczny 3515 sążni długi, a 17 stóp głęboki. Po spa
leniu dawnego kościoła parafialnego, zbudowano obecny murowany 
w r. 1638, lecz restauracya w r. 1849-1852 mocno go zeszpeciła. 
Brama i cały front kościoła z kamienia ciosowego są daleko okazalsze. 
Wewnątrz posiada ołtarze kamienne, miejscowej roboty. W osadzie 
istnieje szkoła początkowa, urząd i sąd gminny. Poczta w Ostrowcu. 

174. Kurów. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Kurówką, w gub. lubel

skiej, powiecie nowoaleksandryjskim, o 12 w. od najbliższej stacyi 
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kolejowej .No.wo-~leksan~rya odległa. Domów 260. Ludności 4000. 

~~:a zalozema miasta meznana, ale w XV wieku już tu istniał ko
s?10ł par~fialny, drewniany, św. Idziego, zbudowany przez Jana Zbąs
k~ego, ktorego syn przyjął kalwinizm i kościół na zbór zamienil. Do

piero ~v r. 1592 zbór został usunięty, a po spaleniu kościola przez 

szwedow, zbudo,:ano \~ r. 16~0 murowany, dotąd istniejący. Żydzi 
oddawna tu zam1eszkah, to tez handel się rozwinął. Obecnie ludno', 
t d . . I . SC 
ru rn. s1.ę r~ mctwem, handlem i rzemios1ami, z których szewctwo 
~a. naJwięceJ przedstawicieli od dość dawnego czasu. W osadzie ist

rneJe s~kola p~czątkowa, synagoga, dom schronienia dla starców, 
urząd 1 sąd gmmny, kasa zaliczkowo-wkladowa i stacya pocztowa 
Ja.rmarków 6, dość ożywionych. Na cmentarzu spoczywa tu wako~ 
mity pedagog, proboszcz tutejszy, ks. Grzegorz Piramowicz. 

175. Kurozwęki. 
. ~sada, d~w~iej miasteczko, nad rz. Czarną, w gub. kieleckiej, 

pow1e.c1e stop~1ck1m, o 55 w., o.d najbliższej stacyi kolejowej Kielce 

odległa'. Do~~;v 154. Ludnosc1 1100. Na wyniosłej górze istniał tu 

zamek 1 ko~c10l z_i:urowany już za czasów Długosza. Przy kościele 
w r. 1487 Piotr Rozyc zbudował klasztor i osadził w nim kanoników 
regularnych. Lanckorońscy, wydaliwszy okola r. 1560 zakonników 
klasztor z kościolem obrócili na zbór kalwiński, a dopiero w r. 1619 
kanonicy tu powrócili i przetrwali do chwili zniesienia zakonu w r. 

1827. Po ustąpieniu zakonników, Anastazya Soltykówna klasztor 

przerobila na szpital'. dot.ąd po~ opieką Sióstr Milosierdzia istniejący. 
W roku 1656 szwedz1 miasto I zamek zniszczvli a odrestaurowa 
d 

. . J ' ny, 
otąd Jest mieszkalnym. W r. 1787 bawil tu Stanisław August. Lu-

dność tutejsza trudni się rolnictwem. Jarmarków 6. W osadzie ist

nieje szkoła początkowa, dom schronienia dla starców i urzad ·gmin-
ny. Stacya pocztowa w Staszowie. • 

176. Kurzelów. 
. . Os~da.' dawniej miasteczko, nad rz. Kurzelówką, w gub. kie.lec

kieJ, P~:v1ec1e włoszczowskim, o 36 w. od najbliższej stacyi kolejowej 

J ędr~eJOW odleg~a. ~~rnó~v 92 .. Ludn~ś~i .1 ~40. Ze wsi, stanowiącej 
odwieczną pos1adlosc b1skupow grnezrnenskich, .Takób Świnka 
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w r. 1285 przemianował na miasto, a w r. 1360 arcybiskup Jaro
sław Bogorya ze Skotnik na miejscu pierwotnego kościola zbudował 
nowy i erygował kolegiatę. Kościół ten istnieje dotąd, lecz miastecz
ko, jako położone w miejscowości błotnistej, rozwinąć się nie mogla 
i dotąd pozostalo lichą osadą. Żydom dawniej tu nie wolno bylo za
mieszkiwać. W osadzie istnieje szkoła początkowa, dom schronienia 
dla starców i urząd gminny. Stacya pocztowa w Wloszczowej. Jar

marków sześć. Ludność trudni się rolnictwem. 

177. Kut n o. 
Miasto powiatowe nad rz. Ochnią, w gub. warszawskiej, przy 

kolei warszawsko-wiedeńskiej. Domów 512. Ludności 11,200. Ponie

waż dokumenty spalone zostały, trzeba przyjąć rok 997 jako datę 
założenia miasta, według przechowującego się mniemania. W roku 
1553 Zygmunt August nadał miastu jarmarki, a Jan Kazimierz 
w r. 1662 ustanowił cechy: szewcki, kowalski, garbarski i stolarski. 
Po różnych klęskach, pożar w r. 1753 zniszczył miasto doszczętnie 
i dopiero ówcześni wlaściciele Zamoyscy dopomogli do odbudowania 
miasta i jego rozwoju. W rnku 1807 bylo tu 300 rzemieślników 
i prowadzilo znaczny handel, a nawet powstały fabryki sukna, lecz 

te ostatnie upadły w polowie zeszłego stulecia. Z chwilą przeprowa

dzenia kolei miasto znowu zaczęło wzrastać, prowadzi handel zbożo

wy, rzemiosła stanęły na wysokości swego zadania i miastu wróżyć 
można rozwój pomyślny. Kośció! parafialny murowany pochodzi 

z XV wieku. Nowy kościół w stylu nadwiślańskiego gotyku, we

wnątrz jeszcze nieukoń-czony, zbudowano okolo roku 1885. Na 

cmentarzu istnieje kościołek o trzech ołtarzach, w toku 1898 od

nowiony. W rynku stoi dom drewniany, zwany „pałacem Sas

kim," zbudowany umyślnie w roku 1808 na mieszkanie dla prze

jeżdżającego przez miasto elektora saskiego i księcia warszaw

skiego Fryderyka · Augusta. Bruki i oświetlenie miasta pozosta

wiają wiele do życzenia. W studniach miejskich brak wody. Prócz 

władz powiatowych i miejskich, jest tu szpital św. Walentego, dwie 

szkoły początkowe, sąd pokoju, wydział hypoteczny, kościół ewan

gelicki filialny, synagoga, stacya kolejowa, stacya po-cztowa, telegraf, 

straż ogniowa ochotnicza, młyn parowy, kilka garbarń, fabryka na
rzędzi rolniczych, cykoryi, octu, mydła, olejarnia i kilka innych drob

nych zakładów przemysłowych. Jarmarków sześć. 
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178. Lądek. 

. ~sada, dawniej miasteczko, nad rz. Wartą, w gub. kaliskiej, 
pow1ec1e słupeckim, o 52 w. od przyszlej stacyi kolejowej w Kaliszu 
odległa. Domów 96. Ludności 960. Jako miasto założone zostalo 
w r. 1230 przez opatów cysterskich, na mocy przywileju Kazimierza, 
księcia kujawskiego. Pomimo dwudziestu kilku przywiłejów, otrzy
manych od królów, rozwinąć się nie mogla. Ludność uboga trudni 
się rolnictwem. Pierwotny kościół parafialny przez Mieczyslawa 
Starego zbudowany, poszedł w ruinę podczas wojen szwedzkich 
i dopiero w r. 1777 ksiądz Konstanty Słowicki zbudował nowa mu
rowaną świątynię. Osada obecnie włączona jest do gminy Ciążeń 
i posiada: szkolę początkową i dom schronienia dla starców. Urząd 
gminny we wsi Ciążeń. Stacya pocztowa w Słupcy. Jarmarków niema. 

179. Lasocin. 

Osada, dawniej miasteczko, w gub. radomskiej, pow1ec1e opa
towskim, o 40 w. od stacyi kolejowej Ostrowiec, a o 5 wiorst od Wi
sly odlegla. Domów 122. Ludności 780. Ylate miasteczko założył 
w r. 1547 Andrzej Lasocki, podkomorzy lubelski, a Zygmunt August 
nadal prawo magdeburskie. Ludność trudni się prawie wyłącznie 
rolnictwem i kilku mieszczan wyrobem grubego sukna, a żydzi han
dlem. W r. 1895 dn. 16 października pożar strawił 158 zabudowari, 
a w r. 1899 dn. J listopada 89 budynków, wskutek czego mieszkań
cy są w stanie ubóstwa. Kościół parafialny drewniany pochodzi 
z XVII wieku. W osadzie istnieje szkoła początkowa od roku 1834 
i urząd gminny. Jarmarków niema. Poczta w Ożarowie. 

180. Latowicz. 

Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Swider, w gub. warszaw
skiej, powiecie nowomińskim, o 21 wiorst od stacyi kolejowej No
womińsk odlegla. Ludności 1800. Jako własność książąt mazowiec
kich miasto istniało już w XIII wieku, a w r. 1423 książe Janusz na
dał mu prawo niemieckie. Później należało do królowej Bony, na
stępnie zaś do królowej Konstancyi, żony Zygmunta III, a w XVIII 
wieku przeszło na własność ks. Adama Czartoryskiego. W XVI wie-
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l b d' zamożne liczyło 265 domów i' 170 rzemieślników, ku byto ar zo , . , ur 'c 
·t 1 dwa kościoły filialne: św. Ducha 1 sw. vvawrzyn a, 

szkołę, szp1 a ' . kt . . d. . ć 
·' · J'sze klęski przywiodły go do rumy, z oreJ wy zw1gną lecz poz111e , , d . . 1 . 

· · · e J"ako położone na uboczu. Ludnosc tru m się ro mc-
s1ę me moz , · · t 50 
twem i rękodzielni((twem. W r . 1901 dn. 25 lipc~ spahl? się u 
budynków mieszkalnych i urząd gminny. Jarma~kow tu mem.a, han
del słaby. Pierwotny kościół parafialny drewmany wystaw1~a w r. 
1400 księżna Anna mazowiecka, a gdy ten zgorzał wraz z miastem 
w r. 1613, ks. Adam Czartoryski zbudował nowy mu:o~van.y .w roku 
1733. Obecnie buduje się tu nowy kościół. W osadzi~ 1stmeJe szko
la początkowa, urząd i sąd gminny. Poczta w Cegłowie. 

181. Lelów. 
Osada, da w niej miasteczko, nad rz. Białą, ~v gub •. kiele?kiej'. 

pow1ec1e wloszczowskim, o 22 w. od najbliż.s~eJ stacy1 koleJ~W~J 
Myszków odlegla. Jest to jedna z najstarożytmeJszych osad, a Jako 
położona śród bagien niedostępnych,. pos.iadała warowny ; zamek 
z "'rodem już w epoce przedhistoryczneJ. Pierwotna osad~ le~ala .n~ 
pr~eciwleglym brzegu rzeki, ale obecna, nowa os~~a, 1stmal~ J~~ 
w XIII wieku. W r. 1246 zdobyl miasto Konrad ks1ą7:e _mazow1.eck1, 
w 1261 r. Kazimierz, książe kujawski, wszedł tu z WOJSk1e111, mias~o 
obwarował, lecz niedługo cieszyl się zdobyczą, ~o odebrał mu Ją 

1304 Władysław Lokietek. Kazimierz Wielki zamek odrest~u-
w r. · d ł Wtele 
rowal miasto murem opasał i tu często przebywając, na ~ 

'·1 . . W XV w.ieku miasto dwukrotnie zniszczyl pozar, lecz 
przywi eJOW. · . · · · ~ · dniesienia 
królowie nadawali mu przywileje 1 zapewmah mozno:sc po 
się z upadku. \V r. 1638 znowu miasto doszczętnie zgorzalo wr~7: 
z kościołem farnym i klasztorem franci>izkanów. w. r. 1656. zl~pih 
miasto szwedzi. W końcu XVIII wieku kwitło ono Jed~~k, 1~tn.iały 
Uczne fabryki dobrego sukna, oraz cechy: sze~cki, piekarski 1 rzez~ic:y, 

. 1794 w zamku przechowywane były Jeszcze dokumenty 1 a ty a w r. . . 
· k" Obecnie ludność zubożała trudni się rolnictwem 1 przemy-

z1ems 1e. . . . d b d da 
słem drobnym. Kościół parafialny murowany 1stmeJe. o ar zo -
wnych czasów ale fundacyi niewiadomej, bo wszelkie dowody zgo

rzały. Byly k;ściók z klasztorem oo. franciszkanów, 7:bu'.'z?n~ P.rzez 
szwedów, popadł w ruinę. )lury jego wraz z murami m1eJskim1 .ro
zebrano w r. 1870, a materyal użyto na budowę dróg przez bagniste 
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okolice miasteczka. W Nowym Lelowie istnieje murowany kościołek 
filialny, niewiadomej erekcyi. W osadzie istnieje szkola początkowa, 
dom schronienia dla starców i urząd gminny. Poczta w Koniecpolu. 
Jarmarków sześć. 

182. L i p n o. 
Miasto powiatowe w gub. płockiej, nad rz. Mień, śród niziny 

otoczonej piasczystemi wzgórzami polożone, o 23 w. od najbliższej 
stacyi kolejowej w Wloclawku odlegle. Domów 346. Ludności 6;iOO, 

. a w tej liczbie połowa żydów. Na wzgórzu, zwanym dziś św. Anto
niego, stal gród w epoce przeddziejowej, a obok niego osiadała lu
dność, która też utworzyla osadę, będącą miejscem zjazdów i sejmi

ków. W r. 1349 Wladyslaw, książe łęczycki, syn Ziemowita, zamie
ni! osadę na miasto i nadal mu prawo niemieckie, a jednocześnie na 

miejscu pierwotnego kościola wzniósł murowaną świątynię pod we

zwaniem N. Maryi Panny, w stylu ostrołukowym. Późniejsze prze

róbki jednak zeszpeciły kościół, który nader starannie odnowiono 

dopiero okolo r. 1883. Miasto ulegalo bardzo częstym napadom nie

przyjaciół, a Ulryk Jungingen, mistrz krzyżacki, nietylko miasto zni

szczył. ale i ludność mieczem wytępi!. Nie moglo też miasto zaznać 
dobrobytu, bo niezbyt wiele miale ku temu warunków. Obecnie lu
dność trudni się handlem, rzemiosłami i rolnictwem. Istnieje lu 10 
cechów, założonych jeszcze w XVII wieku, lecz nie wszystkie są czyn

ne. Niegdyś były w L. nawet fabryki sukna. Prócz kościoła para

fialnego, istnialy tu dwa kościoły: św . . Barbary, rozebrany w roku 

1819, jako zupeŁnie zrujnowany, i św. Ducha, znieąiony w r. 1724. 

Cmentarz grzebalny okolony jest wysokim murem. Kościół ewange
licki, pierwotnie w r. 1820 z muru pruskiego wzniesiony, w r. 1868 

przebudowany na murowany, w stylu ostrołukowym. W mieście, 
prócz władz powiatowych i miejskich, istnieją dwie szkoly początko
we, synagoga, szpital św. Jana, sąd pokoju, wydział hypoteczny, st. 
poczt.-telegr., straż ogniowa ochotnicza, browar, kilka garbarń, fa
bryka octu, olejarnia i 2 mydlarnie. Jarmarków 6 dość ożywionych. 

183. Lipsk. 
Osada, przedtem miasteczko, nad rz . Biebrzą, w gub. suwal

skiej, powiecie augustowskim, o 27 w . od stacyi kolejowej w Gro-

I 
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qnie odlegla, w pobliżu granicy gub. grodzieńs~i~j, otoczona z trzech 
stron rozleglemi błotami. Domów 230. Ludnosc1 1800. Stefan Bato
ry, chcąc podnieść handel i przemysł śród niezaludnionych ?uszcz 
tutejszych, postanowi! utworzyć port handlowy na _splaw~eJ rzece 
Biebrzy; w tym celu polecił wznieść ratusz, sklepy, spichrze 1 skla?y, 
dom gościnny dla kupców, laźnię publiczną i_browar,. p_ozwalaJąc 
drzewo na budowę czerpać z lasów puszczy, a Jednoczes111e zbudo
wał drewniany kościól parafialny w roku 1582. Nie pomogło to 
wszystko, projekty za wiodty, a miasteczko pozostało lichą os_adą. 

W r. 1737 nawiedzi! miasto pożar. Ludność tu upoga, wyrobmcza. 
Prócz kościoJa istnieje cerkiew, wzniesiona w r. 1876 na miejscu 

pierwotnego kościoła unickiego, szko!a początkowa, sąd i urząd 

gminy Petropawłosk, do której osada włączona, braz stacya poczto

wa. Jarmarków 4. 

184. Lipsko. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz . Krepiank~, w g~b. ra~om~ 

skiej, powiecie iłżeckim, o 35 wiorst od najbliższeJ stacy1 k_o~eJOWeJ 
Ostrowiec odległa. Domów 278 (murowanych 37). Ludnosc1 2?00. 

Data zależenia nieznana ponieważ dokumenty zgorzały, ale h1sto-' . ' . 
rya wspomina o nim już w XVI wieku. Było ono nę~zną m1_e~cmą, 

a rozwój jego datuje się dopiero od czasów zbu~owan'.a. kolei 1wan

grodzko-dąbrowskiej. W r. 1872 liczyło 1800 1~1.eszkancow. W roku 

1857 pożar zniszczył calą osadę wraz z kosc1olem, erygo:vanym 

przez Zygmunta III w r. 1606. Parafianie kościół odbud~wah około 
r. 1887. Jarmarków osada ma 6. Rzemiosła zadawalaJą potrzeby 

miejscowe. W osadzie istnieje szkoła początkowa, urząd i sąd gmin

ny, oraz stacya pocztowa i z zakładów przemysłowych młyn wodny. 

185. Liw. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Liwiec, w gub . siedleckie~, 

powiecie węgrowskim, włączona do gminy Ruchn~, o 20 w. od n~J~ 

b l iższej stacyi kolejowej Sokołów odległa . Domow 129: Ludnosci 

1340. Zawiązkiem miasta byl zamek zbudowany na wzgorz~, usy~a
nem śród aruntów błotnistych . Wokół zamku osiadła ludnosc, a Zie
mowit, ksi~że na Liwie i Gostyninie, w r . 1350 osadę wyniósł do go-
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dności miasta i jednocześnie wystawi! kościół parafialny. W r. 1442 
miasto zgorzało, a chcąc je wskrzesić, Bolesław, książe mazowiecki, 

w r. 1446 udzielił licznych swobód, potwierdzonych następnie przez 
Zygmunta I i Zygmunta Augusta. Około r. 1421 zamek zyskał po

ważne stanowisko kasztelanii . W połowie XVI wieku stan miasta 
byl najświetniejszy. Liczylo ono 350 domów, 270 rzemieślników i 44 
piwowarów. W r. 1667 szwedzi zajęli zamek, a w roku 1703 złupili 
i spalili miasto, wraz z dawnym kościołem. Król Jan III w roku 1678 
nadal miastu dwa jarmarki, lecz to nie wpłynęło już na wzrost mia

sta. W r . 1789 miasfo liczyło już tylko 483 mieszkańców, samych 

chrześcijan; handlu zupełnie nie było. Dotąd też miasteczko podnieść 
się nie może, a tern więcej, że przygnębi! je wzrost sąsiedniego "\Vę
growa. Na miejscu pierwotnego kościoła stoi krzyż kamienny. Obe
cnie istniejący kościół drewniany, zbudowany byl w r. 1760 przez 

Józefa Karczewskiego i poświęcony pod wezwaniem św. Leonarda. 

W nim znajduje się chrzcielnica z r. 1646 i starożytne obrazy. Z zam

ku pozostała wieża i mury. W zamku tym w r. 1579 bawił chwilowo 

Stefan Batory, któremu tu Wojciech ;Laski, wojewoda sieradzki, 

stronnik dworu Rakuzkiego, poprzysiągł wierność. Przy kościele tu

tejszym był probosr.czem ks. Jan Paweł Woronicz, słynny poeta. 

W osadzie istnieje szkoła początkowa i sąd gminny. Urząd gminny 
we wsi Ruchna. Poczta w Węgrowie. Jarmarków 4. 

186. Lubartów. 
:\iiasto powiatowe w gub. lubelskiej, o 2 w. od Wieprza, a o 26 

wiorst od stacyi kolejowej Lublin odlegle. Domów 386. Ludności 

5300, a w tej liczbie 70% żydów. Założone śród lasów w roku 1543 
przez Piotra Firleja, wojewodę lubelskiego, nazywane było pierwo

tnie Lewartowem. Okolo roku 1560 Mikołaj Firlej założył lu szkoły 

kalwińskie, sprowadził z Holandyi i Flandryi rzemieślników, których 

wyroby nawet miały zbyt zagranicą. Miasto kwitło dobrobytem, lu
dność by!a zamożna, a młodzież licznie do szkól zjeżdżała. W roku 

1580 odbył siQ tu zjazd pastorów, których przybyło 150. Gdy na
stępnie dobra przeszły w inne ręce, zbór kalwiński z kościoła usu

nięto w r. 1617. Paweł Sanguszko w r. 1743 nazwał miasto Lubar
towem, wznowił jarmarki i zatwierdził prawo magdeburskie. Kwi-
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tn~ce m!a~to ~a ~oc~ątku XIX-go stulecia zaczęło upadać, odtąd 
tez po?z~v~gnąc ~1ę JUŻ zupełnie nie może. Obecnie składa się 
z 12, ?he 1 .., ~~?k,ow, lecz z nich tylko jedna ulica brukowana. Lu
dn~sc c~rze~c1~anska trudni się rolnictwem i rzemiosłami . Wielu 
z mch trudm się mularstwem; wychodzą więc partyami latem na ro

boty w d~lsze. strony'. a ~owróciwszy w jesieni, zajmują się bednar
stwem. Zydz'. trudmą się ha.ndlem i rzemiosłami. Pałac z pięknym 
ogrod~m zalozony byl pod miastem przez Firlejów, ale już w r. 1703 
by! zms.zczo~y. W roku .1735 odrestaurowano go, lecz obecnie tylko 
parter Jest Jeszcze zamieszkały . W r. 1830 miano go restaurować 
ale p.rz~gotowany m,at~ryał zgorzał. W wieży byla tu 'niegdyś pięk~ 
na btbhote~a, po ktoreJ pozostały tylko szafy nieruchome, godne oka 

znawcy. P'.erwotny kościół drewniany, przez Piotra Firleja fundo

w~n!, po kilkakrotnych pożarach, został rozebrany, a w roku 1735 
ks1ąze Sanguszko wystawi! murowany. Część jego spalila się w roku 

1791, lecz odrestaurowano ją zaraz. Ostatnio restaurowany byl ze
wnątrz w r . 1860, a wewnątrz w r . 1876. Posiada stary obraz w wiel
kim oltarzu i wspaniale oddrzwia marmurowe. Drugi kościól poka
pucyi1ski, pod wezwaniem św. Anny, zbudowany byl w r. 1741 przez 

Mikołaja Kr~ynieckiego. W mieście, prócz władz powiatowych, mie

szczących się w budynkach poklasztornych, i władz miejskich, ist

nieje synagoga murowana, dwie szkoly początkowe, zarząd akcyzy, 

sąd pokoju, komisarz włościański, stacya pocztowa i telegraf. z za

kładów przemysłowych istnieje fabryka miodu i d \'Va browary. Jar

marków 6. Z dóbr Lubartów, upadłych wskutek złej gospodarki wła
ścicieli, w r. 1901 obdarzono 324 kolonistów 3820 morgami gruntu 

na.prawach z r. 1864, a właścicielce wypłacił skarb należność obli
czoną przez pomnożenie czynszu na 20. 

Lubień. 

Osada, dawniej miasteczko, nad jeziorem tejże nazwy, w gub. 

war~zaw~kiej, powiecie włocławskim, 0 13 w . od najbliższej stacyi 

koleJoWeJ Ostrowy odległa. Domów 96. Ludności 1180. Przeszłość 
miasteczka nieznana, ponieważ dowody Z"orzaly. Stanowiło ono za-
ws 1 ,, c 

ze w asnosc prywatną. Ludność trudni się rolnictwem i rzemio
sła1ni K · · ·• · osc10~ parafialny, dom schronienia dla starców, szkola po-
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czątkowa, urząd i sąd gminny stanowią instytucye osady. Z zakia
dów przemysłowych j est tu olejarnia, a pod miasteczkiem dwie ko
palnie torfu . Jarmarków 6. 

188. LUBLIN. 
Mi asto guberni a lne nad rzeką Bystrzycą, przy kolei lwangród

Lublin. Ludności 50,000. W epoce przeddziejowej i stniał tu już 
gród, kroniki jednak wspominają go dopiero za czasów Mieczysła wa 
I, gdy król t en wybudował tu kościół św. Mikołaja, dotąd na przed
mieściu Czwartek istniejący. W r . 1205 kniaź Halicki Rom an napadł 
na Lublin, lecz mi eszkańcy go odparli, a wówczas już istniał tu za
mek drewniany. W r. 1241 zdobyli miasto mongołowie, mieszkań
ców zrabowali, a część miasta spalili. Po kilkakrotnych napadach 
rusinów, w r. 1255 Mendog litewski odbudowane miasto spam i zra
bowat W r. 1266 na padli j adźwingowi e, których odparli pobił Bo
l esław W stydli wy; pod koniec X III wieku miasto kilkakrotni e bylo 
w posiada niu r usinó w, aż w roku 1302 zmuszono ich do opuszczenia 
ziemi lubelskiej . W r. 13-ll n ap adli tatar zy, miasto zrabowali, lecz 
przybyły w porę Kazimierz Wielki nietylko nie pozwoli! na zdobycie 
szturmowanego zamku, ale pobił ta tarów na głowę i kilka tysięcy 
jeńców do niewoli zabrał. W r. 1376 L. zaj ęli litwini i władali nim 
w ciągu jednego roku, a wówczas było już miasto obwarowane mu
rem przez Kazimierza Wielkiego, który i za mek jednocześnie odbu
dowat Władysław J agieUo otaczał Lublin staranną opieką i nadal 
przywileje w la tach 1383 i 1392. Za p a nowania Zygmunta III roko
szanie Zebrzydowskiego nałożoną kontrybucyą wielu kupców do 
ruiny doprowadzili, lecz późni ej , otrzymawszy znaczn e przywileje, 
miasto było w ś wietnym s ta nie, prowadziło obszerny handel. vV la
t ach 14 15, 1447 i 1491 pożary tak mi asto zniszczyły, że a ni jeden 
dom nie ocalał. W roku 1450 Kazimierz Ja gi ellończyk pozwolił tu 
wznieść składy towa ró w, a w roku 1521 Zygmunt I zabronił żydom 
handel prowadz i ć, w sześć la t później zaś zezwolił na zbudowanie 
blichu i ś lifi erni. W połowie XVI wieku istniały w L. fabryki su
kna , a w r. 1552 za bro niono żydom sprzedaży artykułów żywności 
i trunków. W r. 1569 zaw arty zosta ł w Lublinie wi ekopomny akt 
Unii Litwy z Koron:'! . W r. 1593 Pawe ł Konrad za.łożył tu pierwszą 
drukarni ę , ale już przedtem od r. 1559 is tni a ł a drukarnia hebrajska. 

„ 
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\V km1cu XVI stulecia przemysl i rzem i osła dosz ly do szczytu po
m~ślności . Bylo w mieście 35 cechów: . bed11arzy, b lach.arzy, cyruli
ków cieśli, garbarzy, garncarzy, kowali, kotlarzy, konwisarzy, kolo
dzie]ów krawców, kuśnierzy, mieczników, mirchowników, mularzy, 
piwowa'rów, powroźników, piekarzy, rękawiczników, rzeźn ików, 
rusznikarzy, rymarzy, ślusarzy, studniarzy, sto lar zy, stelmachów, 
strycharzy, szewców, siodlarzy, safianników, szmuk lerzy, tkaczy, to
karzy zegarmistrzów i złotników. Wiele z tych' cechów oddaw~a 
już ni~ istnieje. Istniał też cech kupców, obecnie na Zgroniadzenie 
kupieckie zamieniony, licznemi przywilejami pr7.ez Władysława IV, 
Jana III Aucrusla II i Stanisława Augusta obdarzony . W r . 1600 L. 
liczył 40:000 "ludności, posiadał liczne fabryki, kilkanaście kościołów 
i bogate pałace magnatów. W polowie XVll wieku L: zaczęly · na~ 
wiedzać klęski. W roku 1656 spalili go kozacy, następme zrabowali 
szwedzi, a polem tatarzy. Pożary i zaraza morowa zniszczyły miasto 
do reszty. Ostatecznie pożar w roku 1701 zrujnował budowle w ob
rębie wałów miejskich. za czasów Augusta II przeniesiono jarmar
ki z Lublina do Lęcznej, co znowu ujęto miastu dochodów. W tym 
też czasie porozwi ązywało się wiele cechów rzemieśln i czych, a spro
wadziło się wielu żydów, którzy zacrarnęli handel w swoje ręce. Do
pi~ro dzi~ki energii wojewody lubel~fiego Kajetana Hryniewieckie.go, 
miasto me popadło w zupełną ruinę; on to oczyśc i ł rynek z gruzow, 
odrestaurował bramy, domy ponaprawiał, ulice wybrukował. "\Vspo· 
mnieć też należy, że już w pierwszej połow i e XVI stu lecia były w L. 
urządzone wodociągi, oraz częśc iowa kanalizacya. W różnych cza
sach w Lublinie wzniesiono 30 kościoJów i 19 klasztorów, a jeszcze 
w pierwszej polowie zeszłego stulecia było tu 20 kościołów. Obe
cnie jest 14 licząc z kościolam i na przedm i eści ach i w zamku. Naj
starszym z kościołów jest wspomniany wyżej kościół św. M i kołaja, 
zbudowany w r. 988, chociaż nosi cechę XV stulecia, w którym byl 
gruntownie przebudowywany. Najpiękniejszą ze świątyń jest kate
dra, dawniej kościół księży jezuitów, a póżniej oo. trynitarzy, wznie
siona przez kardynała Bernarda Maciejowskiego w r. 1582. W roku 
1795 austryacy urządzili w niej składy wojskowe, a po opuszczeniu 
L. przez wojska kościół odrestaurowano i wkrótce zamieniono na 
katedrę, gdy kościół farny, z powodu ruiny, zamknięto. Przy koście
le tym jest sala, odznaczająca się niezwykłą akustyką. Kościół św. 
Ducha przy ulicy Krakowskie-Przedmieście wzniesiony byl w r. 1342, 
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lecz pożary niszczyly go dwukrotnie w latach 1421 i 1733, po któ 
rych byl prawie na nowo odbudowywany. Kościół podominikański, 
św. Stanisława, fundowany w r . 1342 przez Kazimierza Wielkiego, 
w r. 1505 spalił się wraz z klasztorem, a w latach 1618 i 16o0 był 
gruntownie restaurowany. Kościół pokarmelicki zbudowała w roku 
162.J: Katarzyna Sangużyna. Kościół powizytkowski ufundował Wta
dyslaw Jagiełło w r. 1426 na pamiątkę zwycięztwa pod Grunwal
dem. Kościół pobernardyński zbudował w roku 1460 Kazimie1·z Ja
giellończyk, a gdy zgorzał, zaraz został odbudowany; w r. 1858 byl 
gruntownie odnowiony. Są w nim groby rodziny Sobieskich. Kościół 
pomisyonarski, 7.budowany przez Annę Zbąską w r. 1696 na miejscu 
zboru aryaó.skiego; w klasztorze mieści się obecnie seminaryum du
chowne,. a na gmachu są rzeźby, przedstaw i ające królów polskich. 
Kościół pokapucyński zburlowany by! w r. 1728 przez księcia Pawla 
Sanguszko. Kościół z klasztorem panien bernardynek zbudowany 
w roku 1618 przez Piotra Czarnego, chorążego lubelskiego. Kościół 

i klasztor szarytek ze szpitalem i salą sierot zbudowany w r. 1659 
przez Mikolaja Daniłowicza. Kościół i klasztor poaugustyański ·7.bn
dowany byt w r. 1646 przez księdza Sługockiego i Jana Reklowskie
go, spalony w r . 1831, zaraz byl odbudowany; za nim jest wielka 
mogiła poległych w b itwie z tatarami w r. 1340. Kościół w kształcie 
rotundy, w stylu włoskim, po bonifraterski, z burlo wany w roku 1680, 
do r. 1838 zajmowany był przez karmelitów trzewiczkowych. Nie
wielki kościołek na zamku, pod wezwaniem św. Trójcy, zbudowany 
w r . 1395 pr7.ez Władysława Jagiełłę, odznacza się oryginalną slrnk
turą. Zamek obronny w Lublinie wzniesiony był z drzewa w roku 
1025, a za Bolestawa Krzywoustego zbudowano wieżę murowaną, 
która następnie służy!a za więzienie dla szlachty. Murowany zarnek 
zbudował Kazimierz Wielki. W zamku mieszkali królowie i magna
ci, a w r. 1425 mieszkał w ni111 kniaź Iwan Gieorgiewicz z żoną i sy
nem . Pófoiej odbywaly się w jego salach narady i sądy. Za µano
wania Stanisława Poniatowskiego niedbalstwo starostów doprnwa
dziło zamek do ruiny, a dopiero w r. 1826 z polecenia natni(•:;L11ika 
ks. Zajączka zamek byl odrestaurowany i przerobiony na wit~z1enie 
karne, które dotąd tam się znajduje. Brama Krakowska zbutiuwa11a 
byla w r. 13i:2, a odnowiona za Stanisława ·Augusta. Jednocit'$nie 
wystawiona była i brama Grodzka. Brama Trynitarska wzni 1·:;1ona 
zosl<1ła dopiero w roku 1825. Ratusz stojący na środku rynku wy-
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stawiony by! w r. 1389 z polecenia Władysława JagieUy, a nadbu
dowany w r . ] 787. W gmachu tym odbywały się sądy trybunalskie. 
w sali głównej zmarl nagle w r . 1584 Jan Kochanowski . Istnieje też 
tu w rynku kamienica M 18, zwana „Sobieskich," zbudowana przez 
Marka Sobieskiego; mieszkał w niej zawsze Jan III podczas pobytu 
w L., a oprócz tego jej gośćmi byli: car Wasi! Szujski z braćmi, Ce
sarz Piotr Wielki i król szwedzki Karol XII. Przy ulicy Ruskiej jest 
cerkiew zbudowana w roku 1588, a odnowiona w r. 1857. Przy uli
cy Szpitalnej stoi lazaret wojskowy z kaplicą prawoslawną, z~udo
wany na miejscu rozebranego w r. 1809 kościoła Wszystkich Swię
tych. Przy rogatce Warszawskiej stoi kościół ewangelicki, zbudowa
ny w roku 1785. W ulicy Podwale widać szczątki murów miejskich 
i ruiny kościoła św. Wojciecha, zbudowanego w r. 1611. Na placu 
zwanym dawniej Litewskim wznosi się obeli;;k żelazny, wystawiony 
w r. 1825 na pamiątkę podpisania aktu Unii. Na cmentarzu pocho
wane sa zwloki Klemensa Junoszy. Pod Starem Miastem i częścią 
nowe()'o" są głębokie lochy i piwnice dotąd niezbadane. Obecnie Lu
blin ;osiada przedmieścia: Czwartek, Kalin~wszczyznę, Piaski, Kazi
mierz, Czechowskie i \Vieniawę, oraz 10 placów i 51 ulic, zaopatrzo
nych w wodociągi i oświetlonych gazem. W r. 1818 zawiązało się tu 
Towarzystwo Przyjaciót nauk, które islnialo do r. 1830. W r. 1815 
zawiązało się towarzystwo rłobroczynności, dotąd istniejące. W ubie
głem stuleciu stan miasta n~e był świe~ny. Dopiero po zbudowaniu 
kolei w r. 1876 zaczęły powstawat~ różne instytucye i miasto wzrasta 
powoli. Istnieją tu obecnie: towarzystwo lekar;;kie, tow. kredytowe 
miejskie, kasa przemysłowców lubelskich, tow. wzajemnej pomocy 
rzemieślników i handlujących, tow. wzajemnego kredytu, tow. po
życzkowo-oszczędnościowe dla chrześcijan i drugie ~la żydów, sto
warzyszenie rolnicze, towarzystwo muzyczne, towarzystwo cykli
stów, s1raż ogniowa ochotnicza, stowarzyszenie spożywcze „Przezor
ność." Szpitale: św. Wincentego, św .• Tana Bożego, szpital dla cho
rób syfilislycznych i ży<;lowski; żydzi mają synagogę murowaną. 

Prócz tego istnieją trzy ochrony dla dzieci, przytułek dla chorych 
nieuleczalnych, przytułek dla starców; uczelnie: seminaryum ducho
wne, gimnazyum męskie i żeń;;kie, szkota techniczna kolejowa, szko
la muzyczna, szkoła hanrłiowa 4-klasowa, zatwierdzona w roku l!:lOl, 
?zkoła niedzielna-handlowa i szkoty początkowe, oprócz szkól pry
watnych męskich i żeńskich. Z instytucyi rządowych są: rząd guber-
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nialny, komisya wlościańska, archiwum, urząd powiatowy, magi

stra~,.konsyst~rz generalny dyecezyi lubelskiej, sąd okręgowy, zjazd 
sędz10w pokoju, sądy pokoju, wydział hypoteczny, rada gubernialna 
dobroczynności publicznej, oddział banku pa11stwa izba obrachun

kowa, izba skarbowa, zarząd akcyzy, dyrekcya n~ukowa, dyrekcya 
szczegółowa tow. kredyt. ziemsk., poczta, telegraf, stacya kolejowa. 

Wkrótce mają być tramwaje i kanalizacya. Obecnie jest w Lublinie 

7 drukari1, z których wyszło wiele dzieł poważnej treści. W r. 1817 

wychodził tu „Pamiętnik gospodarczy i naukowy lubelski." W r. 1830 

wydawano królko pismo codzienne 
0
Kuryer Lubelski." O.d r. 1865 

wychodził trzy razy na tydzień „Kuryer Lubelski," a od roku 1876 

„Gaze.ta Lu~elsk~;" po zlaniu się tych pism w jedno w r. 1879, wy
chodzi codzienme „Gazeta Lubelska" pod redakcyą adwokata prz. 
Zdzisława Piaseckiego. Prócz tego wychodzą tu codziennie .Lubel

skija Gubernskija Wiedomosti," organ urzędowy rządu gubernialnego. 

W r. 190 I odbyła się wystawa rolniczo-przemyslowa, na której prze

mysł i rolnictwo świetni!:! się zaprezentowały. Z zakładów przemy

słowych istnieją w L. fabryki: tabaczna, cementu, wag, powozów 
i bryczek, maszyn, cukrownia i kilka innych. 

189. Lubraniec. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Zglowiączką, w gub. war

szawskiej, powiecie wloctawskim, o 20 w. od najbliższej stacyi kole
jowej Wloclawek odlegta. Ludności 2430, a w tej liczbie polowa 

żydów. Założona przez Jana Lubrańskiego, biskupa poznańskiego, 

który uzyskał na lo przywilej od Zygmunta I w roku 1509. Gdy mia

sto nabył następnie Paweł Dąbski, kasztelan brzeski i widziat, że ono 

rozwinąć się nie może, nadał znaczne ·swobody żydom, którzy osie

dliwszy się tu, zaprowadzili handel. Obecnie również żydzi prowa

dzą handel, a chrześcijanie trudnią się rolnictwem i rzemiosłami 
w bardzo skromnych rozmiarach. Kościół parafialny zbudowany zo

stał w r. 1497 przez Grzegorza z Lubrnńw, podkanclerzego koronne
go, co dowodzi, że tu już dawniej istniała wieś tegoż nazwiska. Ko
ściól pierwDtnie zbudowany w stylu gotyckim, przez późniejsze prze

róbki został zeszpecony. Posiada piękny obraz z XV wieku, malowa
ny na drzewie farbami woskowemi i drugi obraz Matki Boskiej, wy

konany w ptaskorzeźbie, emaliowany kolorowo i wysadzany drogie

mi kamieniami. W skarbcu znajduje się piękna monstrancya. W osa

dzie istnieje szkoła początkowa, synagoga, urząd gminy Piaski, fa-
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bryka wyrobów bawełnianych i olejarnia. Poczta w Brześciu Ku

jawskim. Jarmarków 6. 

190. Ludwinów. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Szeszupą, w gub. suwal

skiej, powiecie kalwaryjskim, o 32 w. od najbliższej stacyi kolejowej 
Wylkowyszki odle.gJa. Domów 184. Ludności' 3100. Miasto założone 

zostalo w roku 1719 przez Ludwika Pocieja, kasztelana wileńskiego, 

za przywilejem Augusta JL Położone na glównym trakcie litewskim, 

w krótkim czasie stało się osadą handlową i zaludnione zostało prze
ważnie przez żydów. Kościół w r. 1715 przez tegoż Ludwika Pocieja 

zbudowany, popadł w ruinę. W osadzie istnieje szkoła początkowa, 

synagoga, urząd i sąd gminny. Poczta w Kalwaryi. Jarmarków nie

ma, są tylko targi tygodniowe. 

191. Lutomiersk. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Ner, w gub. piotrkowskiej, 

powiecie laskim, o 17 w. od najbliższej stacyi kolejowej w Lodzi od
legła. Domów 254. Ludności 3600. Oddawna istniejąca osada w r. 

l :!i7 4 przez Leszka Czarnego, ówczesnego księcia sieradzkiego, na 

1niasto zamieniona. Było ono własnością prywatną wówczas, a do 

Korony wlączone zostało w r. 1390. Założono tu fabryki sukna, któ

re przetrwały do końca XVIII wieku· i im też miasto swój wzrost za

\Yd7.ięcza. Z rozwojem Lodzi, większy przemysł tu upadt W r. 1529 
pożar zniszczył miasto. Następnie wojny szwedzkie i pożary w la

lach 1696 i 1797 zniszczyły miasto, które dopiero w ostatnich la
tach zaczęło się dźwigać. Obecnie mieszka w L. wielu tkaczów, bio

rących robotę od fabrykantów lódzkich i to podtrzymuje byt miasta. 
Istniejący tu dawniej kościół drewniany parafialny, w r. 1570 wła
ściciel Balcer Lutomirski oddał na zbór kalwinom i dopiero w roku 

1656 powrócony by! kate>likorn, a w r. 1781 na jego miejscu księżna 
Barbara Sanguszkowa wystawiła murowany, w r. 1895 gruntownie 

odnowiony. Drugi kościół z klasztorem reformatów założył właści
ciel Jędrzej Grudziński, wojewoda rawski, w roku 1650. Klasztor ten 

skasowano w r. 1900, a pozostałą bibliotekę przewieziono do Peters

burga. W osadzie istnieje szkoła początkowa, urząd i sąd gminny, 
oraz stacya pocztowa. Jarmarków 6. 
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192 .. Lututów. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. kaliskiej, powiecie wie

luńskim, o 34 w. od przyszłej stacyi kolejowej w Sieradzu odległa. 
Jako wieś, istniała już w wieku XV. W roku 1407 Wladyslaw Ja
giello wyniósł do godności miasta, lecz nie miało ono żadnych wa
runków do rozwoju, to też wsią pozostawało aż do r. 1843, w któ
rym wlaściciel znowu wyjednał pozwolenie zamiany na miasteczko. 
To jednak nie poprawiło jego bytu. Osiedliło się tu w ostatnich cza
sach wielu cyganów, którzy zajęli się rolnictwem i kowalstwem. Lu
dn9ść trudni się rolnictwem. Istnieje jeden sklep chrześcijański. 
Osada błotnista, niebrukowana, brudna. Jarmarków 6, lecz targi co 
dwa tygodnie są bardzo ożywione, szczególnie na trzodę chlewną. 
Pierwotny kościół drewniany, zbudowany był w r. 1406, a na jego 
miejscu staną! nowy w r. 1790, staraniem ks. Apoloniusza Lutobor
skiego w r. 1901 gruntownie odnowiony i wewnątrz przyozdobiony. 
Lututów ma być połączony telefonem ze Złoczewem. Ludności 2180. 
W osadzie istnieje szkoła początkowa, urząd i sąd gminny, oraz sta
cya pocztowa. 

193. Łagów. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Lagowicą, w gub. radom

skiej, powiecie opatowskim, na poludniowym stoku pasma Lysogór, 
o 24 w. od najbliższej stacyi kolejowej Kunów odlegla. Domów 310 
(6 murowanych). Ludności 2280. Lagów należy do liczby najstar
szych osad. Już w r. 1085 Władysław Herman darował tę osadę ka
pitule kujawskiej, a w dokumencie darowizny wspomina, że przy 
osadzie istnieje zamek. Obecnie ani śladu tego zamku niema. W r. 
1375 osadę zamieniono na miasto i nadano jej prawo niemieckie, oraz 
targi co tydzień. W r. 1502 doszczętnie spalone zostało przez tata
rów. Ludność trudni się rolnictwem i garncarstwem od czasów nie
pamiętnych, ale dziś ten przemysł upada. Kościół z kamienia, z wy
niosłą wieżą, pochodzi z XV wieku, lecz kto był zalożycielem-nie
wiadomo. Z drugiego kościoła, przy którym istniał szpital, pozostały 
tylko ruiny. Dnia 6 lipca 1899 r. zgorzało tu 19 budynków. W osa
dzie istnieje szkoła początkowa, dom schronienia dla starców, urząd 
i sąd gminny, st. poczt., olejarnia i 2 młyny wodne. Jarmarków 6. 
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194 Ł a s k. 
Miasto powiatowe nad rz. Pisią i Grabówką, w gub. piotrkow

skiej, położone przy szosie z Kalisza do Lodzi i budującej s.ię. kol~i 
warszawsko-kaliskiej. Domów 294. Ludności 6000, a w teJ liczbie 
70% żydów. Odwieczna siedziba Laskich, którą Władysław JagieUo 
w r. 1422 przemianował na miasto i obdarzyl prawem niemieckiem, 
oraz dwoma jarmarkami. Po wygaśnięciu familii Laskich, przeszlo 
do rodziny Wierzbowskich, potem do Załuskich, dalej Wyganow
skich, Czolchańskicb, a nareszcie do Kręskich. W r. 1504 Aleksander 
Jao'iellończyk uwolnił miasto od podatków na lat 20, a w r. 1518 do-

~ . 
szczętnie zgorzało. Zygmunt I w r. 1523 znowu nadal mieszczanom 
przywileje i do polowy XVII wieku miasto należalo do rzędn prze
mysłowych i zamożnych. Następnie dopiero pożary w latach: 162-1, 
1749, 1821i1847, a prócz tego wojny i trzykrotnie panująca za~·aza 
morowa zniszczyly miasto i zuboży!y mieszkańców. W Xl~ \~Je.ku 
zaczęło się nieco dźwigać z upadku, aż pożar w r. 184~'. zamieniając 
w zgliszcza 160 domów, znowu go do upadku przyw1odt Obecny 
stan miasta, pomimo wielkiego ruchu przejezdnego i blizkości fabryk 
w miastach sąsiednich, jest stosunkowo nędzny. Bruki liche, domy 
nędzne, mate i brudne, oświetlenie miasta niemal żadne, bo tylko 
w czasie zimy, a i to slabemi latarniami. Przemysł kończy się na wy
rabianiu małej ilości sukna, wyrobów bawełnianych i pończoszni
czych, lecz przeważnie na warsztatach ręcznych. Rzemiosła liche. 
Handel w rękach żydów. Kościól parafialny założony został w roku 
1366 przez Jarosława ze Skotnik, pod wez aniem Poczęcia N. Maryi 
Panny. W r. 1498 przy tym kościele kardynal Fryderyk .Jagielloń
czyk ustanowił szpital, a w roku 1509 bracia Lascy ufundowali ko
legium z 4 mansyonarzy. W r. 1525 Jan Laski, arcybiskup gnieźnień
ski, na miejscu drewnianego, wystawił kościół murowany, w stylu 
gotyckim, a jednocześnie wyniósł go do godności kolegiaty i wielom~ 
bogatemi sprzętami przyozdobił; cmentarz kościelny kazał w.ysyp.ac 
ziemią umyślnie z Jerozolimy sprowadzoną. W tejże świąlym, u.mie
ścił też figurę Matki Boskiej z marmuru kararyjskiego wyrzezb1oną, 
darowaną mu przez papieża Klemensa VII, z licznych cudów słyną
cą. W r. 17 4 7 kolegiata uległa zniszczeniu przez pożar, a restaura
cya ówczesna styl jej zeszpeciła. W roku 1819 kolegiata została 
zniesiona. W r. 1901 przedsiębrano restauracyę kościoła, który ma 
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b~ć do dawnej świetności doprowadzony. W skarbcu znajduje się 
w'.e~e bog~tych sprzętów kościelnych i trumienka srebrna z relikwia
mi;':'· Juh,ana. W podziemiach leży kilka ·ciał dobrze zachowanych. 
Koscwlek S\Y. Ducha, drewniany, zbudowany w roku 1666 óddany 
:~:ta.ł w r. 1.8~ 1. e~va~g~likom i dziś liczy się jako filialny ~ego wy
,. ~Ia. 'V m1esc1e 1stmeJe urząd powiatowy, magistrat, dom schro
me~ia, szkoła początkowa, synagoga starożytna, sąd pokoju, stacya 
pocztowo-telegraficzna, krochmalnia, mydlarnia i kilka innych drob
nych zakładów przemysłowych. Jarmarków 6. Z chwila ukończenia 
budowy kolei, miasto prawdopodobnie znacznie się wzniesie. 

195. Łaskarzew. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Pronik w crub. s'edl k' · 

. • _. • , 0 1 ee IeJ, 
pow1ec1e garwohnsk.1~1, o '7 w. od najbliższej stacyi kolejowej lSobo-
lew odległa. Ludnosc1 2000. Jako własność duchowna miasto istnia
ł~ ju~ w wieku XV, lecr. z powodu spalenia się dokume.ntów, daty 
mewiad~me'. By~o ~nacznem i ludnem miastem, ale wskutek wojen 
s.r.wedzk1ch I pozarow podupadło zupełnie. Dopiero w oslatnich la
tach, P? zbudo~a?iu kol:i do Lublina, zaczyna się dźwigać z upadku. 
Lu~~~sc trudm się rolmctwem, handlem i rzemiosłami. Istnieje tu 
kos~1~l parafialny, sr.kola początkowa i urząd gminny. Poczta w Gar
wohme. Jarmarków sześć. 

196. Łaszczów. 

. O.sada, dawniej ?1iasteczko, nad rz. Huczwą, w gub. lubelskiej, 
pow1ec1e tomasr.owsk1m, włączona do gminy Czerkasy, 0 92 w. od 
~ajb~iższej sta:yi ~olejo':"ej R:jowiec odległa. Ludności 2600, a w tej 
liczbie 1600 zydow. N1egdys rezydowali tu oo. jezuici i posiadali 
s~kołę. niższą. W XVI w.iek.u kalwini zamienili kościół na zbór i po
siadali własną drukarmę. Osada położona na wydmie piasczystej, 
okolona ze wszech stron wodą, sktada się z miasteczka, zamieszkale
go przez żydów, i trzech przedmieść. Grunta tu jednak są dobre, ląk 
obfitość. Ludność chrześcijańska trudni się rolnictwem, a żydzi roz
winiętym w osadzie handlem zbożowym. Rzemiosła uprawiane są 
w przerwach pomiędzy pracą w polu. Brud i niechlujstwo wyziera 
tu z każdego kąta. Pod miastem istnieje ładny park. Kościół para-
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fialny pochodzi z XV wieku, posiada piękne freski, a zbudowany był 
przez jednego z członków rodziny Laszczów, mających tu swe gnia
zdo rodzinne. Prócz tego istnieje w osadzie cerkiew prawosławna, 
synagoga, przerobiona z dawnego zameczku Laszczów, wokół której 
są jeszcze ślady muru obronnego i fosy, szkola początkowa i stacya 
pocztowa. Jarmarków 6. Urząd gminny we wsi Czerkasy. 

19} Łęczna. 
Miasto nad rz. Wieprzem, w gub. lubelskiej, powiecie lubar

towskim, o 12 w. od najbliższej stacyi kolejowej Minkowice odleg!e. 
Domów 176. Ludności 3500. Data założenia miasta nieznana, ponie
waż przywilej został zatracony, ale znajdujemy wzmiankę, że w roku 
1582 Stefan Batory nadal 2 jarmarki, po kilka dni łrwać mające. 
Jarmarki te tak się uslality, że obroty na nich wynosiły do miliona 
rubli. Przybywali kupcy ze Wschodu z towarami, a z okolic spro
wadzano bydto, konie i trzodę chlewną. Jarmarki te dotąd cieszą się 
rozglosem, lecz już prawie tylko na konie. Odbywają się one na Boże 
Cialo-dni 8 i na św. Idzi-dni 10. Mieszczanie jednak za mało 
dbali o przyjezdnych i ich wygody, to leż jarmarki upadają zupełnie. 
Miasto stanowiło niegdyś kolejno własność _Tęczyńskich, Firlejów, 
Noskowskich, Szeptyckich, a w roku 1879 nabył je znany .milioner 
Bloch. W r. 1693 panowała w mieście przez trzy miesiące zaraza 
morowa, która tak wyludniła miasto, że w nim tylko jeden człowiek 
pozostał. Dotąd też ludność obchodzi tę smutną pamiątkę 9 dniami 
postu przed Bożem Narodzeniem. Miasto jest niebrukowane, kaluże 
biota stoją całe lato niewyschnięte, to też często lu grasowała chole
ra. Chodniki dla pieszych są z desek drewnianych. Kościół parafial
ny murowany, wystawiolly przez Adama Noskowskiego, podkomo
rzego lubelskiego, w r. 1647, stanął na miejscu pierwotnego, zbudo
wanego około r. 1400. Ludność trudni się handlem, rolnictwem i rze
miosłami. W mieście istnieje magistrat, szkola początkowa, dom 
schronienia dla starców i st. poczt.-telegr., oraz browar i cegielnia. 

198. Łęczyca. 
~1iasto powiatowe nad rz. Bzurą, w gub. kaliskiej, o 21 wiorst 

od najbliższej stacyi kolejowej Kutno odlegle. Domów 257. Ludno-
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ści 10,470. Lęczyca istniała już w epoce przedhistorycznej i musiala 
być ludną osadą, jeżeli tu :Mieczysław I zbudował pierwszą świąty
nię w kraju, która obecnie znajduje się w odleglości 2 wiorst od mia
sta we wsi Tum. Obok tej świątyni jest sztuczne wzniesienie, które 
sfużyć musiało kiedyś za miejsce obronne, a według podania istniała 
tam też świątynia pogańska, którą zniszczywszy, obok wystawiono 
kościól. Miasto też leżało wówczas około tego wzniesienia, śród błot, 
rozciągając się ku dzisiejszemu. Historya po raz pierwszy wspomina 
Lęczycę w roku 1108, gdy już byla znacznym grodem za Bolesława 
Krzywoustego, który prawdopodobnie zbudował tu zamek w pobliżu 
miasta, ale pierwotnie z drzewa. Kazimierz Sprawiedliwy w roku 
1180 zwołał do L. ?:jazd szlachty, a następnie, w lat.ach późniejszych, 
miasto bylo miejscem częstych zjazdów i synodów; odbyło się ich tu 
około 20. Właścicielami miasta byli kolejno: Konrad, syn Kazimie
rza Sprawiedliwego, Leszek Czarny, Kazimierz, "'W!adyslaw Lokietek. 
Kazimierz ·wielki odbudował zamek, miasto otoczył murami i nadal 
znaczne przywileje. W roku 1400 miasto otrzymało prawo chełmiń
skie. W roku i406 krzyżacy po raz drugi (pierwszy raz w r. 1331) 
spalili zamek. W roku 1448 tu uchwalony został znany statut lę
czycki. Królowie często odwiedzali miasto, to też kwitło ono, lecz 
gdy odwiedziny coraz rzadziej następowały-upadało. W r. 1655 
szwedzi zajęli miasto i dopiero w r. 1656, po jedenastu dniach oblę

żenia, zostali stąd wyparci, a żydów wówczas w pień wyrżnięto, po
nieważ na polaków kamieniami podczas oblężenia rzucali. Około 

r. 1660 miasto było niemal zupełnie zrujnowane. W r. 1724 nadano 
żydom przywileje, a oni ogarnęli handel i miasto zaczęło się podno
s1c. W r. 1794 ogromny pożar większą część miasta zniszczył. Po 
objęciu L. przez rząd pruski, poprawiono mury, a mieszkańcom na
dano ulgi, lecz w r. 1809 auslryacy mury rozebrali, pozostawiając 
zaledwie szcząt~, które dotąd około synagogi oglądać można. Zamek 
przechował się w dość dobrym stanie, lecz burmistrz miasta w roku 
1834 zaczął go rozbierać, co jednak z polecenia rządu zostało wzbro
nione. Około r. 1869 rozebrano domek s.tojący wewnątrz dziedziń
ca, gdy ściana tylna zawa:lila się. W kilka lat póżniej obniżono mu
ry i resztki wzmocniono, lecz gmach główny jest dotąd mieszkalny. 
Zamek dziś stoi niemal w środku miasta. Wieża, a właściwie część 
jej, jest w dobrym stanie. Z wnętrza wieży jest kanał podziemny, 
prowadzący aż do Tumu, o dwie wiorsty odległego. Z pod główne-
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go gmachu prowadzi tunel do dawnego gmachu kościoła dominikań
skiego. Pod całym zamkiem są piwnice, do których w roku 1809 
wchodzili austryacy, lecz tam zginęli, z powodu uduszenia się gaza
mi. Kościół parafialny murowany, św. Andrzeja, wystawiony zo
stał na miejscu pierwotnego, pochodzącego z końca XIII wieku, po
święcony w r. 1425, a następnie kilkakro.tnie rozszerzany. W skarb
cu jest piękna monstrancya w stylu gotyckim, a w kaplicy bocznej 
statua Chrystusa na krzyżu, cudami słynąca. Kościół pobernardyń
ski z klasztorem, zbudowany był w r. 1632 przez Dorotę Piwowę, 
podczaszynę płocką, pięknie wewnątrz malowany, ma w zakrystyi 
szklaną trumienkę ze zwłokami dziecka i wypisem z akt sądowych, 
dowodzącym, że zamordowali to dziecko żydzi w r. 1639. Dawniej 
było tu więcej kościołów. Podominikański za rządów pruskich zam
knięto i obrócono na więzienie. Kościół i klasztor norbertanek, zbu
dowany w XVII wieku przez Mikołaja Szczawińskie~o, od roku 1800 
używany był na teatr, a gdy zupełnie popadł w rm~ę,. został roze
brnny i przebudowany na dziwnych ksztaHów kam1emcę. W xyrn 
wieku zaczęto w rynku budować kościół przy istniejącem kolegmm 
juzuickiem, ale rząd pruski kolegium i mury kościoła zamienił na ko
szary. Drewniany kościołek św. Ducha, zbudowany w r. 1521, roze
brano jako ruinę w r. 1825, a dziś w tem miejscu istnieje przytułek 
dla slarców. Za miastem istnieje sadzawka, zwana "Emaus," a na 
tern miejscu mial również podobno stać kościołek, lecz zawalił się 
w wieku XVII; żadnej jednak wzmianki w dokumentach o tym ko
ściołku niema. Na cmentarzu grzebalnym, bogatym w grobowce 
i nader starannie utrzymanym, jest kaplica murowana. Cerkiew pra
wosławna jest w koszarach. Kościół ewangelicki filialny, drewniany. 
Synagoga murowana, barrlzo starożytna, pochodzi z XIV lub XV w. 
Ratusz stoi na środku rynku, wzniesiony w r. 1788. Ogród spacero
wy jest bardzo piękny i utrzymany starannie, oraz aleje w środku 
miasta. Miasto nader schludne, mile, brukowane, posiada trotua.ry 
betonowe i wiele ogrodów owocowych. Istniał tu na początku ubie
głego stulecia przemysł sukienniczy, lecz upadl o~oło. roku 1832. 
Miasto położone na uboczu, nigdy nie odznaczalo się w1ększ!m ru
chem handlowym. Obecnie ma być przeprowadzona kolejka .do 
Zgierza, co może wpłynie dodatnio na handel i przemysł. Rzemw
sla stoją tu na wysokości swego zadania. Dotąd istnieją cechy: 
szewcki, liczący 29 majstrów, piekarski-17, rzeźników-21, stola-
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rzy-16, a oprócz tego jest 6 malarzy, 2 zdunów, 2 bialoskórników 
~osi~żnik, 4 gwoździarzy, 7 kowali, 2 . lakierników, 3 rymarzy, 2 
piernikarzy, dwie farbiarnie większe, fabryka narzędzi rolniczych, 
fabryka octu, olejarnia, młyn wodny i parowy, mydlarnia i kilka in
nych zakladów cirobniejszych. Handel w rękach żydów; w sobotę 
trudno tu cośkolwiek nabyć. Z instytucyi są w L.: władze powiato
we, magistrat, zarząd akcyzy, sąd pokoju, wydział hypoteczny, sta
cya pocztowa, telegraf, więzienie śledcze, szpital św. Mikołaja, laza
ret wojskowy, dom schronienia dla starców, seminaryum nauczyciel
skie z internatem, szkoły początkowe miejskie i szkoły prywatne 
męskie i żeńskie, straż ogniowa od r. 187 5 i towarzystwo pożyczko
wo-oszczędnościowe od roku 1900. Kościół w Tumie pod Lęczycą, 
o którem wyżej wzmiankowano, zbudowany z kamienia, z dwoma 
wysokiemi wieżami, zawiera wiele pamiątek i przedstawia wspaniale 
dzieło budownictwa z pierwszych czasów chrześcijaństwa w Polsce. 

199. Ł ó d ź. 
Miasto powiatowe nad rz. Lódką, w gub. piotrkowskiej, jest 

krańcowym punktem kolei fabryczno-lódzkiej i pośrednią stacyą dla 
budującej się kolei warszawsko-kaliskiPj. Domów, a wlaściwie nie
ruchomości, posiada: należących do obywateli wyznania prawostaw
nego 163, katolików 501, ewangelików 2151 i do żydów 2586, czyli 
razem 5401. Ludności 310,000, a w tej liczbie 32% żydów. W roku 
1884 było mieszkańców 106,830, a w r-. 1793 bylo domów 44 i mie~ 
szkańców 190; pustych domów stalo 11, a rzemieślników osada li
czyła 14. W r. 1827 bylo 97 domów i 2843 mieszkańców, a w roku 
1840-przeszło 20,000. Jako wieś istniała dawno, bo już w roku 
1332 znajdujemy o niej wzmiankę, Dnia 18 września 1820 r. ubogą 
osadę, 11e względu na jej korzystne położenie, zaliczono do rzędu 
miast, podzielono na 200 placów i rozdawano przybyszom niemcom 
z warunkiem, by budowali domy i trudnili się tkactwem. Przedtem, 
jako wieś, należała do biskupów kujawskich, a dopiero w roku 1806 
przeszła na własność skarbu. W roku 1825 Cesarz Aleksander I 
zwiedził miasto i rozkazał przyłączyć nowych placów 4.62. Silniej
szy wzrost miasta nastąpił około r. 1830. W r. 1841 otrzymało pra
wa miast gubernialnych. W r. 1839 sprowadzono pierwszą machi
nę parową o sile 60 koni. Miasto się wznosiło, osiadali najrozmaitsi 
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fabrykanci wyrobów bawełnianych i welnianych, lecz właściwie do
piero w drugiej połowie ubiegłego stulecia Lódż wzrosła do potęż
nych rozmiarów. Pomiędzy rnkiem 1860 a 1870 pobudowano znacz
ną ilość fabryk większych, około r. 1880 zaś zaczęto miasto porząd
kować. Jego europejski wygląd obecny datuje się zaledwie od lat kil
kunast~. Lódź dziś składa się z właściwego miasta, mającego 
kształt wydłużony, na przestrzeni około 5 wiorst, i przedmieścia Ba
łuty, liczącego około 30,000 ludności. Rynków i placów targowych 
ma 7, ulic 140, wraz z ulicami przedtnieścia, dwa ogrody publiczne, 
piękny park „Helenów," stanowiący własność prywatną. Wodocią
gów i ka.nalizacyi niema. O~wietlenie ulic gazowe. Ulice niemal 
wszystkie brukowane, lecz tylko kamieniem polnym; wiele z nich 
przedstawia istne tortury dla przyjezdnych. Na części ulicy Piotr
kowskiej i kilku do niej przyleglych ułożono w ostatnich lalach bru
ki drewniane, oraz wprowadzono komunikacyę tramwajową. Tram
waj też łączy m. Lódź z Pabjanicami i Zgierzem. Telefony Jączą do
my i fabryki w osadach sąsiednich, a obecnie miasto pof·ączone zo
stało z \Varszawą. Ulice są wązkie, chociniki asfaltowe lub betono
we, ale również wązkie. Wody dobrej brak, fabryki czerpią wodę 
ze studzien artezyjskich. Wiele kamienic jest bardzo wspaniałych, 
a jeszcze wspanialej urządzonych wewnątrz, lecz inteligoncyi bardzo 
mało w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców. Są tu milionerzy, 
zaledwie pisać umiejący, świeżo dorobieni, przeważnie żydzi i niem
cy, oficyaliści kantorowi, bałwochwalczo bijący czołem przed złotem, 
garść urzędników i tysiące ubogich robotników. Kupców wielu, bo 
każdy jest fabrykantem i kupcem, a nawet urzędnicy biur prywat
nych zajmują się przemysłem fabrycznym. Z zakładów przemysło
wych fabrycznych najpierwsze miejsce zajmują kolosalne fabryki to
warzystw akcyjnych: Karola Szajblera, Ludwika Geyera, .T. K. Po
znańskiego, Heinzla i Kunitzera, M. Silbersteina, S. Rozenblata, Lu
dwika Meyera i wiele innych. Wyrabiają tam przeważnie płótna 
i płócienka, perkaliki, wyroby wełniane i t. p. W ogóle istnieją tu 
fabryki: sukna i kortów, pończoch, rękawiczek, trykotarzy, pluszu, 
chustek wełnianych, serwet, koronek, tasiemek, kapeluszy filcowych, 
wyrobów ż odpadków wełnianych i ba wełnianych, kamgarnów, sze
wiotów, materyi meblowych, wyrobów jedwabnych i półjedwabnych, 
a prócz tego przędzalnie, tkalnie, apretury, farbiarnie, fabryki ka
mieni młyńskich, waty hygroskopijnej, taśmy gumowej, stolarnie pa-
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rowe, fabryki wyrobów powroźniczych, powozów, chemikalij, lasek 
do parasoli, farb, fortepianów, mebli żelaznych, pudelek tekturo
wych, przyborów do tkalni, wyrobów hirnrgicznych, tektury asfalto
wej, cementu, papy, szczotek, wyrobów platerowanych, bronzowych, 
pilników, wag, wyrobów kotlarskich, maszyn i ll'ansmisyi, kafli i pie
ców, korków, przyrządów elektro-technicznych, waty jedwabnej, 
krochmalu, dekstryny, ozdób sztukateryjnych, naczyń kamiennych, 
knotów, szpulek, welocypedów, kilka browarów parowych, mlynów 
parowych, drukarnie robót bawełnianych, pralnie mechaniczne, ni
ciarnie, zakłady kamieniarsko-rzeźbiarskie, huta szklana, odlewnie 
metalów, fabryka ::trmatur, zakłady koszykarskie, kilkanaście dru
karń i zakładów lilograficznych, fabryki mydła, zakłady nożownicze, 
bialoskórnicze, zakłady deseniowania płyt, fabryka wełny sztucznej 
i wiele innych pomniejszych, a razem okoJ:o 425 fabr. i 120 znaczniej
szych zaktadów przemysłowych. Prócz tego pracuje tu z górą 2500 
tkaczów na warsztatach ręcznych. Samych fabryk ba wełnianych ist
nieje 80, wełnianych 208. Rzemiosła stoj<ł bardzo wysoko, a wielu 
rzemieślników przekształca warsztaty na rodzaj fabryk, posiłkując 
się maszynami parowemi. Piekarń liczy Lódź 136. Rzemieślnicy 
mają 23 cechy, a wszystkich przedstawicieli rzemiosł miasto liczy 
z górą 4200. Z instytucyi społecznych istnieją tu: towarzystwo do
broczynności chrześcijańskie od r . 1877, przytułek dla starców odr. 
1886, ochrony katolickie od r . 1889, przytułek położniczy od r. 1891, 
kolonie lelnie dla dzieci, kuchnie tanie, dorn starców wyznania moj
żeszowego od r. 1892. ochronka izraelska, kolonie letnie dla dzieci 
wyznania mojżeszowego, ambulatoryum bezptatne, oddział towarzy
stwa opieki nad zwierzętami, towarzystwo cyklistów Łódzkich od 
roku 1886, towarzystwo śpiewacze rzemieślnicze, pod nazwą "Lira", 
stowarzyszenie śpiewackie "Manner-Gesang-Verain", „Lutnia" łódz
ka odr. 1892, klub strzelecki, straż og·niowa odr. 1876, slow. spo
żywcze „Ziarno" odr. 1901, towarzystwo lekarskie odr. 1885, sek
cya techniczna oddziatu warszaw. tow . pop. ros. przem. i handlu, 
stowarzyszenie subjektów handlowych, tow. majstrów fabrycr.nych, 
tow. majstrów tkackich, stowarzyszenie nauczycieli. .z instytucyj fi
nansowych, prócz wielu banków prywatnych, miasto posiada od
dzial banku państwa, giełdę lódzką, towarzystwo kredytowe miej
skie bank handlowy, kasę przemyslowców, towarzystwo wzajemne
go kredytu, kasy oszczędnościowe,. kasy przezorności. Najstarszym 
kościołkiem jest obecnie filialny, drewniany, z modrzewia, przenie-

) 
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. · k. Kościolek ten byl da-siony na plac około fabryki Poznans iego. . D . k _ 
. św Jozefa. rugi o wniej jedynym. parafialnym, pod wezwaniem · d 

3
0 

.. . , k l" k" . l" p . d parafialny murowany, prze sc10„ ato 1c 1, przy u 1cy rzeJaZ , . ' . 
188

3 oświę-
laty dopiero ostatecznie wykończony, a dnia 19 maJa Ir. _Pt ltów 

. . . t od wzalędem csz a , eony, pod wezwaniem św. Krzyza, JeS , P .„ . d I ości 
naJ·nieforernnieJ·szą budowlą w Lodzi, świadczącą 0 meu oMn . 

· · · N ary1 twórcy projektu Trzeci kościót nowy Wniebowzięcia · • . 
. ' ' . d vóch wspama-Panny, ukończony w r. 1894, w stylu gotycknn, o ' . . . 

11 • h · · · t · k · · t · l ·n1·eodpowiedmeJszet qr w1ezach, Jes p1ę ną sw1ą ynią, ecz w naJ t . 
miejscu wys ta wioną. W r. 1901 przystąpiono do budowy .cz war eJ 
świątyni, pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. Cerkwi pr~"'.0-
slawnych jest dwie, dwa kościoły ewan{Yelickie bardzo piękne, swią
tynia baptystów przy ulicy Nawrot, ko~ciól braci morawskich prz~ 
ulicy św. Andrzeja, synagoga bardzo piękna przy ulicy Spacero'~~J 
i dwie na Starem Mieście, a z pośród wielu innych gmachów wyro~
nić należy: gmach towarzystwa kredytowego miejskiego, pałac Sze1-
blera, ulicę Ludwika Meyera, palac Kunitzera przy ulicy Spacero
wej, gi1nnazyum męzkie, wystawione kosztem Szejblerów, patac 
Konstadla i wiele innych prywatnych. Budują się: gmach poczto
wy, gimnazyum żeńskiego i szkoły przemyslowo-rękodzielniczej. 
Prócz władz powiatowych, istnieją tu władze miejskie, kflncelarya 
policmajstra, zjazd sędziów pokoju, sądy pokoju, wydział hypoteczny, 
gimnazyum męzkie i żeńskie, szkoła przemysłowo-rękodzielnicza,~~
rekcya naukowa, szkota Aleksandryjska 4·o klasowa, kilkanascie 
szkół miejskich początkowych, szkoła muzyczna, szkoty prywatne, 
szkoła rzemiosł szkoła niedzielna-handlowa i rzemieślnicza, poczta, 

' · • ·t J ·e·ski szpital telegraf, stacya telefonów, stacya kolejowa, szp1 .a m1 J ' , 
imienia rnalżonków Poznailskich, szpital Szejblera, przytułek dla 

. · t t . · nowym dru-obli!kanych, piękny dom z salą koncertową 1 ea rem Zir . . ' 

gi teatr w hotelu „ Vicloria" i trzeci letni, oraz zimowy W1elk1, no~vo
ukończony olwarty 27 września 1901 r . i prywatny salon sztuk pięk-

' . · k" · ~t tucye tu-nych, a pomimo lego, że trudno wyl1czyc wszyst ie tn::; Y 
tejsze każdeao uderzyć musi brak czytelni publicznych . Około 100 

. ' ". . . . . . . db b leby pracowali tysięcy ludnosc1 me me czyta, mkt o mch me a, Y 
. . t lk szkółki początkowe w fabryce· przy mektorych fabrykach S==! Y o . . 

dla dzieci ~obotników fabrycznych. Teatru ludowego. odciyto\:-nw.
ma . Gorączka spekulacyjna ogarnia wszystkich i poc~lai:ta my~l 
o potrzebie oświaty vrostego robotnika, dla którego 111c się tu me 
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robi I t · · · · 
. . s meJą tu pisma codzienne polskie: RozwóJ·1< i Go111·e ł 'd 

k1 " a · . . . " " C tO z-
. , pomimo wys1lkow I starannej redakcyi nic wioda ży·cia po ro· -
zach L d ' ' · · · . ' • 

· u nos: .mem1ecka 1 zydowska czyta pisma zagraniczne 
a w ostatecznosc1 wychodzące tu w języku niemieckim Lodzer Z . , 
tung" . L d T „ ,ei. ' „ o zer ageblatt," nie wiele chcąc mieć wspólnego z tern :o pisane po polsku. Wychodzi tu również „Gazeta PolicyJ·na'; 
1 „Gazeta Lekarska." 

200. Łomazy. 

. . Os~~a.' d~wni~j miasteczko, nad rz. Zieluwą, w gub. siedlec
kteJ, powie~ie b1alsk1m, o 14 wiorst od stacyi kolejowej Biała odle-
gła. Domow 351. Ludności 3400 Już w XV · k · t · 1 • k 
1. b . · wie u 1s mata Ja 0 
1c a wwska. Kazimierz IV w roku 1447 wcielit 1·a do L't · I · . • 1 wy, co się 

sz ac~c'.e bar~z? mepodobalo. W roku 1451 tenże król bawił tu 
osob~sc1e, a. w1es z powodu częstych przejazdów i zjazdów wzrastala 
tak, ze w wieku XVI posiadała już pięć ulic i wielu rzemieślników. 
W roku 1568 Zygmunt August wyniósł ją do godności miasta i na
?al pr~wo m~gdeburskie. Ludność trudni się handlem, rolnictwem 
1 rzem10s!am1, a od czasu zbudowania kolei stale wzrasta. Ko5ciól: 
~arafialny pierwotny, z.budow~n.y z drzewa przez Kazimierza IV, zgo
l z~l ~v r. 1795, a na Jego mieJscu wystawiono nowy w roku 1852. 
Cerkiew para~alna istni~je tu od XV wieku, synagoga, szkoła po
czątkowa, s;i~ 1 urząd gmmny. Poczta w Białej. z zaktadów prze
'.11ysł.ow~ch Jest tu fabryka mydia, garbarnia, dwie olejarnie, 111 łyn 
1 ceg1elma. Jarmarkó\v dwa. 

201. ŁOMźA. 

_:yliast~ gu~ernialne nad rz. Narwią, o 14 wiorst od najbliższej 
stacy1 koleJOWeJ Czerwony-Bór odlegle. Domów 812. Ludności 
20200. Miasto zafożone jeszcze za czasów Bolesława Wielkiego. 
W XII wieku Bolesław Kędzierzawy zbudował zamek w tern miej
scu, gdzie obecnie stoi synagoga. Około roku 1840 Kazimierz Wiel
ki zbudował drugi zamek w Starej Lomży. Zamki te połączone by
ły. z .sobą galeryami podziemnemi. Miasto posiadało znaczne przy
w1leJe, a w zamku przemieszkiwali książęta mazowieccy i tu sadzili 
sprawy. W owym też czasie miasto bylo w stanie kwitnącym, ~jak 

było obszerne dowodzą gruzy i fundamenty w okolicy znajdywane. 
W XVI wieku posiadało 7 kościołów, dwa ratusze, 18 spichlerzy mu
rowanych, arsenal, magazyn soli, dwie bramy, oraz wiele gmachów 
i palaców; rzemieślników było przeszło 600, kupców 60, cechów 23, 
a handel wiodło z Litwą i Prusami; wywożono miód, wosk, bursztyn, 
zboże, drzewo, bydło, ryby, rudę. w r. 1.590 liczyło lU,000 mie
szkańców i zaliczalo się do miast pierwszorzędnyclI. W roku 1572 . 
mieszkała w zamkn Anna Jagiellonka; królowa Bona zjeżdżala tu na 
łowy. Za panowania Aleksandra Jagiellończyka tatarzy spalili oko
lice. W 1538 roku pożar zniszc?.yl miasto, a w roku lfi95 kozacy. 
:V r. 1600 niesłychana powódź za lata miasto, a w- roku 1604 ko7.acy 
1 tatarzy je złupili. W r. 1618 znowu pożar, a w roku 1624 zaraza 
morowa przeszło 5000 ofiar zabrała. W r. 1631 drnga powódź 
ogromna zubożyła mieszkańców, a kozacy z tatarami w r. 1650 na
padlszy, miasto zrabowali. Ówcześni też starostowie ludność gnę
bili podatkami nadmiernemi. W r. 1658 czego nie zrabowali szwe
dzi, to spłonęlo, a wreszcie szlachta prz!łmocą zubożalym mieszkań
com grunta pozabierała. Powstanie ch!opów w r. 1666 również da
~o się miastu we znaki. Dnia 10 grudnia 1710 r. obozpwal tu Karol 
xn, a w roku następnym i 1734 dwukrotnie kurpie na miasto napa
dali i palili. Wiek. XVJII równie by! nieszczęśliwy; zaraza morowa 
grasowała 7 razy, to też 'v'. roku 1795 miasto liczylo zaledwie kilka
dziesiąt nędznych domostw i 4 kościoły, reszta zaś gmachów leżała 
w gruzach. Ludnosć byla w nędzy . Z zamku nie bylo ani szcząt
ków. Dopiero w r. 1805 znaleziono fundamenty jednego z zamków. 
Kośció! farny, nader wspaniały, pierwotnie był tylko kaplicą zamko
wą, zbudowaną w roku 1410. W r. 1520 został rozszerzony, a w r. 
1696 po pożarze odbudowany; następnie restaurowany był grunto
wnie w latach 1752 i 1844. Jest w nim godna widzenia ofiarnica 
w ksztalcie skrzyni, zabrana szwedom, a pochodząca z roku 1619. 
Obok kościoła stoi dzwonnica, piękny ·zabylek architektury, z kulami 
kamiennemi w ścianach zewnęlrznych. Pod względem okazałości 
drugie miejsce zajmuje kościół dawniej jezuicki, a następnie pijarski, 
obecnie zaś ewangelicki; zbudowany był w r. 1730. W roku 1856 
mieszczanie sprzedali go ewangelikom. Kościół z klasztorem oo. ka
pucynów zbudowany w roku 1763 przez ks. Józefa Trzaskę, a w r. 
1859 powiększony i odnowiony. Kościołek św. Trójcy z klasztorem 
panien bernardynek, zbudowany jest dopiero w r. 1862. Pierwotnie 

Krótka tnonog-rnfla. 10 
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zakonnice byly osadzone w roku 1626 przy dawnej tarze, zbudowa
nej w r. 1525, ale ~dy ta się spaliła, przeniosły się na folwark Sie
dlisko i tam zbudowały klasztor w r. 1764. Gdy czas budynek zruj
nował, w r. 1859 zbudowały klasztor obecny, 'a następnie przy nim 
kościołek z wieżą frontową. Na miejscu innych kościołów stoją fi
gury. W roku 1822 pozwolono lu osiedlać się żydom, gdy więc na
plynęl i, zagarnęli caly handel w swoje ręce, a od r. 1840 miasto za
częfo szybko wzrastać. W r. 1867 zostało gubernialnem. Obecnie 
zalicza się do miast bardzo ładnych, porządnie zabudowanych, l~cz 
nie odznacza się szczególnym przemysłem ani handlem. Prócz rządu 
gubernialnego, posiada władze powiatowe i miejskie, sąd okręgowy, 
zjazd sędziów pokoju, więzienie, zarząd akcyzy, okazałą cerkiew pra
wosławną, synagogę murowaną, szpital św. Ducha i żydowski, gi
mnazyum męzkie, gimnazym żeńskie, szkoły początkowe, szkoly 
prywatne, towarzystwo dobroczynności, kasę zaliczkowo-wkladową, 
straż ogniową, towarzystwo kredytowe miejskie, kółko muzyczne, 
teatr, ogród publiczny i stacyę pocztowo-telegraficzną. Gra w karty 
w L. jest nadmiernie pomiędzy inteligencyą rozwinięta. Wychodzi
ło tu pismo p t. „Echo łomżyńskie," lecz dla braku poparcia mate
ryalnego upadło. 

202. Łosice. 

Osada, dawniej mi~steczko, nad rz. Tuczną, w gub. siedleckiej, 
powiecie konstantynowskim, o 29 w, od najbliższej stacyi _kolejowej 
w Siedlcach odległa. Pomów 219. Ludności 2940. Miasteczko to 
istniało już w wieku XIII, a w roku 1505 Aleksander Jagiellończyk 
zamiast prawa ruskiego nadal mu prawo niemieckie, wzniól ratusz 
i jatki, nadal jarmarki, lecz starostowie tak uciskali ludność podatka
mi, że nigdy dobrobyt zakwitnąć nie mógt W czasie wojen szwedz
kich zniszczone, w r. 1677 otrzymało liczne przywileje, lecz napływ 
żydów, z którymi starostowie prowadzili konszachty, doprowadzil 
mi'eszczan do ruiny. Obecnie ludność trudni się rolnictwem, a rze
miosłami i handlem żydzi. Liczba zajmujących się rzemioslami i kup
ców 0 wiele przewyższa potrzeby, lecz zdolnych rzemieślnik~w chrze
ścijan niema wcale. Na niebrukowanym ryn~u bloto. pr~w1~ za';~~e 
istnieje. Narzędzia ogniowe liche, domagają SHil lepszeJ opieki. Kosc1ol 
parafialny św. Zygmunta, założony przez króla Zygmunta I w r. 1511, 
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jesl dość ubogi. Obok niego stoi kaplica św. Stanisława. Cerkiew 
prawosławna zbudowana w roku 1264. Prócz tego w osadzie ist
nieje synagoga, szkola początkowa, sąd i urząd gminny, oraz stacya 
pocztowa. Jarmarków sześć. 

203. Ł o w i c z. 
Miasto powiatowe w gub. warszawskiej, naq rz. Bzurą, przy 

kolei dawniej bydgoskiej, obecnie wiedeńskiej i budującej się warsz.
kaliskiej. Ludności 9700. Jako wieś Lowisko, należąca do książąt 
mazowieckich, istniała już w roku 1100, a w r. 1136 papież Inocen
ty n w nadaniu swem nazywa wieś tę już Lo~viczem. W r. 1240 
wieś la nadana była arcybiskupom gnieźnieńskim przez księcia Kon
rada I, a okola roku 1355 arcybiskup Jarosław Bogorya ze Skolnik 
wyniósł do rzędu miast. W roku 1359 Ziemowit ks. mazowiecki na
dal już miastu przywileje. W tym też czasie tenże Jaros!a w zbudo
wał tu zamek dla biskupów, wystawiony na sztucznie usypanem 
wzgórzu. Wkoto oblany byl wodą Bzury, a most lączył go z mia
stem. Wiek XV należał do najµomyślniejszych dla miasta. W roku 
1525 pożar zniszczyl tu kilka kościołów i przesz!o 150 domów. W r. 
1546 znowu część 111.iasta. zgorzała . W roku 1566 istniała w L. dru
karnia i. rozwijały się rzemiosła. Żydom wzbronił tu mieszkać sław
ny Jan Laski. W roku 1583 bawił w mieście Stefan Batory i w tym 
też roku trąba powietrzna powywracała domy i zburzyla dwa kościo
ły. W roku 1623 Zygmunt III bawił tu z żoną, a w następnym roku 
pożar zniszczył miasto. Wreszcie pożary często nawiedzały L., bo 
w latach 1631, 1635 i 1639. W r. 1652 przybył osobiście Jan Kazi
mierz, by schronić ·się przed grasującą zarazą morowa a wówczas . ., 
m1aslo posiadalo wiele pięknych domów i ogrodów. W roku 1648 
runęfa wieża ratuszowa, a w r. 1653 zdobyli miasto szwedzi i do 
fundamentów dwa kościoły zburzyli. Następnie włościanie rabowali, 
a wkrótce wojsko Rakoczego mieszkańców w pień wycięło. Ucieka
no do lasów, lecz tam ludzie ginęli z glodu, albo wskutek szerzącej 
się zarazy. Dorny długi czas stały puste, lecz powoli lud powracał 
i już w roku 1680 bylo 11 kośeiolów, 380 dornów, 231 rzemieślni
ków, zgromadzonych w 8 cechach. Szwedzi zburzyli też i zamek, 
a choć na początku XVIII wieku odbudowano go, gdy arcybiskupi 
przenieśli się na mieszkanie do Skierniewic, w zamku w roku 1785 
zalożono fabrykę płótna, która jednak wkrótce upadla. Mury zamku 
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ro.zebrano .w r~kn 1822, a z matei·yału wystawiono pałac w Lyszko

'~1cach .. Zydz1 zamieszkują tu dopiero od r. 1820. Przemysłem L. 

me celuJe, ale posiada dohrych rzemieślników i prowadzi dość znacz

ny .handel.. Słynie głównie, od wieków niemal, z jarmarków odby
WaJących się przez dwa dni na św. Jan i cztery dni na św. Mateusz. 

~a jarmarki te z dalekich stron przybywa po kilkanaście tysięcy osób 
l kupców. Sprzedają glównie konie, bydło, wyroby siodlarskie, ry
marskie, kuśnierskie, bryczki, powozy i t. p. Obecnie istnieją tu: ko

ściół parafialny, mający tytuł kolegiaty, pierwotnie wystawiony w r. 

1100, _do godno_ś~i kolegialy wyniesiony w roku 1433. Na miejscu 

~r~wma_nego kosc1ola w r. 1650 prymas Maciej Lubieński zbudował 
sw1_ąt!mę i:nurowaną z dwoma wieżami. W kolegiacie jest wiele po
mmkow.' piękny ołtarz boczny rzeźbiony z kości, monstrancya srebr

~~ _wa~1 9 funtów i 20 tutów i wiele innych cennych pamiątek. Ko
sc1oł sw. Ducha parafialny,. założony przez Mikolaja Kurowskiego 

arcybiskupa gnieźnieńskiego w r. 1404, w stylu gotyckim. Kościói 
św. Leonarda, zbudowany w roku 1626 przez Kazimierza Cebrow

skiego. Kościół popijarski, zbudowany w roku 1672. Kościót po

misyonarski zbudowany okoto r. 1689. Kościół z klasztorem panien 

bernardynek, założony w r. 1650 prr.ez Marcina Sadowskiego, kaszte
lana gostyńskiego. Kościół podominikański z XV wieku, w r. 1820 
przebudowano na koszary. Kościół pobernardyński, z tegoż wieku 
za rządów pruskich przerobiono na szkolę. Kościół bonifratrów po~ 
padł w ruinę i został rozebrany w r. 1815. Istnieje tu cerkiew pra

wosławna, kościół parafialny ewangelicki, synagoga, szpital św. Ta

deusza, dwie ochronki. przytułek „Nazaret" odr. 1899, gimnazyum 

męzkie, progimnazyum żeńskie, szkoty początkowe, urząd powiato

wy i miejski, dom schronienia dla starców, sąd pokoju, wydział hy
poteczny, stacya kolejowa, poczta, telegraf, towarzy:>two wzajemnego 

kredytu od r. 190 L i straż ogniowa ochotnicza. z zakladów przemy
słowych istnieją: młyn wodny, 2 dystylarnie, 5 garbarń, 4 cegielnie, 
fabryka wyrobów glinianych, 2 młyny parowe, gorzelnia, fabryka 
przetworów chemicznych, tkalnia i fabryka narzędzi rolniczych, oraz 

2 farbiarnie. 

204. Łoździeje. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Poloździejką i Szeszupą, 

w gub. sąwalskiej, powiecie sejneńskim, o 12 w. od najbliższej stacyi 

kolejowej Szóstakowo odlegla. Domów 351. Ludności 3940, a w tej 
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liczbie 75% żydów. Miasto założone bylo w roku 1570 przez Zy
gmunla Augusta, a Zygmunt Ili w r. 1587 nadal mu prawo magde
burskie. Król Jan III w r. 1689 zezwolił osiedlać się w tem mieście 
żydom. Byto ono grndem starostwa loździejskiego i stolicą dekanatu. 
Pożar w roku 1857, a następnie drugi w r. 1879 miasto zniszczyły. 
W ostatnich jednak czasach zac1,:ęlo się dźwigać z upadku. Ludność 

trudni się rolnictwem, ·wyrabianiem sieci i drobnym handlem. W r. 

179.J. z rąk p1·ywatnych przeszto na własność rządu. W osadzie ist
nieje kościół parafialny drewniany, zbudowany w roku J 570 przez 
Zygmunta Augusta, szkoła początkowa, synagoga, urząd i sąd gmin

ny, stacya pocztowa, browar i młyn. Jarmarków 5. 

205. Ł u k ów. 
Miasto powiatowe nad rz. Krzną., w gub. siedleckiej, położone 

przy kolei terespolskiej i nadwiślariskiej. Domów 576. Ludności 
8300. O starożytnej tej osadzie są już wzmianki około roku 1250, 
a nawet jeden z Piastów zbudowal tu wcześniej zamek drewniany. 
W roku 1264 pod miastem Bolesław Wstydliwy zadał ostateczny 
cios jadźwingom . Za czasów Władysława JagieUy miasto otrzyma
to prawo niemieckie, lecz wówczas było bardzo ubogie. Po otrzy

maniu licznych przywilejów, za czasów zygmuntowskich było już 

w lepszym stanie. Odwiedzali miasto często królowie, a już to samo 

wpływało na wzrost przemysłu i handlu. W roku 1533 pożar zni

szczył miasto doszczętnie, lecz Zygmunt August i późniejsi królowie 

nie przestawali obdarzać miasta prr.ywilejami, szybko więc odbudo

wało się. W r. 1650, gdy miasto było w stanie kwitnącym, napadł 
Rakoczy i zrabował, wskutek czego mieszkańcy zupełnie zubożeli. 
Wsrost powtórny nastąpił dopiero w XVIII wieku, a ostatecznie 

w drugiej polowie r.eszłego stulecia zaczęto coraz silniej wyprzedzać 
miasta sąsiednie i obecnie jest na drodze do stanu kwitnącego. Prze

mysl fabryczny wprawdzie nie rozwija się tu, ale handel i rzemiosla 

dają dobrobyt wzrastającej szybko ludności. Kościół parafialny ist

niał w L. od niepamiętnych czasów w tem miejscu, gdzie dziś stoi 

ratusz. Gdy szwedzi go spalili w r. 1655, nabożeństwo przeniesio

no do teraźniejszego kościoła, zbudowanego w r. 1626 przez Erazma 
Domaszewskiego, z drzewa, a zamienionego w r. 1770 na murowany, 
koszlern parafian, w tej form ie, w jakiej jest obecnie. Kościól 
ten niegdyś był na zewnątrz malowany kolorami, a do r. 1865 za-
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r7:~dzany b~1 przez księży bernardynów. W r. 1695 przybyli tu oo. 
P1Jarzy, ktorzy wystawili sobie kościół drewniany i otworzyli szkolę 
w r. 1701. W roku 1733 zbudowali kolegium murowane a w roku 
l'.762 kośc_iół_murowany na miejscu drewnianego. W r. l785 kole
grn?1 zamiemono na szkolę, a w r. 1852 przeniesiono ją do Siedlec. 
Prncz tego istnieje w mieście szpital z kaplicą św. Tadeusza, szkoła 
początko':'a, sąd poko~u, sąd gminny, urząd powiatowy, magistrat, 
urząd gminny, poczta 1 telegraf, stacya kolejowa. Jarmarków pięć. 
z_ zakładów przemysłowych jest fabryka mydła, olejarnia i garbar
nia. Luków posiada straż ogniową ochotniczą. 

206. Łysobyki.· 

Osada, dawniej miasteczko, nad rt.. 'Vieprzem, w gub. siedlec
kiej, po~iecie łukowskim, o 18 wiorst od najbliższej stacyi kolejowej 
Leopoldow odlegta. Domów 126. Ludności 1250. Jako wieś ist
niała już w XIII wieku, lecz dopiero w roku 1498 Jan Olbracht na 
pr_ośbę właśc~ciela Mikołaja z Ostrowa, wojewody sandomierskiego, 
miastem zamianował. Zbąscy około r. 1629 założyli tu zbór kalwiń
ski, który przetrwa! do r. 1662. Pierwotny kościót parafialny, zało
żony przez Odrowąża Pieniążka, splonąl, a obecnie istniejący zbudo
wany został w roku 1797. Ludność tutejsza trudni się rolnictwem, 
garncarstwem i najmem do spławu na rzece. \V osadzie istnieje szko
ła początkowa i urząd gminny. Poczta w Kocku. Jarmarków 3. 

207. Maciejowice. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Okrzejką, w gub. siedlec

kiej, powiecie garwolińskim, o 7 w. od najbliższej stacyi kolejowej 
Sobolew odległa. Ludności 1800. Ze wsi Ostrów, za Zygmunta I 
w r. 1507 prze111ianowane na miasto, w XVIII wieku było wlasno
ści::i, biskupa chełmińskiego Teodora Potockiego. W r. 1772 Stani
sław August nadal jarmarki, lecz nie odbywały się wcale z powodu 
blizkości jarmarków w Laskarzewie. Wogóle miasteczko nie odzna
czało się handlem, a położone śród piasków, byto zawsze ubogie. 
Istniat tu zamek niewiadomo przez kogo zbudowany, zrujnowany 
w I'. 1794, a następnie odrestaurowany przez Stanh;la wa Zamoyskie
go, który założył w nim szkołę rolniczą w r. 1835, w celu przyspo-

r. 

l 

1 
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sabiania dobrej służby folwarcznej. Pod iniastem, dn. 10 paździer
nika 1794 r. wzięty był przez wojska rosyjskie do niewoli Tadeusz 
Kościuszko. W r. 1800 Zamoyski zbudował tu szpital św. Stanisła
wa, dotąd istniejący. Pierwotnie był w osadzie kościót parafialny 
drewniany, wystawiony w roku 1681 przez Annę Zbąską. Na jego 
miejscu w r. 18 t8 zbudowano obecnie istniej::icy murowany. W osa
dzie jest też szkoła początkowa, ochrona, do~1 schronieni~ dla st~1:
ców sad i urząd gminny. Poczta w Sobolewie. Jarmarkow szesc. , . 
Handel slaby. 

208. Magnuszew. 
. Osada, dawniej miasteczko, o dwie wiorsty od Wisły położona, 

w gub. radomskiej, powiecie kozienickim, włączona do gminy Trze
bieii; o 38 w. od najbliższej stacyi kolejowej Garbatka odlegl~. Do
mów 130 (7 murowanych). Ludności 2000. Osada ta byka g~iazdem 
rodziny Magnuszewskich, od której przeszla w ubiegłym wieku do 
Potockich, a następnie Zamoyskich. Za staraniem Andrzeja Zamoy
skiego, Stanisław August w r. 177 4 zamienił na miasto, które w 4 
fata później pożar zniszczył doszczętnie. W r. 1809 sprowadzono tu 
sukienników, zbudowano postrzygalnię, folusz i farbiarnię, lecz wsku
tek pożarów w Jatach 1814 i 1818 sukiennicy przenieśli się do Koń
skowoli. Mieszkańcy osady w r. 1901 uchwalili, że odtąd nie wolno 
w osadzie stawiać domów drewnianych, krytych słomą. Materyalem 
do budowy ma stużyć cegła. Pierwotny kościół parafialny, wysta
wiony w r. 1373, był przez szwedów w r. 1655 spalony, a na jego 
miejscu stanął w r. 1680 inny, drewniany, który zgorzał w r. 1778. 
Obecny kościół murowany wystawila Konstancya Zamoyska w roku 
1786, a przy nim w r. 1864 zbudowano ozdobną dzwonnicę. W osa
dzie istnieje szkoła początkowa, dom schronienia dla starców, sąd 
gminny, stacya pocztowa i 4 wiatraki. Urząd gminny we wsi Trze
bień. Jarmarków 3. 

209. Maków. 
Miasto 1 powiatowe w gub. fomżyńskiej, nad rz. Orzyc, śród 

piasków po!~żone, o 33 w. od najbliższej stacyi kolejowej w_ P~l~u
sku odlegle. Domów 420. Ludności 6900. Starożytna osada, istnieją-
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ca już w XI wieku. W r. 1421 Janusz książę mazowiecki nadal mia
stu jarmarki i prawo chełmińskie. Często palone i rabowane przez 
nicprr.yjaciól wznieść się nie mogło i dzieje jego zatarły się, ponie
wai dokumenty zgorzały. Pod miastem stoją dotąd dwa kopce usy
pane na cześć zmarłych książąt mazowieckich: Janusza i Stanisława 
w latach 1524 i 1525. Kościół parafialny istniał już w r. 1200. Prze
budowano go w wieku XV, a następne restauracye zniszczyly cechy 
starożylności. W r. 1806 wojska francuskie urządzily w nim dla sie-
1.Jic piekarnię, a następnie stał zamknięty do r. t837. Zbudowany jest 
z cegly czerwonej, nietynkowanej. Prócz władz powiatowych i miej
skich istnieje lu synagoga, dom schronienia dla starców, sąd pokoju, 
,;lacya poeztowa i browar. Szkólek początkowych miejskich miasto 
po:;iada dwie. Jarmarków 6. Wogóle przemysł i handel słabe. Rze
miosła wystarczają na zaspokojenie mniejszych wymagań ludności. 

210. Małogoszcz. 

Osada, dawniej miasteczko, w gub. kieleckiej, pow. jędrzejow
skim, o 17 w. od najbliższej stacyi kolejowej Chęciny odlegla. Do
mów 246. Ludności 1900. W wieku XIII istniał tu gród, wokół któ
rego osiedli mieszkańcy i utworzyli osadę, a po zburzeniu przez tata
rów przenieśli się nieco dalej, buduj:i.c domy w tern miejscu, gdzie 
dziś stoi osada. Za czasów Kazimie1·za Wielkiego miasto liczyło oko
la 2000 domów i odpowiednią ilość mieszkańców, wówczas też król 
ten obwarował je murami, a Wladyslaw .TagieUo nadal w r. 1408 
prawo niemieckie. Na środku rynku wznosił się wielki ratusz muro
wany, a dokoła piękne kamięnice mansyonarzy. Późniejsze wojny 
i pożary obróciły miasto w perzynę i dotąd ono podźwignąć si~ nie 
może. Niegdyś zaliczane było nawet do miast górniczych. Obecnie 
górnictwo jest tu o tyle uprawiane, że mieszczanie wydobywają na 
własnych gruntach biały kamień (ikrowiec) . Kościół parafialny mu
rowany \.Vniebowzięcia N. Maryi Panny, wzniesiony został w r . 1342 
przez Kazimierza Wielkiego, z cegły i kamienia, w stylu gotyckim. 
W roku 1595 kościół ten rozszerzył ksiądz Chrostokowski, który też 
był fundatorem małego kościołka na cmentarzu g·rzebalnym. W osa
dzie istnieje szkota początkowa, dom schronienia dla starców, urząd 
gminny i stacya poczlowa. Jarmarków 6. 
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211. M arkuszew. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Lachą, w gub. lubelskiej, 

powiecie nowoaleksandryjskim, o 17 w. od najbliższej stacyi kolejo
wej w Nowej Aleksandryi odlegla. Domów 140. Ludności 1400. Ja
ko wieś była w posiadaniu Firlejów, Hryniewieckich, Tarnowskich, 
a w ·końcu Zbyszewskich. W r. 1686 król .Tan III przemianował na 
miasto a w r. 1689 ustanowi! cechy, co dowodzi, że mieszkała tu 
znaczn~ liczba rzemieślników. Obecnie jest to licha mieścina. Lu
dność trudni się rolnictwem i rzemiosłami . Handel w rękach _żydów. 
Kościól parafialny murowany, zbudowany został ~.roku 166·7· prz.ez 
Jana i Andrzeja Firlejów; ma on dwie wyniosłe w1eze. Drugi 1stme
jący tu kościół murowany św. Ducha, filial~y, wzniosła w_ ~·oku 16?8 
Gertruda Firlejowa, oraz zbudowała szpital, będący dz1s schrome
niem dla 10 starców. Prócz tego w osadzie istnieje synagoga, szkola 

d · · f b · k na-poczatkowa kasa zaliczkowo-wkladowa, urzą gmmny l a ry a . 
• ' · J k · me rzędzi rolniczych. Poczta i sąd gminny w Kurowie. armar ow -

ma, istnieją tylko tar·gi. 

212. Maryampol. 
:Miasto powiatowe w gub. suwalskiej, nad rzeką Szeszupą, o 23 

w. od najbliższej stacyi kolejowej \Vylkowyszki odlegle. Domów 
370. Ludności 7600. W puszczy Preńskiej strzelcy starościńscy wy
karczowawszy kawal lasu, pobudowali sobie don} ki w roku 1739, co 
dala początek osadzie, zwanej pierwotnie Staropole. W roku 1765 
pożar zniszczył osadę wraz z pierwotnym drewnianym kościołkiem, 
a wówczas Franciszka z Butlerów Syruciowa, starościna preńska, 
zbudowała nowy kościół z klasztorem, w którym osadziła księży ma
ryanów. Zakon ten utworzony został w r. 167 4 prze.z o. pijara Sta
nisława Popczyńskiego. Hojnie uposażeni maryani-e, sprowad.zili tu 
osadników i miasteczko nazwali :Maryampolcm, jednakże dopiero 
Stanisław August w r. 1792 nadal przywilej lokacyjny i prawo ma
gdeburskie. Kościół drewniany splonąl w r. 1809, a na jego miej
sce wzniesiono nowy w r. 1819, w r. zaś 1878 odnowiono i dobudowa
no 2 wysokie wieże. W r. 1817 miasto zostało powiatowem, co wiele 
przyczynilo się do jego wzrostu, ą ponieważ wielu osiadło tu koloni
stów niemieckich, wybudowano przeto w r. 1828 kościół ewangelicki 

• 
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muro\~,rany. Prócz tego miasto posiada cerkiew wojskową, dwie sy
nag~g1, urz~d powiatowy, kasę pożyczkowo-wkladową od r. 1893, 
mag1str~t, ZJazd sędziów pokoju, sąd pokoju, sąd gminny, biura ak
cyzy, lnura komunikacyi lądowych i wodnych, pocztę, tel_egr_af, gi
mn~zyum klasyczne, 4 szkoły początkowe, ogród spacerowy, straż 
ogn10wą ochotniczą, a z zakladów przemysłowych: browar wielki 
cztery mniejsze, 2 dystylarnie, dwie fabryki wyrobów miedzianych'. 
garbarnie, olejarnie i fabryki wód gazowych, wszystko w rękach ży
dów. Hotele 3, a sklep chrześcijański jeden. Jarmarków 6. Mia
sto m~ wygląd schludny, jest dość ożywione, ponieważ traktami, 
przecho.dzące.mi pr.zez miasto! przeciągają vyozy z towarami i pro
duktami rolmczem1 do kolei. Zycie· towa1·zyskie ogranicza się na spa
cerach w ogrodzie i grze w karty. 

213. M a z o w i e c k. 
Osada posiadająca władze powiatowe, dawniej miasteczko zwa

ne Wysokie Mazowieckie, nad rz. Brok, w gub. łomżyńskiej, powie
cie mazowieckim, o 6 w. od najhliższej stacyi kolejowej Szepietów 
odległa. Domów 246. Ludności 5000. Jest to osada starożytna, któ
ra w czasie wojen w XIII i XIV wieku zupelnie zniszczała. Przy koń
cu XV w. ponownie zalożyl tu miasto Kazimierz Jagiellończyk, który 
w r. 1469 nadal prawo magdeburskie, a w r. 1503 potwierdził dawne 
przywileje. W czasie wojen szwedzkich miasto znowu zgorzalo. Wła
ściciel miasta Jan Potocki w r. 1773 zbudowal tu kościól na miejscu 
spalonego, a Stanisław August w r. 1780 nadal miastu 4 jarmarki. 
Pomimo licznych przywilejów, miasto wznieść się nie mogło. Dopie
ro w r. 187 4 zaczęto je nieco porządkować, oczyszczono ulice, ulożo
no chodniki. W roku następnym zbudowano szos~ do kolei i przepro
wadzono telegraf, a w roku 1877 oświetlono latarniami naftowemi. 
W ostatnich też latach dopiero zacząl się szybszy wzrost osady. Ko
ściół obecny parafialny zbudowali parafianie, na miejscu spalonego, 
pomiędzy r. 1875 i 1878, w stylu romańskim, o 2 wieżach. W osadzie 
istnieje też cerkiew prawoslawna, 2 synagogi, szkola począt., urząd 
powiatowy, urząd i sąd gminny, st. poczt. i telegraf. Jarmarków 6. 

Michów. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub . lubelskiej, powiecie lubar

lowskim, o 25 w. od st. Nowo-Aleksandrya odległa, Domów 194. 
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Ludności 2300. Jako wieś stanowila wlasność prywatną i już od
znaczała się zaludnieniem i handlem. Przeszędłszy na własność 
oo. jezuitów z Lublina, otrzymala przywilej w roku I 747, zamie
niający ją na miasto, a jednocześnie król August III nadal prawo 
magdeburskie i pięć ja1:marków. W roku 1850 wykopano w osadzie 
sporą ilość urn glinianych, świadczących, iż miejscowość ta byla za
ludniona już w czasach przedhistorycznych. Ludność trudni się han
dlem, rolnictwem i rzerniostami. \V roku 1016 Wojciech Michowski, 
lowczy lubelski, wzniósl tu kościól Wniebowzięcia N . .\1aryi Panny, 
oraz założył szpital i szkółkę, parafia jednak erygowana byla dopie
ro w roku 1638. W r. 1817 cale miasteczko zgorzalo, a wraz z nim 
i starożytny kościołek, lecz na zbudowanie nowego zdobyli się para
fianie dopiero 1v r. 1~81. W osadzie istnieje dom schronienia dla 
starców, szkoła początkowa, sąd i urząd gminny, kasa zaliczkowo
wkładowa i z zakładów przemyslowych-mala garbarnia. Staeya 

pocztowa w Lubartowie. Jarmarków 6. 

215. M i e c h ów. 
Miasto powiatowe w gub. kieleckiej, nad rz. Wielką, o 8 w. od 

stacyi kolejowej Miechów odlegle. Ludności 3800. Starożytna osa
da, z której ród wywodzili Gryfowie, a z nich J .axa w r. 1170 ucze
stniczył w rokoszu przeciw Boleslawowi IV. Tenże Jaxa przywiózł 
z Jerozolimy zakonnika reguły św. Augustyna w r. 1162, wystawil 
tegoż roku w M. kościól_i~klasztor. Wkrótce zakonnicy go zapełnili, 
nazywając się bożogrobcami lub miechowitami. Przemysław II, 
książe krakowski, w r. 1290 zaliczył M. do rzędu miast i nadał pra
wo niemieckie. W roku 1294 Boleslaw, książe mazowiecki, zniszczył 
miasto, a następnie węgrzy je zrabowali, zakonników wypędzili, 
a klasztor zamienili na warownię. W kilka lat później Wladyslaw 
Lokietek powrócił dopiero klasztor zakonnikom, lecz z powodu czę
stych pożarów w latach: 1344, 1379, 1506 i 17 46 miasto dźwignąć się 
nie moglo. W X VI wieku istniały tu cechy: szewcki, stolarski, be
dnarski, sukienniczy, rymarski odr. 1604, krawiecki odr. 1641, ko
walski i rzeźniczy od r. 1708. Dopiero zniesienie zakonu bożogrob
ców, dla których liczne ponoszono ciężary, dźwignęlo nieco miasto 
z upadku. Od r. 18 I 5 Miechów pozostaje najpierw stolicą obwodu, 
a następnie powiatu. W r. 1863 miasto niemal doszczętnie zgorzało, 
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~o. też par:1iątek żadnych nie posiada, prócz wyżej wspomnianego ko
sci?l.a. Pierwotna budowa w stylu ost1:01ukowym, rozpoczęta obok 

ko~c10lk.a postawionego przez Jaxę w r. 1233, trwała przeszlo lat 50. 
Pozar~ I restauracye zatarty ślady starożytności, a pożar w r. 1506 

tak zmszczyl, że świątynia musiała być z gl'U.ntu odbudowana, czego 

dokonał Tomasz z Olkusza. Pożar w r. 17 46 zniszczył kościół we

wnątrz. P? wyrestaurowaniu, świątynia przybrała wygląd obecny, 

bez wyra~nego stylu, murowana, wyłożona kamieniem ciosowym, 

z kopu~ą ~ wy,soką dzwonnicą obok stojącą. Jestto jedna z wspanial
szych .sw1ątyn w kraju, posiadająca wiele pomników i pamiątek. 
Z kaplicy Pana Jezusa prowadzą .krużganki otaczające kościól, a pro
wa~z.ące d.o sto~ącej oddzielnie kaplicy grobu jerozolimskiego. Da
wmeJ w teJ kaplicy odprawiało się w Wielki Piątek nabożeństwo na 
~t~re pr.zybywalo po kilkanaście tysięcy pobożnych. Przy tym 'ko
sc1ele mieszka! generał zgromadzenia, który mial przywilej udziela

nia osobom świeckim orderu miechowskiego, złożonego z krzyża, no. 

szonego na czerwonej i czarnej wstędze. Ludność tu pracowita, tru

dni się rolnictwem i rzemiosłami. W okolicy wlościanie noszą nad

zwyczaj malownicze kostyumy. W mieście istnieje szpital św. Anny, 

ochronka, dom schronienia dla starców, dwie szkoly początkowe, 
urz.ąd powiatowy, magistrat, zjazd sędziów pokoju, sąd pokoju, sąd 
?'minny, zarząd akcyzy, stacya pocztowo-telegraficzna i stacya kole
JOwa. .Jarmarków 6. Straż ogniowa ochotnicza istnieje tu od roku 
1880, a od roku 1899 zalożono spótkę wlościańską, pod nazwą „Ju
trzenka." Celem jej jest sprowadzanie wyborowych nasion nawo

zów sztucznych i maszyn rolniczych. Żydom wolno zami~szkiwać 
w Miechowie dopiero od roku 1865. Przemysł większy wcale tu 
nie istnieje. 

216. Miedzna. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Miedzianką, w gub. siedlec

kiej, powiecie węgrowskim, o 10 w. od stacyi kolejowej Sokolów od
legta. Domów 114. Lndności 1150. Jako wieś Miedzna istniata już 
w XV wieku, ale dopiero Jan Wodyński, za przywilejem Zygmunta 

I, wydanym w r. 1531, z-amienił na miasto, na prawie magdebur
skiem. Uchwalą sejmową z r. 163 l wyznaczone zostało na miejsce 

odbywania sądów ziemskich. W XVIII wieku miasteczko, posiadając 
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liczne przywileje uzyskane przez ówczesnych właścicieli Butlerów 
doszło do pewnej pomyślności, a nawet posiadało piękny zameczek, 
w którym właściciele przemieszkiwali. Obecnie jednak stanowi lichą 

mieścinę, ponieważ wiele miasteczek sąsiednich nie pozwala na roz
wój hand.lu w M. Pierwotny kościół parafialny wystawiony byl w r. 

1470,pod wezwaniem Zwiastowania N. Maryi Panny, przez niewiado

mego fundatora. Gdy ten kościołek popadł w ruinę, Butlerowie wy

stawili obecny w połowie z muru, w połowie z drzewa, w r. 1802. 

Jest w nim obraz cudami slynący. W osadzie istnieje synagoga, 

szkoła początkowa i urząd gminny. Poczta w Węgrowie. Jarmar
ków 3. Z zakładów przemysłowych są: gorzelnia, browar i fabryka 

terpentyny. 

!21} Międzyrzec. 
Miasto nad rz. Krzną, w gub. siedleckiej, powiecie radzyńskim, 

przy kolei terespolskiej położone. Domów 624. Ludności 14,800. 
Wieś Międzyrzec Wladyslaw JagieUo w r. 1390 darowal Abrahamo
wi Chamcowi, lecz kiedy przemianowano t1;; wieś na miasto- niewia
domo. W r. 1477, już jako miasto, M. był własnością Jana Nasuto· 
wicza, starosty brzeskiego, który wystawił tu kościót św. Mikołaja na 

miejscu dawnego, drewnianego. W r. 161.7 Zofia Tęczyńska rniala 

zalożyć tu katedrę łaciny i greckiego, lecz wofi swego ojca nie wyko

nała. Około r. 1770 M. byl najludniejszem miastem na Podlasiu. 

W r. 1780 cesarz · Józef II, powracając z Petersburga, tu nocowal. 

Wogóle miasto silnie wzrastało jako jedyny punkt handlowy calej 

okolicy, a szczególniej zaczęio się rozwijać pomiędzy r. 1830 a 1860. 

W r. 1875 pożar zniszczył miasto, lecz szybko zostało odbudowane 
i coraz więcej się zaludnia. Ludność chrześcijańska, której tu jest 

około 3000, trudRi się wyłącznie prawie rolnictwem i rzemiosłami, 
a żydzi uprawiają obszerny handel. Obróbka i oczyszczanie szczeciny 
z Cesarstwa sprowadzanej, zatrudnia kilka tysięcy rąk żydowskich. 
Szczecina wysyłana jest na rynki do Lipska., co daje rocznie obrolu 
okolo 100,000 rb. Obecnie główny rynek i większość ulic zabruko

wano, przeprowadzono kanały do odprowadzania ścieków i założono 

wiele ogrodów owocowych. Istniał tu pałac książęcy, lecz zburzony 
został w r. 1812. Prócz wymienionego wyżej kościoła, w mieście ist
nieją: dwie cerkwie prawosławne, zbudowane: pierwsza w r. 1784 
przez księcia Augusta Czartoryskiego, na miejscu cerkwi zbudowanej 



158 -

w r. 1 ?64 przez Daniłowiczów, a druga w r. 177 4 przez tegoż Czar
tor~sk1~go, sta~ęła na miejscu dawnej, fundowanej w roku 1583; 
sz?1.tal. zydowsk1, dwie szkoty, sąd pokojn, wydział hypoteczny, urząd 
mieJs~1, ~t~cya kolejowa, poczta i telegraf. z zakładów przemysło
wych 1stmeJą: fabryka wyrobów miedzianych, garbarnia, fab."."yka ob
sadek i piórników, wysyłająca towar przeważnie do Cesarstwa, dwie 
fabryki gilz, dwie mydlarnie, tartak parowy i rektyfikacya spirytusu 
skarbowego. Jarmarków 4, nadanych przez Stanisława Augusta. 

218. Mława. 
. Miasto powiatowe w gub. płockiej, przy kolei nadwiślańskiej 

polozone. Domów 540. Ludności 13,200. W r. 1429 książęta ma
zowieccy wydali przywilej na założenie miasta, oraz prawo chelmiń
skie. Nadania wielu królów polskich wiele wplynęly na to, że mia
sto szybko wzrastać poczęto. W roku 1564 posiadalo już 424 domy 
i 225 rzemieślników, oprócz szewców. Było ono ladnie zabudowane, 
lecz gdy nadeszly wojny szwedzkie, a z niemi upadek miasta, niemo
gło już później powrócić do dobrobytu. Pożar w r. 1783 zniszczył 5 
ulic. Około r. 1800 napłynęli tu żydzi, zaczęli trudnić się przemyt
nictwem, handel się więc nieco ożywił. Odr. 1815 Prusy przez Mła
wę zaczęły przewozić towary; kolonialne, cukier, wyroby bawełnia
ne, a wywożono zboże, drzewo i skórę. Gdy następnie miasto zosta
ło p.owiatowem w r. 1840 i zbudowano kolej, szybko się ono za
ludniło. Obecnie jest wiele pięknych kamienic, ulice szerokie bru-

' kowane, chodniki granitowe. Oświetlon-e naftą. Rzemiosła stoją . 
względnie nizko. Cechów jest 12. Kościół parafialny na środku ryn
ku, pierwotnie zbudowany był około r. 1477, a po kilkakrótnych po
żarach przebudowywany. W r. 1712 zarządzali nim mansyonarze, 
którzy zbudowali klasztor, obecnie mieszczący w sobie biura· powia
tu. W r, 1792 pożar zniszczył kośció!, a gdy go odbudowano w roku 
1884, już nie przybrał pięknych form dawnych. Jest on w sty.Iu sta
ro-romańskim, z dwoma wieżami, niezbyt estetycznemi. Wnętrze po
zostawia wiele do życzenia. Drugi kościołek św. Wawrzyńca stoi na 
górze przy cmentarzu grzebalnym. Ratusz zbudowany był w roku 
1545, a odrestaurowany został w r. 1878. Prócz tego w mieście ist
nieje: cerkiew, kościół ewangelicki, szpital św. Wojciecha, dom 
schronienia, resursa, ochronka dla dzieci, 2 szkoły początkowe, szko-
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ta 2 klasowa miejska, szkoły: ewangelicka, praw?sławna i ży~ow
ska, sąd pokoju, r.jazd sędziów pokoju, stacya kolejowa, poczta i te
legraf. z zakladów przemysłowych: browar, fabryka octu, 4 .garbar-

. 11 młynów fabryka krochmalu, fabryka terpentyny, kilka ole-
me, ' d · H d l · ' f b k mylUa i kilka innych drobnych zakła ow. an e coraz Jarn, a ry . . 

·1 · · się rozwiJ"a co wróży pomyślność miastu. Jarmarkow 6. Tow. 
s1 meJ ' Ol t . d . 
pożvczkowo-oszczędn. istnieje odr. 1900, a w r. 19 ~a. w1er zona 
została ustawa powstającego towarzystwa dobroczynnosc1. 

219. Modliborzyce. 
Osnda dawniej miasteciko, nad rz. Sanną, w , gub. lubelskiej, 

powiecie ja~owskim, 0 67 w. od najbliższej stacy~ ~~lejo.wej Lub~i~ 
dl ł, Domo·\" 118. Ludności 2300. Jako wies istmaly M. JUZ o egł,1. ,. . w·t k. 

XV „ k lecz dopiero w r. 1642 właściciel Stamslaw 1 ee 1, w \\ 1e u, . p ł . 

h · b ł k" uzy,;kał przywilej zamiany na miasto. oiozone na c orązy eiz 1, , • . ł · t 
· c' sir.> nie mogło a pożary często mszczy y m1as ecz-uboczu, rozwiną „ · . 

ko. Obecnie ludność trudni się rolnictwem, tk,a~~we~ I sze~ctwern. 
Handel prowadzą żydzi. Jarmarków 5. KosCiol p1erwot~1e byl .tu 
drewniany, wzniesiony w r. 1412 przez Jana Dłuto ze Słupi, ~ na ~e
go miejscu w r. 1664 slanąt obecny, murowany, pod wezwamem s.w. 
Stanisława, odrestaurowany w r. 1884. O wiorstę od osady.sta~ me-
gdyś zameczek drewniany lecz obecnie niema nawet po mm sladu. 

' . . ąd W osadzie istnieje synagoga, dom przytulku dla starcow I urz 
gminny. Poćzla w Janowie. 

. 2 20. Módrzejów. 
. , k d Czarną Przemszą, w gub. 

Osada, daw~i~J r:i1abstedcz. ,o,k~a ~iączona do gminy Górniczej, 
. t k k"t>J. pow1ec1e ę zms im, M . 

p10 r ows i , • . l . 1160 Dawną wieś, zwaną ' row1-
parafii Zagórze. Ludnosc1 sta eJ . . . z du miast. Stan 
ski, przywil.ej Augusta ~I w roku 170~ wymos~:c~er z~jścia się granic 
tego iniasteczka, połozonego o.becme. ~ p~ b I świetny. W roku 
Austryi, Prus i Królestwa Polskiego, mg y n~e .Y . no wiQcej ży-
1762 August III ustanowił jarmarki. Obec111; ZYJ:ta:owiąc niejako 
ciem Zagłębia Dąbrowskiego, jego przern~s em,. d . Jest tu tylko . 

· k l" Kościoła me posia a. część tej przernysloweJ o o icy. . . · · Jarrnar-
p t D browie Gorn1czeJ. komora celna ITI-ej klasy. ocz a w ą 

ków-Sześć. 
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221. Mogielnica. 
~s~da, dawniej miasteczko, nad rz. Mogielanką, w gub. war

sza~s~ieJ, powiecie grójeckim, o 64 w. od Warszawy, a o 20 w. od 

koleJki w Grójcu odległa. Domów 182. Ludności 4600. Starożytna 
osa~a, da~o~ana cystersom przez Ziemowita w roku 1249. Książę 
TroJden Wies w roku 1317 zamienił oa miasto. Ziemowit IV Kazi
m!er.z Jagiellończyk, Zygmunt August i inni królowie nadawal

1
i przy

wileje. W roku 1469 już pozwolono zalożyć tu cechy: słodowników, 
szynkarzy, tkaczy, kupców, piekarzy, kowali, kuśnierzy i innych, co 
do.wodzi zamożności miasta. Stefan Batory w roku 1576 potwier
dz1l cechy. Opaci sulejowscy wiele też przyczynili się do dobrobyiu 
miasta, które należalo do nich do roku 1788. Gdy miasto przeszło 
na własność wojewody rawskiego, Bazylego Walickiego, upadlo zu
pełnie, będąc przez niego uciskane. Od roku 181 O, gdy pozwolono 
tu osiedlać się żydom, miasto znowu zaczęło wzraslać. Słynęlo ono 

w XVII wieku z wyrobu sukna i płótna. Obecnie ludność tutejsza 
trudni się jeszcze tkactwem, szewctwem i garncarstwem, a prócz te

go uprawą w::m:yw, dostarczanych do Warszawy. Zamożność stale 
wzrasta. Kościół parafialny, zbudowany w XV wieku przez opatów 
sulejowskich, ulegt zamianie na obecny, murowany, w roku 1768. 
Drugi kościołek drewniany stoi na cmentarzu grzebalnym, a pochodzi 
również z XV wieku. Prócz tego w osadzie istnieje synagoga, dwie 
szko!y początkowe, urząd gminny i stacya pocztowa. Jest też kilka 
garbarń i zakładów białoskórniczych. Jarmarków sześć, dość zwy
kle ożywionych. 

222. Mokobody. 
Osada, dawniej miasteczko. nad rz. Liwcem, w gub. i pow1ec1e 

siedleckim, o 14 w. od najbliższej stacyi kolejowej Siedlce odległa. 
Domów 141. Ludności 1650. Starożytna osada królewska, daro
wana w roku 1478 przez Kazimierza Jagiellończyka Janowi Litawo
rowi Chreptowiczowi, podskarbiemu litewskiemu, który na mocy 
przywileju Jana Olbrachta w r. 1469 zamieni! na miasto z prawem 
chelmińskiem i dwoma jarmarkami, Gdy przeszło na własność Osso
lińskich, Stanisław Aqgust obdarzy! znowu przywilejami w r. 1774. 
Obecnie osada posiada dwa mlyny wodne. Ludność rolnicza. Jar-
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ł b Kościół parafialny muro-mark tylko jeden. Handel bardzo s a Y· 
0 1

., 
. 1792 rzez Jana Onufrego sso 111-wany św Jadwi(J'i zalozony w r. P 

· "' ' . kl· wystawiony byl z drzewa w r. skiego, na miejscu pierwotnego, ory . 
17

3
0 

w ko-
. ał od p10runa w r. · 1513 przez Chreptow1cza, a zgorz . 'V d · 'sl 

. B k' . ł nący cudami. osa zie i -ściele tym J°CSt obraz :Ylatki os IeJ, s y s· dl I 
. Sk · Poczta w ie cac i. nioje szkoła początkowa i urząd grnmy upie. 

223. Mordy. 

d d .. miasteczko w gub. i powiecie si edl eckirnJ o 16 
Osa a a wrneJ , ' , . 24 JO N t 

.' l . . Siedlce odległa Ludnosc1 . < . a począ -
w. od stac!1 ko Me.1owdeJ . ko wieś n;leżały do rodziny Koszyckich, 
ku XV wieku · or Y, Ja ' . fi l · M' ha 
z któr eh jede11 w r. 1408 zbudowal tu kościół par:a a ny sw. " ie. -
i ~ , J na Koszyckiego, Stanisław Korczewski, w r. 148~ WYJ~-
a, a z1ęc ~ . . t Wkrótce kościół zajęli protestanci, kto-
dnał przyw1l~~ na nd11a~ o.1503 W XVlI wieku Baltazar Ciecierski 
rzy tu zwolah syno \' r. · l 

.. ~ owy kościół obecnie istniejący. Gdy dobra przesz y na 
wzrnos~ n ' · · · · 

l, , , k1·0·1a pruskie(J'o Wilhelma III. darowal on Je corce sweJ1 
w asnosc 0 l , · · l . b clo 
małżonce Cesarza Mikotaj a I. ObecnT, patac. w .asr!Cle .a prw ii -

. d , ku Ludnosc lrudrn SHil rolmctwem, han-wany Jest z a wnego zam . . . . . . l 
. . ł i· na potrzeby miejscowe. W osadzie istnieje sz rn-dlem 1 rzem1os am < • • • , d · 

la początkowa, dom schronienia dl a slarcow, urz~d I są gmrnny, 

P , t Si'edlcach Jarrnarkow 5. oraz browar parowy. ocz a w · 

224. Mrzygłód. 

Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Wartą, w gub. piot~kow~ 
skiej, powiecie będzińskim, o 5 w. od na~~liższej stacyi kole.JO\~eJ 
Myszków odległa. Dornów 186. Lu_dnosc1 1420. W p?łow1e XV 
wieku bylo już miastem, lecz niewiadoma przez kogo zalozone. Sta

nowiło ono własność Jana Pileckiego. W XVII wieku. przeszl.o na 
~ 'c' Warszyckich Ludność ubo(J'a trudni się rolmctwem 1 rze-w,asnos · o . 

miosłami. W roku 1900 osadę nawiedzil pożar, który strawi! 157 

domów i 121 zabudowań, przyczyniając strat na 70000 rb. Obecny 
kościól murowany parafialny, zbudował w. r. 1680 Stanisław Waw

rzycki, kasztelan krakowski, na miejscu pierwotnego,. drewniane~o. 
W osadzie istnieje szkoła początkowa i dom schroniema dla slarcow· 

Krótka monografia . li 
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Poczta w Zawierciu. Urząd gminny we wsi Poręba Mrzygłodzka. 
Jarmarków cztery. 

225. Mstów. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Wartą, w gub. piotrkow

skiej, powiecie częstochowskim, o 10 w. od stacyi kolejowej Często
chowa odległa. Domów 282. Ludności 4800. Starożytna osada 
była własnością biskupów krakowskich. W r. 1279 Bolesław Wsty
dliwy zamienil na miasto, które wkrótce zaczęło się szybko rozwi
Jac. W r. 1474 Kazimierz Jagiellończyk bawil tu kilka dni i wów
cz~s nadal jarmarki. W r . 1451 ustanowiony został cech rzeźniczy, 
a mne w r. 1620. Późniejsze klęski ogólne zniszczyły miasto, ale 
zawsze słynęło ono z wyrobu sukna i hodowli owiec, z których wel
nQ kupowano po cenie trzy razy droższej. Obecnie są tu rnale fa
bryki sukna i wyrobów bawełnianych, a dobrobyt ludności stale 
wzrasta, choć·poniosła ona klęskę w r. 1879, gdy całe miasto niemal 
zgorzało. Handel jest dość znaczny. Jarmarki odbywają się tu co 
dwa tygodnie. W Xll wieku już w M. istniala parafia, a w r. 1221 
Iwo Odrowąż założył klasztor dla kanoników regularnych. Około r. 
1450 zakonnicy zbudowali nowy kościół, obecnie parafialny, św. Sta
nisława, a pierwotny popadl w ruinę. W XVII wieku kościół prze
rabiano i zatarto ślady starożytności. Obraz Zesłania Ducha św. 
w tym kościele pochoqzi z XIV wieku. Kościół z klasztorem miał 
niegdyś wygląd warowni, był opasany mm·em z basztami. W r. 1822 
klasztor zniesiono. W osadzie istnieje szkoła początkowa, sąd 
i urząd gminny, dom schronienia dla starców. Stacya pocztowa 
w Częstochowie. Osada włączona jest do gminy Wancerzów. 

226. Mszczonów. 
Miasto .nad strumieniem Okrzeszą, w gub. warszawskiej, po

wiecie błońskim, o 9 w. od stacyi kolejowej Ruda Guzowska położo
ne. Domów 174. Ludności 5100, a w tej liczbie 3300 żydów. Da
wną osadę książęcą Ziemowit III, książe mazowiecki, na mocy przy
wileju w r. 1377 zamienił na miasto, a Ziem9wit V w r. 1437 nadal 
prawo chełmińskie i uwolnił od podatków, by miasto dźwignąć się 
mogło z upadku. Zygmunt August darowal miasto Mikołajowi Ra-
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dziejowskiemu. Było ono niegdyś ludne i handlowe, lecz następnie 
zniszczone przez pożary, wojny i zarazę morową ·- upadło i dotąd 
podźwignąć się nie może . . Ludność trudni się rolnictwem i rzemio
slami. Żydzi prowadzą dość ożywiony handel drobny. Istnieje tu 
kościół parafialny murowany, szkoła początkowa, urząd miejski, sąd 
gminny, stacya pocztowa, 2 browary, fabryka kafli, fabryka oclu 
i zapałek. Rzemiosła na nizkim poziomie. Jarmarków 6. 

22} Myszyniec. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Rożogą, w gub. łomżyń

skiej, powiecie ostrołęckim, o 37 w. od najbliższej stacyi kolejowej 
Ostrołęka odległa. Domów 205. Ludności 2200. Zawiązkiem osa
dy była kaplica, wystawiona przez jezuitów około r. 1654, by nau
czać lud w puszczy zamieszkaly. W czasie walki ze szwedami w r. 
1702, spłonął ten kościołek pierwotny, a w r. 1.716 Jan Koss, slaro· 
sta ostrołęcki, zbudował obecnie istniejący kościól z drzewa na pod
murowaniu, lecz w innem miejscu. Około kościoła zaczęła się two
rzyć osada, której August Jl nadal w r. 1719 jarmarki i targi. W r. 
1774 kościół misyjny zamieniono na parafialny. W r. 1789 byto 
w mieście 8 piekarzy, 8 garncarzy, 2 szewcó w, 4 garbarzy. Widocz
nie miasto rozwinąć się nie mogło. Niegdyś istniały tu podobno gar
barnie większe, warsztat~ płóciennicze i fabryka wyrobów z burszty
nu. Obecnie większa część ludności składa się z żydów, trudniących 
się handlem kramarskim, a ludność chrześcijańska rzemiosłami i rol
nictwem, lecz to ostatnie liche z powodu lic\Jych gruntów. Drogi 
wokoło osady bardzo nędzne. Jarmarków 6. W osadzie istnieje 
synagoga, szkoła początkowa, urząd gminny i stacya pocztowa. 

228. Nadarzyn. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Utratą, w gub. warszaw

skiej, powiecie błońskim, o 9 w. od stacyi kolejowej Pruszków orlle
gla. Domów 92. Ludności 1080. Na prośbę Tomasza z Rvśca, 
Bolesław IV w r. 1453 wydal przywilej zamiany wsi na miasto na 
prawie chełmińskiem ·i wówczas też powstał tu kościół parafialny, 
którym później opiekowali się rnansyonarze. W r. 1678 przeszto mia
sto na własność jezuitów, którzy niedbali o dobro mieszkańców,_ jak 
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również i póżniejsi właściciele, jak Branicki i Ogiński, uciem1ęzaJący 
ludność. Dopiero Tomasz Ostrowski zosl a wszy właścicielem, wysta
wil nowy kościół murowany w roku 1806, na miejscu zrujnowanego 
i starał się o polepszenie bytu, lecz to już nie pomoglo. Obecnie 
osada ta zalicza się do ubogich i upadających. Prócz kościoła, istnie
je tu synagoga, szkoła początkowa i urząd gminy Młochów. Poczta 
w Pruszkowie. Jarmarków 6. 

229. Nałęczów. 

Zakład kuracyjny w gub. lubelskiej, powiecie nowoaleksandryj
skim, gminie Wąwolnica, parafii Bochotnica, przy kolei nadwiślań
skiej. W odległości 31/~ w. ód stacyi kolejowej Jeży zakład kąpielo
wy na gruntach, należących do Małachowskich, którzy tu wznieśli 
pałac dla siebie w XVIII wieku. Gdy zwrócono uwagę na tutejsze 
źródła żelaziste, w r. 1816 profesor Józef Celiński dokonał rozbioru 
c4emicznego, a gdy przy źródle wzniesiono tazienki, goście dość licz
nie naplywali. Po r. 1830 dob1·a z zakładem przechodziły na wła
sność różnych osób, t.o leż kuracyusze nie mając wygód, zaprzestali 
przybywać. W r. 1878 spółka lekarzy wydzierżawiła zaklad i urzą
dziła lecznicę hydropatyczną, oraz kąp i ele żelaziste. Powoli pobudo
wano liczne wille, urządzono należycie zakład, a piękna lesista oko
lica zaczęła ściągać kuracyuszów. Obecnie zakład znajduje się 

w pięknym parku, obejmującym 30 morgów ziemi. W budynkn za
kładowym na parterze mieści się kancelarya zakładu, kasa i restau
racya. Na pierwszem piętrze wspaniała sala balowa, koncertowa, 
pokój fortepianowy, pokój do gry w karty, czylelnia i kilka pokoi 
mieszkalnych. Drugie. piętro mieści w sobie 20 pokoi. Naprzeciw te
go budynku stoi willa zakładowa z gabinetami lekarzy i poczekalnią, 
a dalej dwa budynki: "Hydropatya" i "Zakład" połączone z sobą ga
leryą oszkloną. Nad źródłami żelazistemi wznosi się piękny budynek 
z kopulastą wieżą, dla kąpieli cieplych. Dalej rozrzucone są piękne 
wille. Zakład ten z każdym rokiem liczniej jest odwiedzany. 

230. Nasielsk. 
Miasto nad strumieniem Nasielna, w gub. warszawskiej, powie

cie pułtuskim, o 3 w. od stacyi kolejowej Nasielsk odlegle. Ludno-
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~ci 5150 a w tej liczbie 3800 żydów. Początkiem tego starożytnego 
miasta było grodzisko, dotąd w miejscu malo dostępnem, w formie 
nasypu kolistego, istniejące za miastem. Pierwszą wzmiankę w do
kumentach o N. spotykamy w r. 1065, a że tu istniała warownia, 
wyraźnie świadczy o tem dokument Boleslawa Kędzierzawego z roku 
1155. W r. 1257 Ziemowit, książe mazowiecki, trzecią część osady 
darował klasztorowi czerwińskiemu, a w r. 1386 miastu nadane zo
stało prawo chełmińskie, zamiast polskiego. W XIII wieku istniał 
też wśród stawu na wysepce zameczek, a ślady jego fundamentów 
dotąd w wodzie widzieć można. W ciągu następnych wieków N. byl 
miaslem nie graj ącem roli ważniejszej. W r. 1779 zgorzał, wskutek 
czego Stauislaw August potwierdził dawne i nadał nowe przywileje, 
by miasto z upadku podźwignąć. Dnia 23 grudnia 1806 roku pod 
miastem wojska ros~vjskie stoczyły bitwę z wojskami francuzów. Za 
czasów rządów pruskich miasto było własnością Stanisława hr. 
Dąmbskiego, o hulankach i wybrykach które~o .dotąd przechowały 
się podania. Z chwilą przeprowadzenia kolei miasto zaczęło wz~a
slać. Obecnie 1uieszkańcy utrzymanie czerpią przeważnie z rzem10-
sla i han,dlu; rolnictwem zajmują się malo. Cech szewcki liczy 104 

· majstrów, ale jest oprócz tego 45 warsztatów żydowskich tegoż rze-
miosła. Zdunów i2. ·w r. 1868 miasto nawiedził pożar, od którego 
zgorzało 180 domów. Pożary w latach 1891 i 1893 również były do
tkliwe, ale od tego czasu zamiast domów drewnianych, stawiane są 
murowane. W lalach 1892 i 1894 grasowała tu cholera. Kościół pa
rafialny pierwotny zbudowali kanonicy lateraneńscy z Czerwińska 
około r. 1158. Na miejscu jego, w r. 1421 Andrzej, opat czerwiński, 
wystawił nowy murowany, który przebudowano w r. 1759. Ponie
waż kościołek ten obecnie okazał się za szczupły, parafianie stawia
ją nowy~ w stylu gotyckim, pod kló1·y fundamenty założono w roku 
1899. Budowę prowadzi ks. Krasiński, proboszcz miejscowy, z ks. 
Jagodzińskim, wikaryuszem. Popełniono jednak błąd, bo poprzedni 
kościołek rozebrano wcale niepotrzebnie. Prócz tego istnieje w mie
ście synagoga nowa, zbudowana w roku 1885 na miejscu drewnia
nej, bardzo starożytnej, rozebranej w roku 1880, szkota d wuklaso
wa miejska, dom modlitwy dla ewangelików, urząd miejski, sąd po
koju, stacya pocztowa, 10 garba'rń, fabryka octu i 2 młyny wodne. 
Jarmarków 6, ale mieszkańcy starają się o zwiększenie ich liczby, jak 
również o założenie towarzystwa pożyczkowo-oszczędnościowego. 
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231. Nieszawa. 
_Miasto powiatowe w gub. warszawskiej nad Wisłą o 4 w od 

slacyi kolejowej Nieszawa odlegle. Domó\~ 268. Ludności 4200 
~oczątko_w: dzieje tego miasta są niezbyt pewne ponieważ istniał~ 
1e~nocze_sn1e drugie miasto tejże nazwy i rów.nie ~plawem zboża tru
dn1ą~e się-pod Toruniem. Nieza,ysze więc wiadomo, o której Nie
szawie mowa. :e~nem j~s~, że miasto istniało już w r. 1428, gdyż 
w :ym rok~ :vzmes1ono kosc1ól parafialny, w stylu krzyżackim. W r. 
1~_60 było ~uz ludnem m~astem, a w r. 1497 biskup kujawski prze
m?s~ kolegiatę z Kruszwicy, lecz istniała tu tylko 3 Jata. Wiadomo 
tez , ze N. odda wna prowadziła znaczny handel zbożem, czyniąc na
wet konkurencyę Toruniowi W r 1559 Zygmunt A t b ·~ . . . . · · ugus za rom, 
zydom osiadac w mieście. Jak mieszczanie musieli być z · · 
· · d . amozm, 
~WJa. ~zą o tern ich liczne fundacye pobożne, jak budowa szpitali 
1 kos~10ła z klasztor~m oo. franciszkanów, oraz restauracya kościola 
p~rafialn_ego. Po wielu klęskach ogólnych, w drugiej połowie XVII 
w~e~u miast.o zaczęło upadać. W r. 1790 Stanisław August ustano
w1t Jarmarki, lee~ miasto dźwig?ąć się z upadku nie mogło. Dopiero 
w zeszłem stulecm, po ustanowieniu powiatu, ludność zaczęła nieco 
wzrastać. Obecnie miasto jest brukowane, schlu"dne, a handel zbożo
wy stanow.i gl~wn~ podstawę islnienia. Rocznie zatrzymuje się 
w przystam tuteJSZeJ przeszło 3000 berlinek i statków. Kościół para
fialny, zbudowany z cegły bez tynku, z wyniosłą wieża na froncie 
:v prz~róbk_ach stra?il wiele ze swe~ świetności, jedn;kże godny~ 
Jest widzenia zabytktem. Bogato rzezbione stalle z roku 1655 obra
zy z XVI wieku, freski na ścianach i obraz „Sąd ostateczny" \~ wiel
kin_1 o~tarzu, zwracają uw~~ę znawców. Drugi kościół pofrancisz
kanskt zbudowany w częsc1 przez Andrzeja Śmiałka w roku 1467 
d~vukrolni: gorzał. w latac? 1729 i 1841, oraz przebudowywany byl 
ktlkakrotrne, to tez wszelkie cechy starożytności zostały zupełnie za
tal'te. Prócz tych kościołów w mieście istnieje: kościół ewangelicki 
murowany, zbudowany w roku 1883, synagoga wystawiona w roku 
1849, szkoła początkowa dwuklasowa i 1 jednoklasowa, dwa domy 
przytułku dla starców, urząd powiatowy, magistral; komora celna 
wodna, przystań, stacya pocztowa, telegraf, straż ogniowa i towa
rzystwo pożyczkowo-oszczędnościowe od r. 1900, oraz browar dy-
stylarnia i fabryka octu. ' 
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232. N owe-Miasto. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Pilicą, w gub. piotrkow

skiej, powiecie rawskim, o 53 wiorsty od najbliższej stacyi kolejowej 
Skierniewice odległa. Domów 247. Ludności 4200. W malowniczej 
okolicy oddawna istniała osada, przez właścicieli hr. Rawicz na 
początku XV w. zamieniona na miasto, które jednak rozwinąć się nie 
mogło. W r. 17 44 August. III nadał 6 jarmarków, a Kazimierz Gra
nowski w r. 1789 od króla Stanisława Augusta uzyskał jeszcze pięć 
nowych jarmarków. Około r. 1800 posiadało groblę i most na Pili
cy, ale woda je zniosła, gdyż dozór był słaby. Małachowscy założyli 
tu fabrykę sukna, którą zwinięto w r. 1831. W roku 1843 pożar zni
szczył miasto. Pierwotny kościół parafialny, założony w XV w., zo
stał rozebrany, a na jego miejscu w r. 1856 Wladyslaw Małachow
ski zbudował obecny. Kościół z klasztorem oo. kapucynów, obecnie 
elalowy, zbudował około roku 1755 syn Franciszka Granowskiego. 
W mieście istnieje też szkola początkowa, sąd i urząd gminny, sla
cya poczlowa i 2 młyny. Pod miastem w r. 1873 dr. Bieliński zało
żył zakład wodoleczniczy. Stosowana tu' jest kuracya hydropatyczna, 
gimnastyka, elektryczność i dyeta. Odległość od kolei nie pozwala 
zakładowi rozwinąć się należycie. Kuracyuszów przybywa do N.-M. 
około 300 rocznie. Ludność osady ma w zakładzie pewne źródło 

dochodów. 

233. N owe-·M iasto. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Soną, w gub. warszaw

skiej, powiecie ptońskim, o 11 w. od najbliższej stacyi kolejowej Na
sielsk odległa. Domów 146. Ludności 3850. Zawiązkiem osady był 
gród na wzgórzu stojący, pierwotnie drewniany, w którym przemie
szkiwali książęta mazowieccy, oraz odbywały się roki ziemskie 
i grodzkie. Na miejscu drewnianego, wystawiono nastQpnie zamek 
murowany, istniejący jeszcze w r. 1644. Obecnie niema z niego ża
dnego śladu. Około zamku skupiła się osada, zamieniona na miasto 
przez księcia Janusza I. Jlusialo miasto w wiekach późniejszych cie
szyć się rozkwitem, bo w r. 1564 posiadało 264 domy, 10 browarów 
i 20 osób zajmujących się wypalaniem okowity. W r. 1616 było już 
jednak tylko 180 domów. O istnieniu tu osady w epoce przeddziejo-
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wcj świadc;:yć mogą znalezione pt"'ed 90 lal d · b . „ . ,_, y w ogro zie pro osz-
czowsk1111 rrroby mt1t·o1v · t kl · · . . ~ ane z ceg y, s ep1one, a w 111ch urny z kost-
kami 1 pop1olcm. Urny te pottuczono i wysypano niemi drogę, pro
wadzącą <lo plebanii. Kościół parafialny murowany, w stylu ostro
ł~kowy1:°, pochodzi z XIV w„ później przerabiany i oszpecony. Po
siada piękny trzypiętrowy ołtarz wielki w stylu odrodzenia i cieka
we rzeźby. \V tym kościele pochowany był Bolestaw ks. mazowiec
k~, lecz śladu grobu niema. W osadzie istniej11: kościołek ewangelic
ki, synagoga, urząd gminy 1'Iodzcle, szpital żydowski i szkoła po
czątkowa. Poczta w Płonsku. Jarmarków 6. Z zakładów przemy-
stowych są 3 mlyny. · 

234. Nowo-Aleksandrya. 

. o.sada, zwana dawniej Puławy, nad Wislą, IV gub. lubelskiej, 
pow1e~1~ nowoaleksandryjskim, przy kolei nadwiślańskiej polożona. 
L~dnos.c1 10230, a w tej liczbie 70% żydów. Lubomirscy czy też Sie
niawski rez~dencyę swoją przenieśli· tu z Końskowoli, zbudowawszy 
g~ach, majl!cy charakter zamku obronnego, z basztami od stl'ony 
W1sly, co dotąd rozróżnić można. Karol XII kazat zamek ten spal i ć, 
lecz Zofia, ostatnia z Sieniawskich odrestaurowata go. W pobliżu 
pałacu wzniosła też księżna kaplicę w stylu klasycznym. Vv Jatach 
1792 i l 794 dwukrotnie wojska zajęły palac i zniszczyły go zupełnie. 
W r. 1798 zaczęto budowę „Świątyni Sybilli," a jednocze.śnie zało
żono piękny park, peten dziel sztuki. W latach 1805 i 1814 bawil 
tu Cesarz Aleksander I. Po wyrestaurowaniu pałacu, w roku 1844 
otworzono tu instytut "Maryjski," który w r. 1862 przeniesiono do 
Warszawy, a tam otworzono instytut politechniczny z rolniczo.leś
nym, lecz w roku następnym już został zamknięty. W roku 1869 
o.twarto .ins~y~ut g~spodar.stwa wiejskiego i leśnictwa. Przy instytu
~te tym JStnteJe tez obserwatoryum astronomiczne , Obecnie, prócz 
instytutu, w osadzie istnieje kościołek filialny, przerobiony z dawnej 
~aplicy (parafia we WJ:ostowicach), cerkiew prawosławna w gmachu 
rnstytutu, szpital powiatowy św. Karola, synagoga i 12 domów mo
dl~twy, urząd powiatowy, urząd gminny, poczta, telegraf, stacya ko
leJowa o 4 w. odlegta, szkoły początkowe, progimnazyum żeńskie, 
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a z zakładów przemyslowych: browar, fabryka maszyn . i narzędzi 

rolniczych i przysta11 na Wiśle. Ludność szybko wzrasta. Rzemio
sła i handel rozwijają się. Jarmarków niema. Tu mieszkali czas 
dłuższy i układali pieśni: Niemcewicz, Woronicz, Karpiński, Zablo
cki i Kniaźnin . 

235. Nowomińsk. 

~fiasto powiatowe, dawniej zwane Mińsk, nad rz . Wiśniówką 
i Srebrną, w gub. warszawskiej, przy kolei terespolskiej. Ludności 

520. Jako wieś Mensko, byla gniazdem rodziny Mińskich, z których 
Jan otrzymał od księcia mazowieckiego Jana Starszego przywilej, 
wynoszący wieś do godności miasta. około r. 1440, a następnie w r. 
J 468 miasto otrzymnło prawo chełmińskie i trzy jarmarki. Kolejno 
miasto bylo własnością Rudzińskich, Borzęckich, Jezierskich i Derna
lowicza.1 Właściciele posiadali piękny palac z ogrodem. W XVI w . 
miasto zaliczało się do bardzo zaludnionych, lecz z czasem podupa
dlo. Dopiero w ubiegłem stuleciu, po zbudowaniu kolei, zaczęło 
wzrastać. W ostatnich latach zbudowano lu wiele willi, w których 
warszawianie latem zamieszkują . Ludność czerpie też poważn::i ~zęść 
dochodów z letników. Kościół parafialny, pierwotnie drewniany, 
zbudowany był w r. 1422, na miejscu którego w XVI wieku Mi11scy 
zbudowali murowany, dotąd istniejący. Dawniej istniała tu jeszcze 
kaplica drewniana i kościołek szpitalny św. Ducha, obecnie nieistnie
jące. Szpital założony był w r . 1557 przez Annę Mińską. W mie
ście istnieją: szkoła początkowa, szpital św. Teodora, dom przytulku 
dla starców, synagoga, urząd powiatowy, sąd pokoju, są-O gminny, 
magistrat, poczta, telegraf, stacya kolejowa, fabryka mydła i świec, 
fabryka szrutu, fabryka octu, cegielnie i kilka innych zakładów prze
mysłowych. Rzemiosła zadawalają potrzeby miejscowe. Handel 
dość ożywiony w rękach żydów .• Jarmarków 2. W r. 1901 zafożone 
zostało towa1;zyst wo pożyczko wo- oszczędnościowe. 

236. Nowogród. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Narew, w gub. i powiecie 

kornżyńskim, o 21 wiorst od najbliższej stacyi kolejowej Czerwony 
Bór odległa. Domów 312. Ludności 3600. Już w XI wieku istniał tu 
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gr.ód książęcy, wokoło którego skupila się osada. W r. 1379 Ziemo
wit III .dar~wat ją synowi Janowi, a w r. 1400 Janusz Starszy, książe 
mazowiecki, zbudowal kościól, który został parafialnym w r. 1409. 
Osada oko~o roku 1400 została miastem, a w r. 1434 Bolesław, ks. 
\~arszawski, o.bdarzy! je jarmarkami. O rozwoju miasta daje poję
cie lustracya z r. 1564, która znalazła tu 300 domów 14 szewców 
16 k ! d . . . ' ' o o zieJow. W r. 1615 miasto niemal doszczętnie zgorzało. W la· 
dysław IV w r. 1637 nadał znaczne przywileje, a Marya Ludwika 
z~udowata sobie pod miastem pałac, zburzony następnie przez szwe
dow. W r. 1778 znowu pożar zniszczył miasto a odbudowane po 

d . ' , 
p~zepro.wa. z~mu uspławnienia rzeki Pisi, okolo r. 1795 zaczęło się 
?1:co ozywiac,, ?oc~em .zn~wu wkrótce upad!o i dotąd jest lichą mie
scmą. Ludnosc zaJmUJe się rolnictwem. Rzemiosła liche. Handel 
prowadzą żydz~. ~ościół parafialny murowany, odbudowany był 
w r. 1821. Kaplica sw. Ducha pochodzi z r. 1609. W osadzie sa dwie 
syn_agogi, dom schronienia dla starców, szkoła początkowa i "urząd 
gmmny. Poczta w Nowej-Aleksandryi. Jarmarków 6. z zakładów 
przemysłowych jest tu 1 O garbaró, warsztaty grubego sukna fabry-
ka rńycUa i cegielnia. · . 

1 

237. Nowo-Radomsk. 
Miasto powiatowe nad rz. Radomką, w gub. piotrkowskiej, 

przy kolei warszawsko-wiedeńskiej położone. Ludności 12000, 
a w tej liczbie 7000 żydów. .Tuż w roku 1243 znajdujemy wzmiankę 
o istnieniu tego miasta, zwanego wówczas Radomskiem. Leszek 
Czarny na<;lal mu przywilej i prawo niemieckie, oraz zbudował ko
ściół św. Krzyża z klasztorem oo. franciszkanów, gdy parafialny, św, 
Lamberta, już istniał. W r. 1379 miasto zgorzalo. W r. 1455 królo
wa Bona wystawiła kościół św. Ducha. W r. 1521 kościół parafial
ny był grnntownie odrestaurowany. W roku 1563 miasto liczyło 90 
rzemieślników. W r. 1624 lisowczycy, idąc ze Szlązka, miasto spa
lili. Na miejscu drewnianego klasztoru franciszkanów w ·roku 1728 
gwardyan Wąsowski wystawił klasztor murowany. W r. 1742 zno
wu pożar miasto zniszczyt W ubiegłem stuleciu, po zbudowaniu ko
lei, miasto stało się ogniskiem handlu i szybko wzrasta. Posiada ry
nek i 11 ulic zabrukowanych. Zabudowane jest nieregularnie; obok 
kamienic spotkać można nędzne chałupy. Okolica bagnista nie sprzy-
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ja rolniclwu, lecz w zamian za to coraz silniej rozwija się tu prze
mysł fabryczny. Ludność zajmuje się też wyrobem słynnych kasz, 
tkactwem i handlem zbożowym. Dwie fabryki mebli giętych wysy
łają towar do Cesarstwa. Fabryka wetny z odpadków i gałganów 
dostarcza towaru do Białegostoku. Prócz tego istnieje tu jeszcze fa
bryka kafli, ceraty i spora ilość drobnych zakładów przemysłowych. 
Prócz wyżej wymienionych kościołów, istnieje tu kaplica murowana 
św. Maryi Magdaleny, kościołek św. Barbary za miastem, szpital św. 
Aleksandra, synagoga, dom przytułku dla starców, szkoly początko
we miejskie i prywatne, urząd powialowy, magistrat, sąd pokoju, 
wydziat hypoteczny, straż ogniowa ochotnicza, towarzystwo pożycz
kowo-oszczędnościowe od r. 1899, sklep akcyjny, stacya pocztowa, 
telegraf i stacy:i kolejowa. Jarmarków 6. 

238. Nowy-Dwór. 
Miasto nad. rz. Narwią, w gub. warszawskiej, powiecie tejże 

nazwy, przy kolei nadwiślańskiej położone. Domów 370. Ludności 
6650. Dokument z r. 1a55 wymienia N.-D. w liczbie warownych zam
ków, ale kto go zbudował-niewiadomo. Miastem zostało dopiero 
w roku 1782, gdy książe Stanisław Poniatowski wyjednał przy
wilej miejski. Jednocześnie założył tu fabrykę sukna, która istniała 
do r. 1820. Jstniala też w tym czasie fabryka kortu, zaklady budo
wy statków wodnych i drukarnia hebrajska, zamknięta w roku 1813. 
Powódź i oblężenie Nowogieorgiewska (Modlina), zubożyły miasto. 
Były bank polski pobudował tu magazyn zbożowy, kosztem 800 tys. 
rubli i bulwar nadbrzeżny, kosztem 230 tys. rb. Magazyn jednak 
wkrótce obrócono na magazyny wojskowe. Sąsiedztwo twierdzy No-

• wogieorgiewskiej wpłynęło na rozwój miasta. Obecnie jest tu kilka 
poważniejszych fabryk i zakladów przemysłowych, a ludność utrzy
muje się z handlu drobnego, podtrzymywanego przez załogę wojsko
wą. Miasto jest brudne, licho oświetlone i pełne błota. Kościół para
fialny zbudowany w roku 1792 przez ksitrcia Poniatowskiego . Prócz 
lego istnieje w mieście kościół ewangelicki, synagoga, szkoły począt
kowe, urząd miejski, sąd pokoju, stacya pocztowa i telegraf. Z za
kładów przemystowy.ch są: fabryka porcelany, tartak i krochmalnia. 
Jarmarków o. 
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~39. N owy~Korczyn. 
Osada, dawniej miasto, nad rz. Nidą i Wisłą, w gub. ki~leckiej, 

powiecie stopnickim, o 60 w. od najbliższej stacyi kolejowej .Jędrze
jów odległa. Ludności 4800. Po drugiej stronie rz. Nidy leży Kor
czyn Stary. W tem miejscu w czasach najdawniejszych już istniał 
gród książęcy, który też dał początek osadzie, a ponieważ rozsiadła 
się ona pomiędzy dwiema spławnemi rzekami, to zachęciło kupców 
i rzemieślników do osiedlenia się tutaj. Ludna już osada zamieniona 
została na miasto w r. 1258 przez Bolesława Wstydliwego, otrzy
mawszy prawo niemieckie. Cenlrnlne położenie miasta sprzyjało 
rozwojowi jego, a jednocześnie ulatwialo zjazdy ną zebrania 
szlachty. Zjazdy te odbywały się pierwotnie w Starym Korczynie, 
a następnie przeniesiono je do Nowego, ponieważ tu byly lepsze lo
kale dla przyjezdnych. Zamek byt pierwotnie drewniany, a gdy zgo
rzał, w r. 1300 wystawiono nowy, murowany, wzmocniony później 
przez Kazimierza Wielkiego. W tych też czasach miasto przyozdo
bione zostało wielu budowlami. Zjazdy, na których uczestniczyli kró-: 
Iowie, odbywały się tu dość często. W r. 1465 uchwalony był statut, 
Nowo-Korczyńskim zwany. W r. 1474 pożar miasto zniszczył, lecz 
ulgi i przywileje udzielone przez Zygmunta I szybko je z tej k lęski 
podźwignęły. W t'. 1566 wzniesiono nowy okazaly ratusz, a w r . 
1578 Stefan Batory pozwoliJ na urządzenie wodociągów. W końcu 
XVI wieku stan miasta był w pełni rozkwitu; bylo tu wówczas oko
lo 700 kamienic i 30,000 ludności. Samych warzelni piwa było 19. 
z przeniesie n iem stolicy do Warszawy, miasto zaczęło upadać. Ostat
ni większy zja:t.d szlachty odbył się w r . 1606, a w następnym roku 
miasto doszczątnie zgorzało. W latach 1657 i 1702 wojska szwedzkie 
miasto dwukrotnie zrabowaly, a zaraza morowa w r. 1701 i 1707 
wyludniła je. Nadawane przez Augusta III i Stanisława Augusta 
przywileje już nie mogły zaradzić upadkowi. Handel upadł zupełnie . 
Wiek ubiegły również był ciężki dla mieszkańr,ów; prócz kilku znacz
niejszych powodzi, pożary w latach: 1811, 1855 i 1857 nie pozwala
ły się rozwinąć. Obecnie dopiero zaczyna powoli powracać do stanu 
lepszego. Handel zbożowy rozwinął się, pobudowano śpichlerze nad 
rzeką i rzemiosła są w stanie pomyslnym. Kościól parafialny ~budo
wany został przez Kazimierza Wielkiego, na miejscu pierwotnego 
z d1·zewa, pod wezwaniem św. Elżbiety, lecz nie by! on wówczas pa-
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rafialnym, bo w Starym Korczynie istnial kościół parafialny, zbudo
wany w r. 1186 przez Kazimierza II, pod wezwaniem św. Mikołaja. 
W Nowym-K. parafię utworzbno w r. 1525, a sam kościól z gruntu 
przebudowano w r. 1608 i poświęcono dopiero w r. 1648 pod wezw. 
św. Elżbiety i św. Wawrzyńca. Czas pewien kościół len zajmowali 
jezuici . Gmach to obszerny, ale licho zbudowany. Drugi kościół, po
franciszkański, zalożony byl przez Bolesława Wstydliwego i żonę 
Kunegundę, okola r. 1254. Świątynia ta przez restauracye.stracila 
wiele ze swej piękności, lecz posiada jeszcze sporo cech starozytnych, 
nagrobków i pamiątek. Prócz tych kościołów istnieje tu synagoga, 
szkoła początkowa, szkoła niedziel no-rzemieślnicza, dom. przytułku 
dla starców, urząd i sąd gminny, stacya pocztowa, fabryka porcela
ny i tarlak. Jarmarków 6. 

240. Nur. 
Osada, dawniej stolica ziemi nurskiej, nad rz. Bugiem, w gub. 

łomżyńskiej, powiecie ostrowskim, o J 5 w. od stacyi kolejowej Czy
żew odlegla. Dornów 116. Ludności 1300. Początkowo istnial tu 
gród, wokól którego skupiła się osada. W r. 1434 Bolesław, książe 
mazowiecki, zamienit na miasto, nadał prawo chełmińskie, wagę, po
strzygalnię i wolność od cła. Miasto prowadziło znaczny handel zbo
żowy z Gdańskiem. Otrzymując następnie jeszcze przywileje w la
tach: 1437, 1474 i 1508, miasto coraz silniej wzrastało. W roku 1564 
posiadało domów 263; wojny szwedzkie i klęski ekonomiczne w la
tach następnych zrujnowały miasto, które podobno posiadało nawet 
kilka kościołów. Obecnie zupełnie zubożało. W r. 1806 liczyło zale
dwie 400 mieszkańców. Hantle.I upadł, rzemiosła nędzne, domy dre
wniane. Kościół obecny parafialny, drewniany, zbudowano w roku 
1853. Stanął on na miejscu drewnianego, zbudowanego po spaleniu 
miasta przez szwedów. W osadzie istnieje szkoła początkowa, urząd 
gminny, cztery sklepy i apteka. Poczta w Ciechanowie. Ja_rmarków 5. 

241. Odrzywół. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Drzewiczką, w gub. ra~om~ 

skiej, powiecie opoczyńskim, o 27 w. od najbliższej stacyi koleJoweJ 
Opoczno odlegla. Domów 89 drewnianych. Ludności 11 OO. Staro-
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żytna osada, była gniazdem rodziny Odrzywols~ich. W r. 1553 Zy
gmunt August zamienił na miasto. W XVI wieku istniaJ tu zbór kal
wiński. Miasto jednak rozwinąć się nie moglo i dotąd pozostaje ubo
gą o~adą. Ludność trudni się rolnictwem. Kościól parafialny Nawie
dzenia N. M. P. i św. Jadwigi zbudowal z drzewa Dobrogost Czarny, 
starosta radomski. W r. 17 40 ksiądz Lizieniewicz na miejscu starego 
wystawił nowy kościół z piaskowca, lecz pewien czas pozostawiony 
bez opieki groził ruiną; podczas pożaru całego miasta w roku 1858 
zgorzał i dach na kościele. Odrestaurowano wreszcie mury w roku 
1891, lecz biskup odmówił konsekracyi, ponieważ mury przesiąknię
te są wilgocią i wszystko w kościele gnije. Proboszcz ks. Aksamitow
ski w r. 1899 powziął zamiar zbudowania nowego kościoła. Plan 
został zatwierdzony. Świątynia będzie w stylu wiślano-baltyckim 
o dwóch wieżach. Oltnrz wielki w dotychczasowym ko.ściolku pocho
dzi z r. 1612. W osadzie islnieje szkota początkowa, ochrona i dwa 
mlyny wodne. Urząd gminny we wsi Ossa. Poczta w Przysusze. Jar
marków dziesięd. 

242. Ogrodzieniec. 
Osada, dawniej miasteczko, otoczone wzgórzami, w gub. kie

leckiej, powiecie olkuskim, o 8 w. od stacyi kolejowej Zawiercie od
legła. Domów 126. Ludności 1300. Zawiązkiem osady byt zamek 
wzniesiony w pobliżu na wysokiej skale, przez Jana Bonara, którego 
potomkowie w roku 1540 otrzymali tytuł barona na Ogrodzieńcu. 
Długosz wspomina o tym zaniku w roku 1385. Kiedy osada zosla
ła miastem i jakie są jej dzieje, dociec trudno, bo dokumenty spaliły 
się podczas wojen szwedzkich. Stanislaw August nadał miastu 
w roku 1784 dwanaście jarmarków. Zamek, jak świadczą pozosta
·1e ruiny, musiał należeć do bardzo wspaniałych i ogromem podziw 
budzących. Obecnie ludność osady uboga, trudni się rolnictwem 
i drobnym pandlem. Kościół parafialny obecnie istniejący, zbudo
wany byl w roku 1783, lecz kto zbudował pierwotny kościół i kie
dy-niema dowodów. W osadzie istnieje szkoła początkow_a, dom 
schronienia, urząd gminny, młyn wodny, cegielnia i piece wapienne, 
oraz browar. W osadzie zamieszkuje też znaczna liczba mularzy, 
wychodzących w dalsze strony na zarobki. Poczta w Zawierciu. Jar
marków 6. Jest tu fabryka prochu i cementu. 

175 -

243. Ojców. 
Wieś prywatna nad rz. Prądnikiem, w gub. kieleckiej, powie

cie olkuskim, o 21 wiorst od stacyi kolejowej Olkusz odległa, sławna 
ze swego uroczego położenia i niedbalstwa zarządu o wygody przy
jezdnych. Była tu już podobno warownia za czasów Boles~a~a 
Krzywoustego. W zwaliskach tej warowni i gl'Otach skał chronił się 
przed czechami Władysław Lokietek pomiędzy r. 1290 a 1300. Ka
zimierz Wielki wybudowat tu zamek na stromej skale i nazwał go na 
tę pamiątkę Ojcowem. Właścicielka hr. Przezdziecka zamek wyre
staurowała, lecz w r. 1873 został znowu zrujnowany. Istnieje w O. 
zakład hydropatyczny stacya pocztowa hotele i restauracye, oraz 

' ' . k d wiele domków i willi wynajmowanych letnikom, lecz drogi ta ~-
jazdowe, jak i w samym O. utrzymywane są w najwyższym stopni.u 
niedbalstwa. Nawet brak dogodnych ścieżek dla zwiedzających rm
ny zamku i istniejące tu groty. Brak mieszkań również odstręcza 
letnikow; przyzwoitej restauracyi nie1J1a, a włościanie starają sią od 
letników brać za wszystko ceny niesłychanie wysokie. 

244. Okuniew. 
Osada, dawniej miasteczko~ nad rz. Długą, w gub. i powiecie 

warszawskim, o 17 w. od stacyi kolejowej Wawer odległa. Domów 
138. Ludności 1120. N a gruntach wsi Długa Wola właścicielowi 

• Stanisławowi Okuń Zygmunt I w r. 1538 pozwolił założyć miasto, 
nadając zarazem prawo niemieckie i jarmarki. W r. 1578 tu. poro
zumiewali się litwini z delegatami cara Fiedora Iwanowicza o zaję
cie tronu polskiego. W r. 1703 obozował Karol XII, a podjazd litew
ski wpadł do miasta, spalił je i szwedów wypędził. Karol Xll ledwo 
z życiem uszedł. Wiele też od wojsk ucierpiało miasto w r. 1809. 
Obecnie ludność uboga trudni się rolnictwem i rzemiosłami. Zalo~~
ciel miasta wystawił tu kościół parafialny w r. 1538, a na jego mieJ
scu stanął obecny, murowany, w r. 1835, wystawiony przez hr . . Jana 
Lubieńskiego. W osadzie istnieje szkoła początkowa i urząd gmmny. 
Stacya pocztowa w Miłosnej. Jarmarków 2. 

245. Oleśnica. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. kieleckiej, powiecie sto.p

nickim, o 76 w. od najbliższej st. kolejowej Kielce odległa. Domow 



- 176 -

21~. Luciności.1500. Starożytna osada istniejąca już w XIV w„ była 
gn.1azdem rodzmy Oleśnickich. W XVI w. przeszła w ręce Zborow

~ki.ch'. z których M~rcin, ~asztelan krakowski, usunął proboszcza ka-
olickiego, kazał zn1szczyc obrazy w kościele i osadził tu kalwinów 
usuniętych dopiero w r. 1619 przez Lanckorońskich. Następnie o'. 
b~la .własnością Kalinowskich i Zborowskich. Na miasto osada za
m1emoną została w XVI w. Wojny szwedzkie doszczętnie ją zrujno
\~aly, poczem już nadawane przez Augusta II przywileje dźwignąć 
me mogły. Ludność trudni się przeważnie rolnictwem. W r. 1854 
poż~r zniszczył miasteczko. Kościót parafialny piękny, w stylu go
tyckim, zbudowany był w r. 1477 przez Zbigniewa Oleśnickieao bi
~kupa kujawskiego, na miejscu spalonego, drewnianego. W ~s~dzic 
JtSt szkota początkowa, dom schronienia, urząd i sąd gminny. Pocz
ta w Stopnicy. Jarmarków 6. 

246. Olita. 
Osacia, dawniej przedmieście miasta tejże nazwy, nad rzeka 

Niemnem, w gub. suwalskiej, powiecie kalwaryjskim, o 38 wiorst od 
Maryampola odległa, przy kolei Suwałki-Orany polożona. Dornów 
150. Ludności 960. Po odgraniczeniu w r. 1795 obszarów pruskich 
od rosyjskich, dawne przedmieście Olity, znajdującej się na drugim 
brzegu Niemna, zamienione zostało na oddzielną osadę. Jest to ubo
ga mieścina, której rnieszkaócy trudnią się rolnictwem i rybołów
stwem. Kościół, przedtem filialny, a od r. 1795 parafialny, zbudowa
ny w r. 1850 na miejscu dawnego, również drewnianego. W osadzie 
istnieje szkola początkowa, urząd i sąd gminny, oraz stacya poczlo
wa i stacya kolejowa. Jarmark jeden w poniedziałek po św. Kazi
mierzu. 

247. O I k u s z. 
Miasto powiatowe w gub. kieleckiej, śród piasczystej wyżyny, 

przy kolei iwangrodzko-dąbrowskiej położone. Domów 265. Ludno
ści 4980. Początek osadzie dali górnicy, przybyli tu w celu wydoby
wania ołowiu. Pierwszą wzmiankę o Olkuszu znajdujemy w r. 1262 
i w tym też czasie został on miastem, na prawie niemieckiem. Ka
zimierz Wielki miaslo opasał murem, zbudował kościół św. Andrze-
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ia i założył klasztor augustyanów. Morawianie w r. 1455 miasto 
złupili. Około roku 1505 O. był w stanie kwitnącym, a kopalnie 
znaczne dawały dochody. W roku 154!J zbudowano pierwszą sztol
nię Starczynowską, następnie powstała Ponikowska, dająca najlep
szą rudę, a wreszcie Pilecka i trzy inne, pomniejsze. W tym też cza
sie istniała tu mennica, skasowana około roku 1630. Wojna szwedz
ka . kwitnące i zamożne miasto zubożyla, .general Miiller bowiem po
brał ogromną kontrybucyę i zabrał górników do pomocy przy zdo
bywaniu Częstochowy. Przed tą klęską produkcya roczna kopalń 
wynosila 15,000 centn. olowiu i 1500 centnarów srebra. Wydzierża
wione następnie przez Jana Kazimierza kopalnie przyszły do upadku, 
sztolnie nie mogły odprowadzać znacznej ilości wody zaskórnej 
i w roku 1700 już się częściowo zawaliły. Szwedzi w roku 170.2 za
brali zapąsy ołowiu i nałożyli glejty 30,000 złotych. W roku 1712 
główne sztolnie zapadły się. W r. 1728 August II chciał wznowić 
roboty, lecz to się nieudała. Około roku 1780 ponowiono pró~y, 
lecz znowu bezskutecznie. Po wojnie szwedzkiej napłynęło do mia
sta wielu żydów, którzy za bezcen wykupili ruiny domów i tu za
częli się osiedlać. Dnia 3 lipca 1787 roku bawił w O. Stanisław Au
gust. Następnie czyniono jeszcze próby osuszenia kopalń w latach: 
1800, 1808, 1816, 1840, lecz za wsze bezskutecznie. Dopiero w roku 
1883 sztolnia Ponikowska zaczęła być czynną, a następnie odkryto 
Czart.oryską. W roku 1900 znowu sztolnia Ponikowska była zalan,a 
wodą rz. Baby, wskutek czego przeprowadzono ocembrowanie s!ste
matyczne. Obecnie w Olkuszu wytapiany jest galman. Z p,a~1ątek 
przeszłości zachował się tylko kościół i kilka domów .. ~osci?l ten 
zbudowany był za czasów Władysława Lokietka, a dawmeJ byh przy 
nim kanonicy regularni. Zachował się w nim styl ostrołukow!. ~o
dne widzenia są tu dwa ołtarze: wielki z XVI wieku i w kaplicy sw. 
Annv z XV wieku ambona z r 1639 ołowiana chrzcielnica z roku 
1687, piękne orga~y, ~talle z r .. 1594 l w skarbcu pom'.ę<lzy '~iel.oma 
przedmiotami-krzyż ze srebra wagi 40 f. Po dawneJ kolegiac~e są 
też stare rękopisy z XV wieku. Obok kościoła stoi don:iek, w kto_r~m 
mieszkał św. Jan Kanty, b~dący tu proboszczem. Z tnnych koscw
lów niema śladów. Prócz tego w mieście istnieje cerkiew prawo
sławna, szpital św. Błażeja z ŁL·zema szarytkami od r. 1901.' synago
ga, dom schrnnienia dla starców, straż ogniowa, tow. pozyczko.wo
oszczędnościowe od roku 1900 szkota początlrnwa, szkoła górmcza, 

' 12 
Krótka monogr•fl•. 
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urząd powiatowy, maaistrat s d k . . 
graf, stacya kolejowa," fabr;ka tahioi ~J~, sąd gmmny~ po~zta, tele
sprowadzana jest rurami miast b e tury smołowcoweJ. ·woda 
Handel slaby Rzemi'os/ 1 do . rukowane, nader licho oświetlone. 

. · ia za e wie mog d 1. . • • 
wymagania. Jarmarków 6. ą za owo ic mmeJ wybredne 

248. Olsztyn. 
Osada, dawniej miastPczko w a b . . . · 

częstochowskim o 11 w od C t' h bu . p10trkowsk1eJ, powiecie 

dy był zameczek wysta\~iony ~;s s~:1:'';[ o.dl~gła. ~~wiązkiem osa
wną warownię i rozszerzył a K , . . . aZ1t~11erz Wielki umocni! da
zamku utworzoną w roku i~88 az1n11~rzt .Tag1ellończyk osadę u stóp 

. , na m1as o zamienił Ub . b • 
miasteczko i dotąd takiem pozost , G ·. og1e YiO to 

, aio. runta p1ascz t · d · 
utrzymania mieszkańcom a handel nie ma t . b ys e me aJą 

. k . . ' u racy1 ytu. w r 1587 
wo3s a arcyksięcia rakuzkiego Maksymiliana podczas sztu . , 
ku I la · ' rmu zam
.K 'I~~ ck~e e pos wiły schwytanego syna dowódzcy załoai zamko•"eJ· 

ar ms tego z · 'k o· · " „ 
d , . '. man ą. Jc1ec sam wycelowal i strzel il z armaty bv 

ac. pozn~c, ze. o. ?oddaniu się nie myśli. Niemowl ole ło lee~ 
WOJska meprzyJac1oł ustąpiły . Po szturmie \V r 1,u,6 ę p kg ' d• 

· k . . 1"' zame popa i 

~v3~~1~y, tore dotąd_ istnieją. Kościół parafialny istnial już w roku 
' ecz po spalemu, odbudowany został w r 1729 . k 

wych w d · · t . . · z rum zam o-
. . . . osa zie is IlleJe szkota początkowa, a urząd gminn we 

wsi Zrębicach. Poczta w Częstochowie. Jarmarków 2. Y 

249. O p a t ó w. 
J'Iiasto powiatowe w gub. radomskiej' nad 0 t. k 

. t d . ' rz. pa ow ą o 17 
wiors o stacy1 kolejowej Ostrowiec odlea•e Do111. 354 ' . 
l. b' 10 bi . ow a w teJ 1cz ie · 2 murow. Ludności 61 OO Jak b d 1 ' 
, . d d 'd . o ar zo udna osada J'ak 
swia cza o naJ ywane w ·samem · ' · · · ' 

. . ". m1escie dz1s1ejszem grob 0 ań-
sk1e, istniała w czasach przedchrześciJ' ańskich B d . y p. g . 
t t · · · . · ar zo zyzna z1em1a 
u eJsza sci.ą~n~l~ ~icznych osadników, a osada musiała być dobrze 
urząd~ona, JezeJi JUZ W Xf[ Wieku gości! tu król ze swem otoczen' 
Na miast · d k · · iem. 

o Je na zam1ernona została dopiero w roku 1282 
Leszka Czarnego, na prośbę jednego z biskupów lubelskich kt:;z:~ 

.O. by! rezyd:ncyą i własnością. W r. 1339 Kazimierz -\vielkiy tu 

sktadat przysięgę w sprawie szkód od krzyżaków poniesionych, a Ja-
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gieUo bywał bardzo częstym gosc1em . W roku. 1457 wystawiono 
okazaly ratusz. W XV też wieku miasto zaliczało się do zamożn.iej
sżycb i ludniejszych, ponieważ udzielone w r. 1341 swobody kupcom 
i rzemieślnikom, wielu ich ściągaly. W r. 1500-1502 tatarzy mia
sto zniszczyli, a dopiero w r. 1518, gdy nabył je Krzysztof Szydło
wiecki, miasto uzyskalo większą. liczbę jarmarków, na które zaczęli 

przybywać kupcy greccy i ormiańscy. Wkrótce O. opasano murem 
z czterema bramami, z których \Varszawska dotąd przetrwała. Wie

lu kupców przybyło z Turcyi i tu pozakładali sklepy. W roku 1551 

pożar zniszczy! miasto niemal doszczętnie i wówczas też spalil się 

ratusz z aktami i przywilejami. Około r. 1560 miasto zaopatrzone 

zostało w · wodociągi. W XVII wieku mieszczanie, prócz uprawy 

gruntów, trudnili się handlem, wywożąc towary na Ruś i Węgry, 

utrzymując stosunki z Wrocławiem i Poznaniem, lecz w połowie te
goż wieku żydzi zaczęli się tu osiedlać, utworzyli oddzielną dzielnicę, 
a otrzymawszy od następnych wlaścicieli niesłychanie znaczne przy
wileje, handel ujęli w swe ręce. Po Szydłowieckich, miastem wła
dali Tarnowscy, Ostrogscy, Lubomirscy, Sanguszkowie, a w końcu 
Potocki i M. Karski. W r. 1656 szwedr.i, a w następnym zaraza mo
rowa miasto zniszczyły . W r. 1751 .ogiet1 zniszczył cale miasto, po

zostawiając zaledwie 13 domów. W r. 1834 spaliło się 211 domów. 

Obecnie nowoodbudowany O. przedstawia się dość schludnie. Lu

dność chrześcijańska . zajmuje się rolnictwem i rzemiosłami, a żydzi 
handlem. Rozwinął się tu szczególniej wyrób ręczny koronek, znaj

dujących zbyt w Warszawie, Rydze i wielu miastach Cesarstwa, zaj· 
mując przes1.lo 2000 rąk kobiecych. Rzemieślników O. liczy obecnie 

2.09, a w tej liczbie kra wców 52, szewców 38, stolarzy 11, kowali 5 
i po kilku z innych rzemiosł. W XIV wieku bylo tu już rozwinięte 

tkactwo. Najdawniejszy przywilej cechu jest z r. 1569, wydany ce

chowi kupieckiemu. Kościól kollegiacki św. Marcina założony został 
przez Aloizego Dunina w r . 1040. Zbudowany z kamienia ciosowe

go, 'posiada piękny pomnik Szydłowieckich, godny uwagi, onz wiele 

innych zabytków, W początkach swego powstania obsługiwany byl 

przez cystersów, w XJI wieku podniesiony został do godności kolle

giaty, a w r. 1471 był i parafialnym. Drugi kościół Panny Maryi

pobernardyński, poświęcony byl w r. 1060, a w r. 1067 odprawil tu 
Mszę św . Stanisław, biskup krakowski. W ostatnich czasach ksiądz 
Karol Targowski świątynię tę odnowił. W grobach kościelnych leży 
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ciało niezniszczone ks. Karola Lizieniewicza, zmarłego w roku 1706. 
Kościół św. Ducha, dawniej istniejący i kaplica św. Leonarda-już 
nie istnieją. Miasto prócz tego posiada: cerkiew prawosławną św. 
Mikołaja, synagogę, szpital św. Leona, szkoły początkowe, sąd poko
ju, sąd gminny, wladze powiatowe i miejskie, skład monopolowy, za
rząd akcyzy, urząd gminny, pocztę, telegraf, mlyn parowy i kilka 
drobnych zakładów przemysłowych. Jarmarków 6. Straż ogniowa 
ochotnicza istnieje od r. 1900. 

2.50. Opatówek. 

Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Pokrzywnicą, w gub. i po
wiecie kaliskim, przyszła stacya kolei warszawsko-kaliskiej. Ludno
ści 2200. Starożytna osada, o której znajdujemy wzmianki w roku 
1136, a w r. 1331 zniszczona przez krzyżaków. W r. 1359 osada 
uzyskała od Kazimierza Wielkiego przywilej na miasto. W tym też 
czasie Jarosław Bogorya ze Skotnik zbudował tu rezydencyę bisku
pią i kościołek parafialny, lecz zawsze bylo miasteczkiem nieludnem. 
Napoleon I, dowolnie rozporządzając dobrami księstwa Warszaw
skiego, O. darował generałowi Zajączkowi, a ten testamentem w r. 
1826 przekazał miasto Józefowi Radoszewskiemu. Od tego też czasu 
dopiero zaczyna się rozwój miasta. W r. 1824 zalożono tu fabrykę 
sukna, słynną w kraju i zagranicą, urządzono piękny park. W roku 
1859 nabył dobra senator Funduklej. Obecnie są własnością p. Ka
rola Sch!Ossera. Prócz fabryki sukna, jest tu fabryka lalek. Ludność 
zajmuje się rzemiosłami i pracą w fabrykach, oraz handlem. Dawny 
pałac Zajączków został rozebrany, a na jego miejscu buduje się 
wspaniały dom mieszkalny. Kościotek parafialny rozszerzony przez 
generała Zajączka, przybrał styl maurytański, lecz wymaga grun
townej restauracyi. Obecny właściciel p. K. Sch!Osser ma przystą
pić do budowy nowego kościoła, obszerniejszego, a stary parafianie 
postarają, się odrestaurować. Zwłoki gen. Zajączka w grobowcu 
pod kościołem stoją w zaniedbaniu; trumna modrzewiowa psuje 
siQ od wilgoci. W osadzie istnieją dwie szkoły początkowe, dom 
schronienia dla starców, urząd gminny i stacya pocztowa. Jarmar
ków sześć. 
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251. Opatowiec. 
Osada, dawniej miasteczko, nad Wisłą, w gub. kieleckiej, po

wiecie pińczowskim, o 62 w. od najbliższej stacyi kolejowej Wol
brom odległa. Domów 106. Ludności 1000. Starożytna osada ist
niejąca już w r. 1085, a zamieniona na miasto w r. 1271 pr~ez Bol~
sła wa Wstydliwego. W r. 1341 Kazimierz Wielki nadał Jarmarki, 
a następnie otrzymując przywileje w latach 1411, 146.8 i 14'.0, oraz 
będąc miejscem kilku zjazdów, miasto bylo w stam~ kwitnącym. 
W r. 1500 posiadalo już cech szewcki, a w r. 1533 zalozono tu .cech 
wspólny dla kowali, ślusarzy, bednarzy, stelmachów. mularzy, .m.1e?z
ników, garncarzy, golibrodów, postrzygaczy sukna, powrozmkow 
i siodlarzy. Od r. 1792 byly tu jarmarki tygodniowe, lecz po osta
tecznem przeprowadzeniu granicy Królestwa Polskiego, upadla da
wne znaczenie handlowe miasta. Obecnie jest to uboga osada. ~n
dność trudni się spławem i rybołówstwem. Kościół parafialny sw. 
Jakuba, Szymona i Judy, zbudowany w XIII wieku, wskutek podmy
wania go przez Wisłę, musiał być rozebrany. W r. 1~8.3 Tomasz, 
opat tyniecki, zbudował tu kościół z klasztorem domm1ka~ów, do 
którego parafię przeniesiono, ale sam kościół przez przeróbki fatal
nie jest zeszpecony. W osadzie istnieje szkota począt~owa, urząd 
i sąd gminny. Jarmarków 6. Poczta w Nowym-Korczyme. 

252. Opoczno. 
Miasto powiatowe w gub. radomskiej, nad rz. Drzewiczką, przy 

kolei nadwiślańskiej polożone. Domów 279 (polowa murow.). Lu
dności 5800. Jako wieś O. istniało już w r. 1°284. Kiedy zostało 
miastem-niewiadoma, ale przypuszczać należy, że za czasów Kazi
mierza Wielkiego, który pobudował tu zamek i opasal miasto mu
rem. W r. 1593 założono tu cech szewcki, a w r. 1599 Zygmun.t III 
zezwolil na zbudowanie trzeciej bramy w murach miasta. Dma. 15 
września 1655 r. stoczono tu walkę ze szwedami, a miasto tak ucier
piato, że zamek był zrujnowany i pozostało tylko 15 dom~w, ~ ?~ 
przedmieściach 5. Obecnie zamek ten po odi;estaurowamu miesr.i 
w sobie władze powiatowe. Jest też tutaj dom, w którym mieszka
ła sławna Esterka, rodem z Opoczna. Zbudowany z kamienia wa
piennego. stoi w Rynku. Kościół parafialny św. Bartłomieja, zbudo-
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wany był przez Kazimierza Sprawiedliwego, a choć podczas kilka

krotnej naprawy stracił wiele cech starożytności, jednak mury, 
a zwlaszcza okrągła wieża z boku, świadczy o pochodzeniu z XII w. 
Kościól św. Maryi Magdaleny, obecnie filialny, pochodzi z XIII 

.wieku, stoi za miastem i prawdopodobnie on byl początkowo para
fialnym. Ludność miasta trudni się rolnictwem, rzemiosłami i han
dlem. Rozwija się też tu przemysł. Przed kilku laty miasto nawie
dził pożar. Obecnie znajduje się tu browar, 2 garbarnie, 2 olejarnie, 
fabryka wyrobów ceramicznych, młyn, miodosytnia, tartak, piec wa
pienny, fabryka cementu, 3 farbiarnie, fabryka octu, 49 szewców, 16 
krawców, 17 rzeźników, 4 czapników, 2 rymarzy, 2 bednarzy, 9 pie
karzy, 28 stolarzy, 3 blacharzy, 7 kowali, 2 introligatorów, 4 cieśli, 
4 malarzy i kilku innych rzemiost przedstawicieli po jednym z każ
dego. Cechy istnieją: szewcki, piekarski, stolarski i kowalski. Straż 
ogniowa zorganizowana w r. 1901. W mieście istnieje synagoga mu
rowana, szpital św. Ladyslawa, dom przytułku dla starców, władze 

powiatowe i miejskie, szkoły początkowe i niedzielno-rzemieślnicza, • 
sąd pokoju, sąd gminny, zarząd akcyzy, poczta, telegraf i stacya ko
lejowa. Jarmarków 6. 

253. Opole. 
Osada, dawniej miasto, w gub. lubelskiej, powiecie nowoale

ksandryjskim, o 34 w. od najbliższej stacyi kolejowej Nowo-Aleksan
drya odległa. Domów 232. Ludności 4160. Założycielem miasta byl 
w XIV wieku Władysław ks. Opolski. Kazimierz Jagiellończyk nadal 

miastu jarmarki. W XVI w. Stanisław Słupecki, wJ'aściciel miasta, za
mienił kościól na zbór kalwiński, usunięty dopiero w r. 1017. Gdy 

miasto przeszło w ręce Tarłów, Jan Tarfo, wojewoda sandomierski, 
w r. 1766 sprowadził tu pijarów, z których ks. Ignacy Konarski zało
żył szkolę rzemieślniczą z warsztatami. Zofia Tarłowa wystawiła tu 

piękny patac i założyła ogród, zgromadziwszy bogatą bibliotekę 
i zbiory dzieł sztuki, oraz gabinet fizyczny. W r. 1787 bawil w O. 

Stanisław August, a w r. 1854 pałac sprzedano rządowi, który za
mieni! go na koszary. W r. 1799 pijarzy założyli tu szkolę, a obe
cnie w gmachu tym urządzono fabrykę płócienek na warsztatach 
ręcznych. W roku 1879 pożar zniszczył znaczną część osady. Ulice 
tu niebrukowane, błoto i wyboje wszędzie, a oświetlenia nie-
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ma Kościół parafialny murowany, zbudowany został przez Tarłów 
w ;. 1670 na miejscu drewnianego. Posiada piękny obraz św. Igna
cego Lojoli i wiele nagrobków, pomiędzy którymi .i ~oz~l~i Rzewu·
skiej, gilotynowanej w Parżyu w r. 1'794. W osadzie IStmeJe sy?ago
ga, dom schronienia dla starców, szkola pocz~tkowa, urzą~ i .sąd 
gminny, stacya pocztowo-telegraficzna, cukrowma, 2 garbarme, kilka 
fabryk sukna, dwa młyny, tartak, cegielnia i doskonale gospodarstwo 
rybne, oraz zakład wyrobu sera na sposób szwajcarski. Jarmarków 

sześć. 

254. Orchówek. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. siedleckiej, powie~ie wło

dawskim włączona do gminy Włodawa, leży nad rz. Bug'.em, na-
. ,'u'odawy Ludności 800 Przeszłość miasteczka nieznana. przeciw ·n. . · . · k" h 

w XVJI wieku było własnością Irnickich, a następme DrohoJCWS 1c , 
z których Teofila zalożyla tu klasztor augustyanów i zbudowala -~o
, · ·~ drewniany \V r. 1780 ks. Koterba, przeor klasztoru, wzmosl 
SCIO~ • • d . . '. 
nowy kościół murowany. 'V osadzie, niczern wresz.cie. o wsi me roz-
niącej się, istnieje cerkiew, pierwotnie unicka, wz~1e~10na w r .. 1673 
przez Teofilę Drohojewską. Ludnośó uboga, trudm się spławem 1 rol
niclwem. Urząd gminny mieści się we wsi Szumince. Poczta w Wl'o

dawie. Jarmarków nigdy tu nie było i obecnie niema. 

255. Osieck. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub . siedleckiej, powie~ie ga~

wolińskim, o 6 w. od stacyi kolejowej Pilawa odległa. Domo\; -~6, · 
Ludności 1700. Osada la istniała już w czasach przedchrzesc1~an
skich, jak tego dowodzą istniejące tu cmentarzyska. ~ epo~~ h.1s~o
rycznej istniał tu dwór myśliwski książąt mazowieckich, ZJe~d~aJą

cych na lowy, W r. 1503 zakończył tu życie Konrad, ks1ąz.e n.a 
Czersku i Warszawie. W r. 1558 osadę Zyg1nunt August za~ieml 

na miasto i nadal prawo niemieckie. W lalach 1625, 1629 1 1630 

zjeżdżał tu Zygmunt III, c~1roniąc ~ię przed ~arazą ~noro~ą, ~ '':' o~v~~ 
czasie miasto było w stame pomyslnym, miało wielu 1 zern1eslmko~ 
i sporo ludności. Obecnie dopiero w ostatnich czasach zaczyna się 
podnosić, gdy w pobliżu przeprowadzono kolej, Kościół parafialny 
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pierwotny stanął około r. 1300, a gdy zgorzał, wystawiono nowy 
w r. 15.66. Obecny wzniósł ks. Andrzej Reptowski, scholastyk war
sza~sk1, w r. 1781. W osadzie istnieje szkoła początkowa i urząd 
gminny. Poczta w Garwolinie. Jarmarków 6. 

256. Osiek. 
. Os~da, dawniej miasteczko, w gub. radomskiej, powiecie san

dom1ersk11n, o 49 wiorst od najbliższej stacyi kolejowej Ostrowiec od
legła,. żadnych dróg dojazdowych nie posiadaj~ca. Domów 194. Lu
dności 1600. Osada bardzo starożytna. Dawniej leżała na trakcie 
z Krakowa do Sandomierza, to też zatrzymywali się w zamku tutej
szym Bolesław V, Leszek Czarny i Kazimierz Wielki, który zamek 
~rzebudowal. Władysław JagieUo w r. 1430 zamienił na miasto 
l nada~ prawo niemieckie, a gdy w r. 1518 zgorzalo, Zygmunt r 
:iwolmł na lat 8 od podatków. Rzemiosla nie rozwijały się tu wcale. 
Zydom Zygmunt III w r. 1606 zabronił się osiedlać. W XVIII wieku 
sąd mie!ski tutejszy, w którym mialy prawo zasiadać i kobiety, wy
dal glosny wyrok na kowala za zabójstwo przez niego popelnione 
a~e po?ieważ kowal byl tylko jeden w mieście, powieszono więc z~ 
mego Jednego z dwóch zamieszkalych tu ślusarzy. Na cmentarzu jest 
drewniany kościołek bardzo starożytny, prawdopodobnie z XIV wie
ku; jest w nim piękny ołtarz z XVI w. i rzeźba przedstawiająca św. 
Rodzinę. Kościól parafialny, zbudowany w r. 1440, zgorzał wraz 
z calą osadą w r. 1842, a obecny parafianie wystawili w roku 1852. 
"'\'V osadzie istnieje szkola początkowa, dom schronienia dla starców 
i urząd gminny, oraz młyn wodny. Poczta w Staszowie. Jarmar
ków sześć. 

25} Osięciny. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. warszawskiej, powiecie nie

szawskim. o 21 wiorst od stacyi kolejowej Wloclawek odlegla. Lu
dności 1400. Jako wieś istniały O. już prawdopodobnie · w czasach 
przedhistorycznych, gdyż w okolicy znajduje się wiele grobowców po
gańskich. Miastem zostały dopiero w r. 1824 za staranie1~ ówczes
nego wlaściciele Gzowskiego, który starał się tu osadzić przemysl 
sukienniczy. W r. 1648 na miejscu spalonego kościoła wystawiono 
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nowy, a w r. 1763 znowu byl odbudowywany, poczem w roku 1838, 
jako grożący zawaleniem, został rozebrany. Józef hr. Skarbek wy
stawil murowany pod wezwaniem Opieki N. M. P. w r. 1854'-1856. 
Od r. 1880 osada szybko się zaludnia i zajmuje przemysłem. Istnie-. 
je tu szkoła początkowa, urząd i sąd gminny, kasa zaliczkowo-wkła
dowa, stacya pocztowa, straż ogniowa, fabryka maszyn rolniczych 
i kilka drobniejszych zakładów przemysłowo-rękodzielniczych. Jar
marków 6. 

258. Osmolin. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Nidą, w gub. warszawskiej, 

powiecie gostyńskim, wlączona do gminy Sanniki, o 22 w. od stacyi 
kolejowej Lowicz odległa. Domów 72. Ludności 830. Ziemowit, ks. 
mazowiecki, w r. 1431 za1ożył to miasto, a zarazem zbudował ko
ściół parafialny. Po włączeniu Mazowsza do Korony, właścicielem 
O. był Stanisław Miński, a w r. 1602 istniała obok kościoła i szkółka 
parafialna. W r. 1604 za!ożono bractwo literackie. W czasie wojen 
miasteczko zupełnie zniszczało. Ludność trudni się tu wyłącznie rol
nictwem, żydów jest zaledwie kilka rodzin utrzymujących sklepiki. 
Obecny kościół parafialny zbudowany został w r. 1790. W osadzie 
istnieje szkoła początkowa. Jarmarków 6. Urząd gminny i stacya 
pocztowa w Sannikach. 

259. Ossyjaków. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Wartą, w gub. kaliskiej, 

powiecie wieluńskim, wlączona do gminy Radoszewice, o 39 wiorst 
od przyszłej stacyi kolejowej Sieradz odległa. Dornów 7 4. Ludności 
980. Na gruntach piasczystych zalożone w XV wieku miasteczko, nie 
mialo i niema żadnych warunków do rozwoju. W roku 1561 miasto 
splonęlo doszczętnie. Obecnie jest to licha osada, nie posiadająca 
nawet dobrych rzemieślników. Na miejscu drewnianego kościota 
w r. 1648 proboszcz Jakób Fabrycusz zbudował kościól murowany, 
zni~zczony przez pożar w r. 1750. Odbudował św~ątynię natychmiast 
proboszcz Cysterzyński. Obecnie osada ma szkolę początkową, urząd 
gminny i stacyę pocztową, oraz mlyn wodny. Jarmarków 6. 
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260. Ostrołęka. 

1 
• Miast~, P.ow.ia.towe .w gub. łomżyńskiej, nad rz. Narwią, przy 

ko.ei nadw1slansk1eJ połozone. Domów 462. Ludności 8000. Pierw

sz~ ~zmiankę znajdujemy w r. 1379, gdy Ziemowit III dal O. jako 
~1es ks. Januszowi, wraz z całą puszczą przyleglą. Ks. Janusz zalo
zyl parafię i zbudował kościół w r, 1399, a Janusz Starszy w r. 1427 
wieś zamienił na miasto, nadal dwa jarmarki i pozwolił założyć po
strzygalnię. Miasto musiało szybko wzrastać, bo już w r. 1502 Kon

rad, ks. mazowiecki, ustanowił cechy rzemieślnicze. Po włączeniu 
Mazowsza do Korony, O. zostało miastem niegrodowem i przeszło na 
własność królowej Bony. W roku 1563 pożar zniszczył 306 domów, 

a gd,y ~tefan ~atary obdarzył przywilejami w r. 1578, miasto szybko 
podzw1gnęło się z upadku. Walki jednak w r. 1702 kurpiów ze szwe
dami, miasto doprowadziły do ruiny. Handel trzymają w swem rę
ku wyłącznie żydzi, a wzrost miasta datuje się dopiero od zbudowa

nia kolei. KościóŁ parafialny murowany, przebudowywany w roku 

16.J.6, odnowiony został następnie w roku 1873, lecz przy tern 

utracił cechy starożytności. Kościół pobernardyński zbudowany 

był w r. 1666 przez Tomasza Gocławskiego, posiada wnętrze ozdo

bione freskami. W mieście, prócz władz powiatowych i miejskich, 
istnieją dwie szkoly początkowe, szpital św .. Józefa, synagoga, sąd 
pokoju, sąd gminny, tow. pożyczkowo-oszczędnościowe, straż ognio
wa ochotnicza, stacya pocztowa, telegraf, stacya kolejowa za mia
stem, oraz obszerne koszary wojskowe, fabryka wyrobów bursztyno
wych, 2 fabryki wyrobu kafli, dwie dystylarnie, fabryki octu, miodo

sytuie i kilka innych zakładów przemysłowych. Za miastem stoi po

mnik dla poległych żołnierzy rosyjskich w r. 1831. Jarmarków 6. 

261. Ostrów. 
Miasto powiatowe w gub. łomżyńskiej, przy odnodze kolei te

respolskiej położone. Domów 502. Ludności 10,600. Pierwotną osa
dę wiejską Boleslaw IV, ks. mawwiecki, w r. 141 O wyniósł do go

dności miasta, a Anna, ks. mazowiecka, obdarzyła licznemi przywi

lejami. Miasto w XVI wieku szybko wzrastało, posiadając nawet 
dworzec królewski, w którym odbywały się roki i sądy ziemskie. 
W r. 1610 mialo 453 domy. W wieku XVII wskutek wojen szwedz-
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. 1 · ęlo się nieco dźwi-
kich podupadło. ·w ubiegłem dopier.o stu ecru zacz . b . 

h · l d lę Jedwa m-gać założono tu fabrykę wyrobów tabacznyc I 10 ow . 
' , ' · wzrosła dopie-kó w na wielką skalę, ale ostatecznie ludnosc znaczme . 

. . · · 1 · Obecme ro z chwilą przeprowadzenia przez miasto kolei ze azneJ. . . 

K , · ·1 afialny na mieJ-jest na drodze do pomyślnego rozwoju. osc10 par ' . . 
scu spalonego, zbudował z drzewa w r. 1555 biskup ~~d.rzeJ Niede

cki a gdy i ten z kolei popadł w ruinę, parafianie wzmesl~ nowy, po-
' · · t · cy muro-święcony w r. 1801. W r. 1884 zbudowano obecme is meJą ' . 

. · t ostada kaplicę na wany kosztem 45,000 rb. Procz tego m1as o P . 
' urząd pow1a-cmentarzu grzebalnym, szkoły początkowe, synagogę, . 

towy, urząd miejski szpital powiatowy, sąd pokoju, wydział_ ~ypo~ 
' . . · stem IstmeJe tez teczny, st. poczt.-telegr. i st. koleJową o 4 w. za mia · 

browar kilkanaście wiatraków i kilka zakładów przemysłowych 
drobnieJszych. Rzemieślników miasto liczy 260. Jarmarków 6. 

262. O str ów. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Tyśmienicą, w gub. siedlec

kiej, powiecie włodawskim, o 15 w. od stacyi kolejowej Parczew ~d: 
legła. Domów 310. Ludności 4500. Na początku XV wieku jako wies 

O. należała do Tęczyńskich. Zygmunt I dnia 25 stycznia 1548 r. wy

niósł do godności miasta i nadał prawo niemieckie, a zarazem roz

szerzył granice osady. Nieco później olrzymalo miasto prawo ma

gdeburskie i targi tygodniowe. W polowie XVI '~· m~asto cieszyło 
się dobrobytem. Osiadło tu 104 rzemieślników, posiadaJący~h cechy. 

Późniejsi królowie: Stefan Batory w r. 1578, Zygmunt III 1 Włady
sław IV nadawali liczne przywileje. W r. 1660 miasto zgorzal~ z~-
p elnie. W roku 1669 Michał Korybut potwierdzi! dawne przywileJe, 

· o prawa a Jan III w r. 1681 nadal jarmarki. W r. 1789 ogramczon . 
dla żydów tu osiedlających się. Pozbawione dróg dojazd~:vych, ~J~
sto nie mogło rozwinąć się należycie i obecnie ludnosc trud~n si~ 

. . . .., . H d l UJ'ęli w ręce zydz1. 
przeważnie rolmctwem 1 rzem1os~a1m. an e . , . d 
Osada niebrukowana, bez oświetlenia, a dwa jej przedmiescia nę. zne 
i brudne. W połowie XV wieku istniał tu już kościołek drewmany. 

Na jego miejscu :Mikołaj Skrzynecki (zbudował nowy, mm~owany, 
· · ·t t arafiarne grun-z dworna wieżami, w r. 1755, a w r. 1877 kosc10 en P . . . 

townie zewnątrz odnowili. Jest w nim obraz Matki Boskie.i. lask~mi 
słynący. W roku 1638 zbudowano tu drugi kościołek drewniany, sw. 
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Ducha, rozebrany w r. 1790. W osadzie istnieje też cerkiew prawo
sławna drewniana, synagoga, szkoła początkowa, sąd i urząd gmin
ny, stacya pocztowa, browar i kilka warsztatów rękodzielniczych. 
Jarmarków 6. 

263. Ostrowiec. 
Miasto nad rz. Kamienną, w gub. radomskiej, powiecie opatow

skim, przy kolei iwangrodzko-dąbrowskiej. Domów 398, a w tej licz
bie 219 murowanych. Ludności 6900. Data założenia miasta jest 
niepewna, ale z regestrów 1578 roku widocznem jest, że Ostrowiec 
(Ostrów) w parafii Szewna, należal do Piotra Zborowskiego; przywi
lejem królewskim dla Kacpra Maciejowskiego wydanym, do rzędu 
miast podniesiony. W r. 1614 ks. Janusz Ostrogski wymurowal ko
śció! i utworzona została parafia. Kościól ten uległ zniszczeniu w cza
sie wojen szwedzkich i w tym stanie przetrwał do r. 1784. Rogaliń
scy zaczęli odbudowywać, a robót dokończy! w roku 1803 ks. Józef 
Czartoryski, lecz nie zastosowano się do planu, bo ·nie zrobiono 
dwóch wież frontowych. Około r. 1894 kościół był doprowadzony 
do porządku. Wlaścielami miasta byli kolejno: Ostrogscy, Sangusz
kowie, Lubomirscy, Wiśniowieccy, Dąbrowscy, Czartoryscy, a w koń
cu b. Bank polski, który starał się o podniesienie tu przemysłu że
laznego. Nowonabywca baron Frenkel podniósł znacznie przemyst 
Obecnie dobra są własnością hr. Maryi Wielopolskiej. Miasto jest za
ludnione przez żydów, brudne, pelne wybojów i blota, licho oświe
tlone, ale ruch handlowo-przemysłowy znaczny. W okolicy są 
znaczne zaklady górnicze, cukrownia i inne zakłady przemysłowe. 
W mieście istnieje szkoła początkowa, magistrat, straż ogniowa od 
r. 1901, poczta, telegraf, stacya kolejowa, sąd pokoju, pięć garbarń, 
młyn amerykański i 4 cegielnie. Jarmarków 6. · 

264. Ozorków. 
Miasto nad rz. Bzurą, w gub. kaliskiej, powiecie łęczyckim, o 23 

w. od stacyi kolejowej Lódź odlegle. Domów 528. Ludności 14,900. 
Pierwotnie wieś należąca do Szubskich, z których Mikołaj przy koń
cu XVI wieku zbudował tu kościól z klasztorem. Zakonników jednak 
nie osadzono, a kościół konsekrowano dopiero w r. 1668. Okolo r. 
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1885 kościół ten powiększono i wzniesiono wieżę. W r. 1811 Ignacy 
Starzyński założył tu osadę fabryczną, którą w r. 1816 wyniesiono 
do godności miasta. Pomiędzy r. 1820 a 1830 rozwijał się tu silnie 
przemysł sukienniczy. Miasto liczyło 1400 watsztatów i 3250 mie
szkańców, lecz w r. 183 l przemysł podupadł, a następnie już rozwi
nęły się przędzalnie bawełny. Obecnie jest to nawskroś przemyslo
we miasto, czyste, schludne, zabrukowane i oświetlone. Istnieje tu 
przeszło 40 fabryk, z których ważniejsze są: przędzalnie sukcesorów 
braci Szlosserów, folusz Szajblera, kilkanaście fabryk wyrobów weł
nianych 6 farbiarni, 4 garbarnie, fabryka brenerów, papiernia, apre
tura, 3 fabryki kafli, młyn wodny i kilka innych. Rzemiosla stoją na 
wysokim poziomie. Handel bardzo ożywiony. W mieście, prócz wy
mienionego ko~cioła, istnieje kościól ewangelicki parafialny, w stylu 

ostrołukowym, zbudowany w r. 1842, synagoga, trzy szko:y począt
kowe szkoła miejska imienia Szlossera, przytułek dla starcow, towa-

' . rzystwo strzeleckie, straż ogniowa, towarzystwo pozyczko~o-oszczę-: 
dnościowe od roku 1900, urząd miejski, stacya pocztowa 1 telegraf. 
Jarmarków 6. 

265. O żarów. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. radomskiej, powiecie opa

towskim, o 21 wiorst od stacyi kolejowej Ostrowiec odległa. Ludno
ści 3650. Dawniej wieś Wyszmontów, w której istnial już w r. 1206 
kościołek drewniany, przez wlaściciela Józefa Ożarowskiego w roku 
1569 na zbór kalwiński obrócony. Tu odbywały się synody w latach 
1598 i 1628. Okolo r. 1580 bylo ubogą mieściną i dotąd wreszcie 
taką pozostaje, bo przeważa tu ludność żydowska. Kościół w r?ku 
1659 powrócony został katolikom. Obecny kościół parafialny z pias
kowca byl mocno zrujnowany i tylko dzięki zabiegom pro~oszcza k~. 
Matulewicza w r. 1899 został gruntownie odrestaurowany r przywro
cony do porządku. W r. 1900 osadę nawiedzil pożar, który zubożył 
ludność. W osadzie istnieje szkoła początkowa, synagoga murowa
na, sąd i urząd gminny, stacya pocztowa, fabryka mydła, a pod mia
stem lomy kamienia wapiennego. Jarmarków 6. 

266. Pabjanice. 
Miasto nad rz. Dobrzynką, w gub. piotrkewskiej, powiede l-as

kim, połączone kolejką elektryczną z Lodzią, a posiadać będzie sta-
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cyę kolei warszawsko-kaliskiej. Ludności 32,000, a z tej liczby 12 
tysięcy robotników w fabrykach pracujących, mieszczan rolników 
2552 i )llieszczan bezrolnych 14,068. W XI wieku stal tu już zame
czek, który z okoliczną włością stanowi! kasztelanię Chropi, a ta 
w r. 1084 nadaną została kapitule krakowskiej. W XV w. miejsco
wość ta została miastem pod nazwą obecną. Zygmunt August nadał 
w r. 1555 cechy i przywileje, chociaż cech kowalski już otrzymał 
przywilej w r. 1553. Arcybiskup Jarosław Bogorya w połowie XIV
wieku zbudował kościołek drewniany, a gdy ten widocznie uległ zni
szczeniu, kapituła krakowska zbudowała obecny w r. 1588. W wie
ku XV zbudowańo zameczek dla administratorów w stylu wloskim 

' ' dotąd wybornie zachowany. W r. 1818 miasto liczylo 700 mieszkań-
ców, dopiero założenie tu fabryki plótna okola r. 1830 dźwignęlo 
miasto, które wkrótce zamieniło się na fabryczne. Obecnie istnieją tu 
4 tkalnie i przędzalnie welny, fabryka wyrobów bawełnianych, tkal
.nia bawełny, farbiarnia, fabryka papieru, 2 gisernie, tartak, gorzel
nia i kilkanaście innych poważniejszych zakładów przemysłowych. 
Ulica główna oświetlona elektrycznością. Miasto posiada magistrat, 
piękny kościół ewangelicki, synagogę, sąd pokoju, szkoły początko
we, szkolę handlową, straż ogniową, pocztę i telegraf. Jarmarków 6. 
Handel wyłącznie w rękach żydów. Miasto po złączeniu go koleją 
z Kaliszem ma wielką przyszłość przed sobą, a dziś już niemal łączy 
się z Lodzią domami przy szosie budowanemi. 

267. Pacanów. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. kieleckiej, powiecie stopnic

kim, o 73 w. od najbliższej stacyi kolejowej Kielce odległa. Domów 
187. Ludności 2100. Jako osada istniała już w XI wieku, a w roku 
1118 ustanowiono tu parafię. W połowie XV wieku P. zaliczony był 
do rzędu miast. W roku 1504 tatarzy napadli miasto, lecz pobici zo
stali przez Wapowskiego. Około roku 1580 bylo dość zaludnione, 
nigdy jednakże nie wyróżniało się niczem i dotąd pozostaje ubogą 
osadą. Ludność trudni się rolnictwem i rzemioslami. Kościół pier
wotny z drzewa zbudował w r. 11 Ol właściciel P. Seminianus, pod 
wezw. św. Marcina. W XV w. kościół zbudowano z kamienia i cegly 
i ten dotąd istnieje. W osadzie jest też szkoła początkowa, dom przy-

, • 

tułku dla starców 
Jarmarków 6. 
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urząd gminny. Stacya pocztowa w Stopni~Y· 

268. Pajęczno. 

. Osada, dawniej miasteczko, w gub. piotrkowskiej, powiecie no· 
woradomskirn, o 32 w. od stacyi kolejowej Nowo-Radomsk odległa. 
Domów 219. Ludności 2560. Starożytna osada, która pra wdopodo
bnie posiadała zamek, mieszkał lu bowiem czas pewien, prz~d \~S~~
pieniem na tron, Leszek Czarny, około r. 1265. Pierwotny zas koscioł 
zbudował w r. 1140 Piotr Dunin. Miasto należało zawsze do bardzo 
ubogich. W roku 1717 nadane zostało paulinom w Częstochowie, na 
utrzymanie twierdzy w dobrym stanie. W r. 1810 wielki pożar pi:a
wie doszczętnie zniszczył miasto. Ludność tutejsza trudni się rolmc
twem i wydobywaniem kamieni~ wapiennego, na pokladach któ;e.g_o 
stoi osada. W r. 1753 ksiądz Dziurkiewicz zbudował nowy koscwl 
murowany, św. Leonarda; restaurowany po pożarze 1810 ro~~ i na 
nowo konsekrowany w roku 1823. Jest najpiękniejszym kosc1olem 
w okolicy. W r. 1576 pochowany byl w grobach tego kościoła kro
nikarz Marcin Bielski. W osadzie istnieje szkoła początkowa, urząd 
i sąd gminny. Poczta w Brzeźnicy. Jarmarki co dwa tygodnie. 

269. Parczew. 
Jliasto nad rz. Piwonią, w gub. siedleckiej, powiecie wlodaw

skim, pi·zy kolei z Lukowa do Lublina. Domów 372. Ludności 6200, 
a w tej liczbie 4300 żydów. Bardzo starożytne, w którem częsl.o g?
ścili królowie szczepu jagiellońskiego. Pierwszą wzmiankę znajduje
my w r. 1235, a w r. 1401 Władysław JagieUo zamieni! na miasto 
i nadał jarmarki. W r. 1544 zniszczyli miasto tatarzy, choć otoczo
ne bylo rowami i drewnianym parkanem. W r. 1564 bylo dość za
możne, posiadało 33 piekarzy, 17 szewców i 14 garncarzy, l,ecz po
żar w r. 1568 znowu je zubożył. W XVI i XV11 wieku pomyslny r<:>z
Wój swój zawdzięcza częstym pobytom królów i otrzymy':'anym prz.y
Wilejom. Królowie posiadali tu nawet swój pałac drewniany. ~ w~e
lu sejmów ostatni odbyty był w r. 1564, a gdy miejscem sejmow 
została W~rszawa P. zupełnie podupadł, wojny szwedzkie zaś do re
szty go zniszczyły. Żydzi, otrzymawszy od Jana Kazimierza w r. 1654 
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liczne przywileje osiedli tu i dotąd większą część ludności stanowią. 

W roku 1881 miasto znowu zgorzało, a rozwój i zwrot ku lepszemu 
rozpoczął się dopiero od lat kilku, po zbudowaniu kolei. Kościół pa
rafialny pod wezw. Wniebowzięcia N. M. P. wystawiony byl z drze-

. wa w r. 1413 przez Władysława JagieUę. Obecnie istniejący pocho
dzi z r. 1796. Cerkiew prawoslawna na miejscu dawnej, istniejącej 
już w r. 1400, zbudowana w r. 1858. Obecnie istnieje tu szkoła po
czątkowa, magistrat, stacya pocztowa, stacya kolejowa, synagoga, . 3 
browary, mydlarnia i 116 warsztatów rzemieślniczych. Jarmarków 
cztery. 

270. Parysów. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. siedleckiej, pow1ec1e gar

wolińskim, włączona do gminy Przonka, o 9 w. od stacyi kolejowej 
Pilawa odlegla. Domów 121. Ludności 1880. W r. 1528 właściciel 
wsi Siedcza Floryan Parys uzyskał przywilej na założenie miasta na 
prawie niemieckiem. Miasto nazwal Parysowem, które później prze
szl9 na wlasność Kossowskich i Wilko:lskich. Miasteczko to nigdy 
nie moglo należycie się zaludnić, nie mając ku temu żadnych warun
ków. Obecnie dopiero zaczyna się nieco rozwijać. Ludność trudni 
się rolnictwem i rzemiosłami. Pierwotny kościół parafialny stanął 
w r. 1461, a na jego miejscu Franciszek Biliński, marszałek w. kor. 
zbudował nowy kościół drewniany w r. 1750. W osadzie istnieje 
szkola początkowa i urząd gminny. Stacya pocztowa w Garwolinie. 

Jarmarków 6 dość ożywionych. 

271. Parzęczew. 

Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Gnidą, w gub. kaliskiej, po
wiecie !ęczyckim, o 20 w. od stacyi kolejowej elektrycznej w Zgierzu 
odległa. Ludności 1500, a w tej liczbie 80% żydów. Dokładnie po
czątek· miasta nieznany, ale odnieść go należy do początku XV wieku. 
W wieku XVI P. należał do Wojciecha, kasztelana łęczyckiego. 
Była to zawsze uboga mieścina. W r. 1576 liczyla 14 rzemieślników. 
Obecnie ludność żydowska trudni się hadlem drobnym, a chrześcija~ 
nie rolnictwem. Rzemieślników jest U. Pierwotny kościół drewnia
ny, zbudowany byl w XV wieku, a gdy pożar w r. 1800 zniszczył 

- 193 -

całe miasto wraz z kościołem właściciel Stokowski wzniósł murowa-, · · „ ruina wsku-
ny w r. 1804, lecz okolo r 1873 budowla ta JUZ grozita ·' · r k , · ·1 Na cmenta-
tek czego około r. 1878 parafianie przebudowa 1 oscw · XVI . 
rzu stoi kościolek modrzewiowy św. Rocha, zbud?wany w u'~ 1 ed-
k W 

. . , tkowa J synagoga. rzą 
u. osadzie istnieje tylko szkota począ . \u· lk' · 'xr l' 

• . ct minny w IV 1e leJ ' V o I . 
gmmny mieści się we wsi Piaskowice, są g . d . 

· 6 Są tu tez wie <rar-
Stacya pocztowa w Ozorkowie. Jarmarkow · " 

ambie i dwie olejarnie. 

Pawłów. 

Osada, dawniej miasteczko, w gub. lubelskiej, powiecie chełm
skim, o 5 w. od stacyi kolejowej Rejowiec odległa. Domów 120. Lu

dności 900, a w tej liczbie około 50 żydów. Jako miasto już w roku 

1416 było w posiadaniu biskupów chełmskich. Miasteczko było z~
wsze ubogie i dopiero w ostatniem dziesięcioleciu nieco zaczęlo s~ę 
zaludniać. Do roku 1860 żydzi tu nie mieszkali, to też i handlu me 
było żadnego. Ludność trudni się wyłącznie rolnictwem i garncar
stwem, ale ten ostatni przemysł upada. Kościół pa afialny zbudowa
ny około r. 1420 z drzewa, przez biskupa Piaseckiego. Istnieje też 
tu cerkiew prawosławna, zbudowana w r. 1663 jako unicka para

fialna, szkoła początkowa, urząd gminny i fabry~a oleju. Stacya 

pocztowa w Rejowcu. Jarmarków 6. 

273. Piaseczno. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Jeziorną, w gub . i powiecie 

warszawskim, o 18 w. od Warszawy odległa, połączona z nią kolej
ką wązkotorową. Ludności 3220. Wieś leżącą śród lasów przemia
nował na miasto książe Janusz Starszy w r. 1429. W r. 1572 mie
szkała tu Anna Jagiellonka, kryjąc się przed zarazą morow:i. W r. 
1656 miasto przez krzyżaków spalone. W r. 17 43 zbudowano ratusz 
i jatki. W ostatnich czasach miasto szybko wzrasta. Ludność trudni 
się rolnictwem, rzemiosłami i handlem. Kościół parafialny Wszyst
kich Świętych pochodzi z XIV w., a w r. 1736 przebudowany był 
przez Aleksandra Sulkowskiego; w r. 1833 parafianie go odrestauro
wali. W posadzce są płyty, stanowiące dawne nagrobki. W osa
dzie istnieje szkoła początkowa, synagoga, urząd i sąd gminny, sta-

Krótka monogr•fla. j 3 
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cya pocztowa, slacya kolejki wązkotorowej i kilka drobnych zakła
dów przemysłowych. Jarmarków 6. 

274. Piaski. 
Osada, dawniej miasteczko, zwane Piaski Luterskie, nad rz. 

Gielczew, w gub. i powiecie lubelskim, o 23 w. od stacyi kolejowej 
Lublin odległa. Domów 119. Ludności 3000, a w tej liczbie 75% ży
dów. Miasto założone około roku 1300. Orzechowscv zbudowali tu 
w XV w. kościół ewangelicki, a Andrzej Suchodolski zbór i szkołę 
dla socynianów z Lublina wydalonych. W r. 1645 socynianie miasto 
opuścili. Kościót katolicki parafialny istniał tu w czasie założenia 
miasta, drewniany, pod wezwaniem św. Mikołaja; w czasach później
szych na tern miejscu zbudowano obecny, murowany. Ludność tru
dni się rolnictwem, przemysłem i handlem. Prócz wymienionych ko
ściołów osada rna szkolę początkową, dom schrortienia dla starców, 
synagogę, urząd gminny i stacyę pocztową. Sąd gminny we wsi Ta
tary. Jarmarków 6. Zakłady przemysłowe: fabryka krochmalu, fa
bryka octu, gar arnia, olejarnia i kilka innych zakładów rękodziel
niczych. 

275. Piątek. 

Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Moszczenicą, w gub. kali
skiej, powiecie łęczyckim, o 22 w. od stacyi kolejowej Kutno odległa. 
Domów 122 drewnianych. Ludności 2300. Starożytna osada, jako 
własność arcybiskupów gnieźnieńskich, została miastem na początku 
XIV wieku. W XV w. było ludnem i zamożnem miastem. W roku 
1477 zalożono tu szpital św . Ducha, dziś nieistniejący. Byl też tu pa
łac arcybiskupi, z którego pozostały dotąd fundamenty. W XVI w. 
słynęło z wyrobu doskonałego piwa i liczyło 260 rzemieślników, po
siadających sześć cechów. W XVII w. szwedzi i zaraza morowa, 
oraz pożary zniszczyly miasto. W r. 1665 Stefan Czarnecki pokonał 
szwedów w walce stoczonej pod miastem. Obecnie jest to osada, 
której mieszkańcy utrzymują się z rolnictwa i rzemiosł, lecz te ostat
nie nie stoją na wysokości zadania. Kościół parafialny, wystawiony 
z cegły, pod wezwaniem św. Trójcy, okolo r. 1460, na miejscu pier
wotnego z drzewa. Przeróbka w r. 17 40 zatarła cechy starożytne. 
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Wielki ołtarz, piękny, pochodzi ·z kościoła dominika?~w w Lowiczu, 

b e rzeźbione sa dziełem z XVI w. Przy kosc10lku cm~nlar-a oczn , , • . . . . . 
nym do r. 1822 byli mansyonarze. W osadzie 1slnieJe tez synagoga, 
dwie szkoły początkowe, urząd i sąd gminny, stacya pocztowa, 
a z zakładów przemyslowych garbarnia, olejarnia i kilka warsztatów 
rzemieślniczych większych. Jarmarków 6. 

276. Pierzchnica. 
Osada dawniej miasteczko, nad rz. Pierzchnianką, w gub. kie

leckiej, powiecie stopnickim, o 16 w. od stacyi kolejo';~j Chęciny od
legła. Domów 142, przeważnie drewnianych. Ludnosc1 1180. Sta
rożytna osada, jako wieś królewska w XIV w. zamieniona zo~tala na 
miasto na prawie magdeburskiem. Istnial tu wówczas drewniany ko
ściól parafialny św. Małgorzaty. W r. 1497 Jan_ ~Jb_ra_cht ?adal 
jarmarki lecz miasto rozwinąć się nie mogla, rzemieslmkow me po
siadało, 'a niszczone przez napady nieprzyjac.iół i palone,. upadło. 
w końcu XVIII w. wlaścicielami byli S0Uykow1e. Jeden z mch zbu
dował kościół murowany w r. 1800, restaurowany następnie w roku 
1854. Przedtem jeszcze wystawiono tu na środku rynku ratusz drew
niany. Ludność uboga trudni się rolnictwem. W osadzie istnieje 
szkoła początkowa. Urząd gminy Drugnia, do której osada włączona, 
jest we wsi tejże nazwy. Poczta w Chmielniku. Jarmarków 6. 

277. Pilica. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Pilicą, w gub. kieleckiej, po

wiecie olkuskim, w malowniczem polożeniu, o 12 w. od stacyi kole
jowej Wolbrom odlegla. Domów 293. Ludności 5360, a w tej liczbie 
75% żydów. Osada ta istniała tu już w epoce przeddziejowej, o cz:~ 
świadczą znalezione cmentarzyska i urny. W r. 1082 był tu J.uz 
kościół, jak świadczy istniejąca chrzcielnica z datą z tegoż roku. ~!ta
sto bylo gniazdem rodziny Pileckich, z których Elżbieta byla zoną 
Władysława JagicUy. W końcu XVI w. dobra przeszły w ręce Pad
niewskich, którzy wiele przyczynili się do upiększenia i dobrobyt~ 
miasta. W XII wieku zbudowano tu zamek warowny, lecz szwedz1 
w XVII w. miasto i zamek świeżo przez Padniewskiego w roku 1610 
odrestaurowany zburzyli, poczem miasto żyło już tylko życiem zam-
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ku. Późniejszy właściciel Teodor Wessi zamek przebudował na pa
łac, ~chowując część walów i murów pierwotnych. Nabywszy do
bra, właściciel Moes, miasto przekształci! na ożywioną osadę fabrycz
~ą; zalożyl tu największą w kraju papiernię, tudzież fabryki kortów 
t sukna, wskutek czego ludność szybko wzrastać zaczęła. Rozwinal 
się handel. Ustanowiono jarmarki co dwa tygodnie, dotąd istniejąc;. 
Opuszczony zamek odrestaurował i uczynił mieszkalnym. W lalach 
1876 i 1878 pożary zniszczyly miasto, a następnie nabył je Epstejn, 
który pałac odnowił i urządzit piękną oranżeryę, oraz park. Obecnie 
osada coraz szybciej się rozwija. Wspaniały kościót parafialny św. 
Jana Chrzciciela posiada kilka pięknych nagrobków; pochodzi on 
z XIV w., zbudowany przez Pileckich, a w XVI wieku restaurowany 
przez Padniewskich. Odr. 1614 byt kolegiatą, przy której byli ka
nonicy regularni do r. 1819. W zakrystyi są bogale dary króla Jana 
m. Klasztor reformatów, obecnie etatowy I zbudo\vany byl w r. 1739 
przez Maryę Józefę Sobieską. Przy szpitalu jest kaplica św. Jerzego, 
założona w r. 1629 przez księcia Józefa Zbarażskiego i czwarty ko
ścioJek św. Piotra i Pawła. Prócz lego w osadzie istnieje kościół pa
rafialny ewangelicki, dom modlitwy, dom schronienia dla ·Starców, 
synagoga, szkoły początkowe i niedzielno-rzemirślnicza, urząd i sąd 
gminny, slacya pocztowa, nraz browar, młyn parowy, 0lejarnie, ce
gielnie i piece wapienne. Rzemieślników przcszto 000. 

278. Pilwiszki. 
Osadu, dawniej miasteczko, nad rz. Szeszupą, w gub. suwal

skiej, powiecie maryampolskim, polożona przy kolei z Kowna do 
Wierzbotowa. Domów 158. Ludności 2300, a w tej liczbie HiOO ży
dów. Pierwotnie wieś;P. otrzymaty prawo miejskie w r. 1536. Dla 
braku jednak warunków przyjaznych, miasto rozwinąć się nie mogło 
i przybrało charakter wsi, aż dopiero w r. 1792 przywrócono mu 
stanowisko miasta. Obecnie jest Lo uboga osada, której ludność chrze
ścijańska trudni się rolniclwem, a żydzi handlem. Posiada kościól 
parafialny, zbudowany w roku 1709 przez starostę pilwiskiego, 
Stefana Chrapowieckiego, stacyę kolejową, pocztę, telegraf, urząd 
gminny i trzy szkółki początkowe. Jarmarków 6, na które przybywa 
wielu handlarzy koni i tu dokonywa zakupów. 
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279. p i ń c z ó w. 
Miasto powiatowe w gub. kieleckiej, nad rz. Nidą, w malowni

czem położeniu, na stoku wyżyn, o 21 w. od stacyi kolejowej Jędrze
jów odl egle. Domów 490 . Ludności 9760, a w tej liczbie 70% żydów. 
Starożytną osadę Zbigniew Oleśnicki w r. 1423, za zezwoleniem Wła
dysława Jagiełły, zamienit na miasto, które posiadało starnżytny za
mek· kościół zaś parafialny obdarzył mianem kolegiaty w r. 1432. 

' Następnie dobudował klasztor w r. 1436 i osadził w nim oo. pauli-
nów. Za panowania Zygmunta Augusta Mikotnj Oleśnicki w r. 1550 
wypędził zakonników, klasztor oddal na szkolę, a w kościele zapro
wadzi! naukę kalwinizmu. Wkrótce przybyli tu również ary:rnie 
i protestanci, a wskutek nieporozumień, zwoływano wspólne sobory 
do P. W r. 1562 aryanie zwyciężyli kalwinów, wypędzili ich z mia
sta i objęli drukarnię, istniej11cą w P. od r. 1556. W r. 1586 P. na
byt biskup krakowski, Piotr Myszkowski i on usunął inowierców, 
n przywrócit kalolicyzm. 'V tym też czasie stan miasta był kwitną
cy, rozwijał się przemysł fabryczny: fabrykacya sukna, odlewnie, far
biarnie i octownie. Handel był znaczny, odbywały się ośmiodniowe 

jarmarki. Synowcow.ie biskupa Piotr i Zygmunt Myszkowcy utwo
rzyli ordynacyę pińczowską w r. 1601, a Zygmunt, który lubił prze
pych i bogactwo, urządzit w mieście wodociągi, opasał miasto mu
rem i wybudowal w Mirowie piękny zamek, przylącwny następnie do 
miasta, o"raz wspaniałą łaźnię miejską. W r. 1637 bawiła tu Cecylia 
Renata w przejeździe do Warszawy. Szwedzi w r. 1656 miasto ;rni
szczyli, a wyrugował ich z zamku dopiero w roku następnym Jan Ka
zumerz. Odląd datuje się upadek miasta. W r. 1727 miasto prze
szło do rąk Wielopolskich, którzy nim dotąd władają. Klasztor oo. 
paulinów zniesiono w r. 1819. Etatowy klasztor reformatów na 
przedmieściu Mirów zbudowany był w r. 1689, przy kościele, który 
islnial już odr. 1618. Zamek rozebrano w r. 1800. Obecnie lu
dność chrześcijańska trudni się rolniclwem i rzemioslami. Żydzi han
dlem. Rzemieślników jest około 300, najwięcej mularzy, ponieważ 
domy buduj::i, się tu z kamienie wapiennego. Szewców katolików jest 
9, a żydów 50, stolarzy 4, a żydów 13, rymarzy 3 i żydów 3, bla
chat·z 1 i żydów 5/kotlarz 1, szklarzy żydów 9, i w tym stosunku in
nych rzemiosł. R~zwinięty tu jest silnie chów gęsi. ':Miasto częścio
wo brukowane, ale nieporządnie utrzymane, pełne błota i śmieci: ka-
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na ły cuchną śród miasta. W rynku jest ogród i piękna fontan~a sta
rożytna. Oświetlenie liche. Prócz wladz powiatowych miasto posia
da magistrat, progimnazyum męzkie, dom schronienia dla starców, 
szkoły początkowe, synagogę murowaną, sąd pokoju, pocztę, tele
graf, straż ogniową od r. 1882, a przemysł reprezentują 1 garbarnia, 
3 olejarnie, fabryka sera i fabryka octu. Jarmarków 6. 

280. Piotrkowo. 
Osada, dawniej miasteczko, zwane P. żydowskie, w gub. war

szawskiej, powiecie nieszawskim, o 34 w. od stacyi kolejowej Wlo
cla wek odległa, w pobliżu granicy pruskiej położona. Domów 7 4. 
Ludności 1170, a w tej liczbie 80% żydów. Starożytna osada, będąca 
już w XIV w. miastem; ponieważ jednak do miasta nie należały grun
ta okoliczne, osiedlali się więc tu tylko żydzi i rzemieślnicy. W r. 1677 
Jan III nadal jarmarki. Dotąd pozostalo ubogą osadą. Kościół para
fialny zaliczony jest do najstarszych świątyń w kraju, chociaż ma ce
chę budownictwa XIV w. Spalony byl w r. 13Rl przez krzyżaków, 
a po odrestaurowaniu wkrótce znowu uległ spaleniu. Restauracyi 
w XIV w. dokonal kanonik Piotr Piotrkowski. W osadzie istnieje 
synagoga, szkola początkowa, przykomórek celny, urząd gminny. Sąd 
i poczta w Radziejowie. Jarmarków 6. 

PIOTRKÓW. 
Miasto gubernialne nad rz. Strawą, polożone po obu stronach 

kolei warsz.-wiedeńskiej. Domów 1280. Ludności 30,000. W obszer
nych lasach istniała tu osada z myśliwskim domem książęcym, ale 
w XII w. nie bylo tu nawet jeszcze kościoła. Pierwszą wzmiankę 
historya podaje w r 1233. W r. 1319 Kazimierz Wielki opasał mia
sto murem, wzniósł kościół parafialny mYrowany, na miejscu drew
nianego, oraz zbudował kościół z klasztorem dominikanów. \V roku 
1347, na zwołanym tu przez Kazimierza Wielkiego sejmie, spisano 
prnwo Wielkopolskie. Od tego czasu często odbywały się zjazdy, 
a mianowicie w latach: 1446, 1447, 1449, 1451, 1453, 1455, 1456 
1458, 1459, 1462, 1467, 1468, 1410, 1412, 1413, 1474 i w 1418 
ostatni za panowania Kazimierza Jagiellończyka, od śmierci którego 
P. stal się miejscem zjazdów dla potwierdzania wyborów króla. 
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w następnym wieku odbylo się jeszcze kilkanaście sejmów, a ostat
ni w r. 1567, poczem przeniesiono je do Warszawy. W r. 1578 Ste
fan Batory ustanowił tu trybunał dla Wielkopolski i Mazowsza. Try
bunał ten istniał w P. lat 214. W r, 1580 zbudowano ratusz, w któ
rym odbywały się sądy; na ratuszu w roku 1611 ?.budowano wieżę; 
w której szlachta odsiadywała karę mniejszą, a w jej lochach-cięż
szą. Ratusz ten rozebrany został w r. 1868. Wyroki śmierci wyko
nywane były na rynku miejskim lub za rogatkami. Odbyło się też 
tu 14 synodów, a ostatni w r. 1628. W r. 1656 i następnym szwedzi 
miasto zniszczyli, a po raz drugi w r. 1703. W r. 1705 zaraza moro
wa wyludniła miasto, a w r.1731 wielki pożar zniszczyl domy; w r. 
zaś 1737 głód byl tak wielki, że jedna czwarta część ludności uboższej 
wymarła; korzec żyta płaconq 200 zip. W r. 1786 znowu pożar zni
szczył miasto, które wreszcie nigdy nie by1o zbyt zamożne, z powo
du nieustannych napadów, rabunków i pożarów. Przejścia wojsk 
w latach 1806 i 1814 mocno P. zniszczyły, a dopiero w r. 1817 zdo
łano miasto oczyścić z ruin i uporządkować. Zbudowanie kolei wpiy
nęlo na staly i pomyślny rozwój miasta. Pożar w r. 1865 zniszczył 
calą drewnianą dzielnicę, ale też ją jednocześnie przez to nieco upo
rządkował. Przeniesienie władz gubernialnych w roku 1867 ustalUo 
byt miasta. Obecnie jest to bardzo schludne miasto, ciche i spokoj
ne, regularnie zabudowane, składające się z 9 placów i 45 ulic; ma 
dwa ogrody publiczne. Kościół farny pochodzi :t XUI w. W r. 1872 
gruntownie byl odnowiony; posiada obraz, będący darem królowej 
Bony. Kościól podominikański, zbudowany w r. 1349, odrestauro
wany w r. 1880. Kościół N. M. Panny, zbudowany w r. 1375, po
padł w ubiegłem stuleciu w ruinę. ' Kościół z klasztorem panien do
minikanek, ukończony w r. 1648 przez Katarzynę Warzycką. W kla
sztorze obecnie mieści się gimnazyum żeńskie. Kościół pobernardyń
ski, zbudowany w r. -1626. W klasztorze mieszczą się: drukarnia 
i archiwum. Kościół św . Franciszka Ksawerego, pierwotnie jezuitów, 
potem pijarów, zbudowany w r. 1707, a odbudowany po pożarze 

w r. 1731 znowu wkrótce uległ uszkodzeniu przez pożar. Wyrestau
rowany w r. 1786, zewnątrz nie jest okazały, ale wnętrze im pon uje 
wspaniałością. Kościół franciszkanów, zbudowany w r. 1620, jako 
ruina rozebrany został w r. 1874. Kościół pijarów, zbudowany w r. 
1089, zamieniony został na ewangelicki, a w klasztorze mieści s.ię od 
r. 1795 więzienie. Zamek przez Kazimierza Wielkiego zbudowany, 
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w XVII w. przez szwedów zniszczony, odrestaurowany był w roku 
1670. Obec:iie, po zdjęciu pięter górnych, mieści się na parterze od
wach. Prócz tego miasto posiada cerkiew Wszystkich Świętych, zbu
.dowaną w r. 1847, cerkiew w dawnym zamku, trzy kaplice, synago
gę zbudowaną w r. 1689, szpital św. Trójcy, szpital żydowski dom 
schronienia dla starców, ochronę dla dzieci, stały teatr, zbud~wany 
w r. 1869, gmach dyrekcyi szczegółowej tow. kred. ziemskiego, tow. 
dobroczynności, tanią kuchnię, straż ogniową, gimnazyum rnęzkie 
i żeńskie, 16 szkół początkowych, oraz projektuje się założenie semi
naryu~ ?edagogicznego. Od r. 1871 wychodzi tu pismo tygodniowe 
„ Tyd.z1e?", bardzo starannie redagowane przez p. Mirosława Do
b1:zansk1e~o. .z. w.ladz rządowych jest rząd gubernialny, władze po
wiatowe i m1eJsk1e, sąd okręgowy, zjazd sędziów pokoju, wydział 
hypoteczny, konsystorz parafialny, więzienie, izba skarbowa, izba 
obrachunkowa, komisya włościańska, sąd pokoju, oddział banku pań
stwa, oraz: towarzystwo rolnicze, resursa, tow. kredytowe miejskie, 
tow. wzajemnego kredytu i zaklady przemysłowe: 2 browary, dwie 
fabryki szkła, 4 tartaki ; fabryki: mydla, maszyn i narzędzi rolniczych, 
ram złoconych, manufaktury piotrkowskiej, piec wapienny, fabryka 
octu, olejarnia, farbiarnia, garbarnia i wiele innych drobniejszych 
zakładów. Handel w rękach żydów. Rzemieślników 460, mających 
9 cechów. Cechy: szewcki, krawiecki, kuśnierski, garbarski i bialo
skórniczy mają przywileje z r. 1474, ślusarzy i kowali z r. 1478, ku
piecki z roku 1487, cech piekarski zawiązał się w roku 17'19, a su
kienników w r. 1532. 

282. Piszczac. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Piszczanką, w gub. siedlec

ltiej, powiecie bialskim, o 4 w. od stacyi kolejowej Chotyłów odległa. 
Domów 194. Ludności 1950, a w tej liczbie 40% żydów. Miastem 
osada zostala na poclątku XVI wieku i posiadała już wówczas ko
ściół katolicki i cerkiew, uposażoną w r. 1570 przez Zygmunta Au
gusta. Wojny szwedzkie miasto zniszczyły i dopiero Michał Korybut 
w r. 1671 odbudował kościól, a RadziwiUowie nabywszy dobra, zbu
dowali nowy kościół w r. 1731., lecz miasto dźwignąć się nie mogło. 
Ludność trudni się rolnictwem, ogrodnictwem i bednarstwem. Prócz 

f 
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kościola i cerkwi, ma dom modlitwy dla żydów, szkolę początkową 
i urząd gminny. Poczta w Białej. Jarmarków 4. 

283. Pławno. 

Osada, dawniej miasteczko, nad rz. ·wartą, w gub. piotrkow
skiej, powiecie noworadomskim, o 9 w. od stacyi kolejowej Nowo
Radomsk odległa. Domów 114. Ludności 1950. W XVI w. istnialo 
P. jako wieś, a dopiero w XVII wieku mianowane zos talo miastem. 
W XVIII wieku slanowilo własność Kraśnickich. W r. 1820 na miej
sce starego kościołka parafialnego,· właściciel Buczyński zbudował 
nowy kościół drewniany, a w wielkim ołtarzu umieszczono obraz 
obozowy, składany, przedstawiający w kolorowanej płaskorzeźbie 
życie i cuda św. Stanisława. Osada by la zawsze ubogą, a ożywiała 
się tylko podczas wyścigów konnych, odbywających się tu od lat kil
kunastu na torze, urządzonym przez p. Gruszeckiego. \V osadzie 
istnieje szkoła początkowa, gorzelnia i cegielnia. Urząd gminny we 
wsi Gidle. Poczta w Nowo-Radomsku. Jarmarków 6. Tor wyścigo
gowy skasowano w r. 1901. 

284. PŁOCK. 
:\liasto gubernialne nad Wisłą, w malowniczem położeniu, o 45 

wiorst od najbliższej stacyi ko1ejowej Kutno odległe. Ludności 
29,100. Starożytna ta osada w epoce przeddziejowej już byla waro
wnią, która następnie utrwalila panowanie Piastów nad obszernemi 
puszczami. Pierwszą wzmiankę o P. spotykamy w r. 965, gdy Mie
czyslaw I zalożyl tu pierwszy w dawnej Polsce kościół drewniany 
pod wezwaniem „NajświfJtszej Maryi Panny z Mazowsza", na tem 
miejscu, gdzie dziś stoi katedra zwana Tumem. W r. 1100 panował 
tu i mieszkał Władysław Herman. W r. 1136 biskup płocki Aleksan
der Szreński wystawił obecną katedrę z kamienia ciosowego i cegły. 
Kościół ten w r. 1237 nazwany jest w dokumentach kościołem Woj
sława. Wystawiony on był po zburzeniu pierwotnego kościołka 
przez pomorzan w r. 1126. W r. 1172 zabity był w P. biskup Wer
ner. W zamku tutejszym około r. 1239 był kościół św. Wojciecha 
z klasztorem benedyktynów, sprowadzonych przez biskupa Wernera, 
a w r. 1229 w tymże zamku Konrad I więził ks. Henryka Brodatego; 
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w tym też roku miaslo r· d ·ł • · · • . zą ZitO się JUZ prawem magdeburskłem. 
~ .r. 1235 krzyzacy miasto i zamek zrabowali; katedrę spalili. W r. 
1260 odrestaurowany zamek zniszczyli litwini pod wodzą. Mendoga. 
Zamek n~stępni~ odrestamowal Bolesław Pobożny. N.a począlku 
XIV ~v-, m.1asto cieszyło się pomyślnym rozwojem; posiadalo wielu 
rzem1eslmków, ale było też i wielu już żydów; np. krawców w roku 
1323 było 18 chrześcijan i 75 żydów, piekarzy 19 i 1 O żydów co do
w?dzi~ że żydzi liczyli tu około 40% ludności. Wszystkich rze:nieślni
kow liczono 390 majstrów. W r. 1339 litwini spalili zamek i kościół 
z klasztorem benedyktynów. Kazimierz Wielki w r. 1353 miasto 
zno~vu opasał murem, zamek "odbudował i nadal liczne przywileje, 
a lez~cą w gruzach katedrę odbudować polecił. W r. J.112 żona Zie
mowita IV odbudowała kościól św. Trójcy z klasztorem dominika
nów. ·w owym czasie P. byl miastem tak zamożnem, że uchodził za 
pierwsze miasto po Krakowie. \Y r. 1483 powstał tu zakład nauko
wy dla duchownych. W r. 1494 ustanowiono pierwszy cech tkac
ki, a w r. 1498 Jan Olbracht pozwolił urządzić wodociągi. W roku 
1~23 z?udowano kościól: św. Leonarda. W r. 1511 pożar zniszczył 
miasto 1 zamek, odrestaurowany w dwa lata później. W roku 1526 
zaraza morowa zabrała 11 OO ofiar, a w r. 1530 restaurowano kate
drę spaloną od pioruna. W roku 1549 założono bractwo literackie. 
W r. 1560 katedrę restaurował biskup Noi;ikowski. W r. I 572 mie
szkała w zamku Anna Jagiellonka. W tym czasie islniały też w P. 
piękne winnice i wyrnbiano wino aż do r. 1655. W XVII w. kościół 
św. Bartłomieja zamieniono na kolegiatę. W r. 1603 zaraza moro
wa wyludniła miasto, a pożary w latach 1606 i 1616 spaliły wiele do
mostw i kościół św. Ducha, oraz szkolę jezuitów. W r. 1617 Zygmunt 
III ograniczył prawa żydów, biorących przewagę w handlu, a przy
bywszy osobiście w roku 1623, ofiarował katedrze relikwiarz srebrny 
z g!ową św. Zygmunta. Pożar w r. 1632, a następnie wojska szwedz
kie w roku 1655 zubożyły miasto, niszcząc zarazem zupełnie zamek 
i częściowo katedrę. W r. l688 spłonęła cała dzielnica żydowska, 
a następnie kolegiata św. Bartłomieja, pochodząca z XIV w., obecnie 
zaś będąca kościołem parafialnym; posiada wiele sprzętów ze zruj
nowanego kościoła św. :v.Iichala. Około r. 1690 miasto zupełnie po
dupad!o, a odrestaurowany zamek w r. 1705 zdobyły wojska rosyj
skie, wypędzając osiadlych tam od dwóch lat szwedów. Wówczas 
zrabowany został kościół św. Wojciecha, a kate~ra i archiwum 
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grodzkie spalone. Od r. 1709 przez lat dwa grasowała zaraza moro
wa. W r. 1775 skasowano jezuitów, a osadzone zostały w ich kole
giacie siostry milosierdzia. W r. 1756 zbudowano klasztor reforma
tów, a w r. 1781 benedyktynów przeniesiono do Pułtuska. W roku 
1776 skasowano klasztor panien dominikanek. Za czasów pruskich 
rozebrano mury z trzema bramami. W r. 1798 zdjęto wieżę zrujpo
waną na kolegiacie św. Bartłomieja, zniesiono kościół św. Marcina 
i kościół św. Filipa i Jakóba stojące za dawnemi murami miasta. 
W tym też czasie zniszczał kościół św. Ducha. Kościół św. Trójcy 
z klasztorem dominikanów prusaey zamienili na magazyn, a nowy 
kościół dominikanów oddano zborowi kalwii1skiemu. ·w koi1cu XVIII 
wieku P. liczył ogółem 11 kościołów. W r. 1813 zwiedził miasto Ce
sarz Aleksander I, a w r. 1816 ruiny kościoła św. Trójcy przerobio
no na teatr. Pod fundamentami ruin znaleziono trumnę ze szkiele
tem, którego czaszka miala rogi. Czaszkę tę posiadal Aleksander 
Sławiński, który następnie ofiarował ją muzeum istniejącemu przy 
szkołach płockich w r. 1825. W r. 1820 biskup Prażmowski odre
staurował katedrę, a w r. 1825 wystawiono pomnik dla Wlarlysla
wa Hermana, którego zwłoki, wraz ze szczątkami Bolesława Krzy
woustego i biskupa Wernera, pochowane w jednej skrzyni, złożone 
były w r. 1560 w grobie przy wejściu do chóru kanonicznego, przez 
biskupa Noskowskiego. W roku 1811 norbertanki przeniesiono do 
Czerwińska, a kolegiatę skasowano w r. 1829. W r. 1816 rozebra
no stary ratusz, a nowy wystawiono w roku 1826. W roku 1824 za
brukowano i uporządkowano rynki i ulice. W roku 1821 założono 
nowy ogród publiczny, a w r. 1837 miasto zostało g·ubernialnem i od 
lego czasu coraz szybciej się rozwija. Obecnie jest dobrze zabruko
wane, ma chodniki, bulwar nad Wisłą, kursują statki, berlinki ładu
ją tu zboże, a rocznie przepływa ich z górą 3000. Jest wiele ogro
dów owocowych. Prócz katedry, która obecnie ulega gruntownej 
restauracyi, podjętej staraniem biskupa hr. Szembeka, kościoła para
fialnego i poreformackiego, oraz kaplicy drewnianej na starym cmen
tarzu, istnieje na nowym cmentarzu kaplica, zbudowana w roku 1900 
przez St. Górnickiego, cerkiew prawosławna, kościół ewangelicki, 
dwie bóżnice, trzy szpitale, z których św. Trójcy fundowany w roku 
1405. W skarbcu katedry jest wiele cennych przedmiotów, chociaż 
wiele kosztowniejszych aparatów jeszcze w XIV w. ka pil ula sprzeda
ła żydom za 120 tysięcy złotych, a pieniądze wcieliła do swÓich fun-
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duszów, by „martwy kapitał" nie leżał w skarbcu. Dotad też kapi
. tu.ta starala. się przeszkadzać literatom w zwiedzaniu i o~lądaniu pa-
miatek robiac i· · · t d ' · '"' · ~ ' • ozne ru nosc1. .uoze obecnie zmieni się na lepsze. 
P~oc~ ':ladz gubernialnych i powiatowych, istnieje w P. magistrat, 
w1ęz1en1e, sąd okręgowy, zjazd sędziów pokoju, sąd pokoju, gim na -
zyum męzkie i żeńskie, 6 szkól początkowych, konsystorz, semina
rymn duchowne, dyrekcya szczegółowa tow. kred. ziemskiego, tow. 
kredytowe niiejskie, tow. rolnicze, kasa pożyczkowo-oszczędnościo
wa, kasa pogrzebowa, tow. wzajemnego kredytu, warsztaty zjedno
czon.ych rz.emieślników p. n. "Samopomoc", organizuje się stowarzy
sze111e spozywcze, istnieje dom rolniczy spółki ziemiańskiej, straż 
ogniowa ochotni.cza, tow. lekarski.e, tow. wioślarskie, resursa, a prze
mysł reprezentuJą: 3 fabryki mydla, kotlarnia, 3 l'abl'. wód mineral
nych, 2 fabr. narzędzi rolniczych i fabryka wyrobów cementowych. 
)liasto posiada przystań dla statków, pocztę i telegraf, a grono oby
wateli miejskich posiada koncesyę ua budowę kolejki wązkotorowej. 
Przygotowano też projekt oświellenia miasta elektrycznością. W r. 
1898 zalożono tu pismo "Echa płockie i lornżyńskie," wychodzące 
dwa razy tygodniowo. Redaktorem jest p. Adam Grabowski. Pomi
mo tego, że pismo prowadzone jest ze wszech miar wzorowo i wy
różnia się doborem treści, pędzi żywot lichy, z powodu braku popar
cia i szerszego zainteresowania się nim inteligencyi. Wychodziły tu 
również i poprzednio pisma, ale te zamykane byly dla tych samych 
powodów. Towar1.ystwo dobrnczynności ma pod swoją opieką dom 
przytułku dla starców, ochronę ctla dzieci, kolonie letnie i tanią kuch
nię, lecz też użala się na brak poparcia materyalnego. 

285. p ł o ń s k. 
Miaslo powiatowe w gub. warszawskiej, nad rz. Planką, o 26 

w. od najbliższej slacyi kolejowej Nowogieorgiewsk odlegle. Ludno
ści 9100. Około r. 1155 za Boleslawa Kędzierzawego islnial tu już 
gród książęcy z zamkiem drewnianym, którego miejsce dotąd na 
wzgórzu ukazują. Ziemowit III, ks. mazowiecki, w r. lJOO przemia
nował na miasto i w)•stawił zamek murowany, następnie przez szwe
dów w XVII w. zburzony. Na początku XVU w. było to ludne i za
możne miasto rolniczo-handlowe. Rzemieślników zawsze liczyło ma
lo. Po wojnie szwedzkiej zupełnie upadło i dopiero w drugiem pół-
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wieczu XIX stulecia nieco się podniosło, lecz zapanowali tu żydzi, 
którzy obecnie wiodą obszerny handel zbożem, mając własne śpich
rze. Rzemiosła nie rozwijają się należycie. Przemysł slaby, reprezen
tują go: dystylarnia, browar, fabryka oclu, fabr. maszyn i narzędzi 
rolniczych, cegielnia i olejarnia. Kościól farny, niewiadomo kiedy 
zbudowany, jako ruinę rozebrano w r. 1819. Obecny kościół para
fialny, zbudowany podobno przez królowę Bonę, byl dawniej obsłu
giwany przez karmelitów, sprowadzonych tu w r. 1462. Prócz tego 
w mieście istnieje cerkiew prawoslawna, ukończona w r. 1886, syna
goga, obserwatorymn astronomiczne prywatne, 3 szkoly początkowe 
miejskie, dom przytułku dla starców, teatr w szopie narz. ogniowych, 
straż ogniowa od r. 1881, towarzystwo wzajemnego kredytu, urząd 
powiatowy, magistrat, wydzial hypote.czny, sąd pokoju, poczta i te
legraf. Jarmarków sześć. 

286. Poddębice. 

Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Ner, w gub. kaliskiej, po
wiecie lęczyckim, o 35 w. od najbliższej stacyi kolejowej Lódź odle
gła. Domów 168. Ludności 3100, a w tej liczbie 75% żydów. Jako 
wi.eś była już w XIV w. i należała do rodziny Chebdów, z których 
.Tan, zabity przez brata swego, zbudował na sztucznem wzniesieniu 
pkolo r. 1385 kościól drewniany. W XVI w. były własnością Jana 
Poddębskiego, a na początku XVII w. P. przeszły na wlasność Gru
dzińskich, którzy zbudowali kościól murowany na miejscu drewnia
nego w r. 1610, a jednocześnie wystawili oryginalnej budowy zame
czek, dotąd istniejący. Oko!o r. 1790 osada zupełnie upadla i dopie
ro w r. 1822 właściciel Klemens Zakrzewski wyjednal przywilej za
miany na miasto, sprowadzi! sukienników, których w r. 1830 liczo
no 98. Wzrost Lodzi zubożył miasto, które obecnie, niebrukowane, 
jest lich~ osadą. Obecny właściciel, wnuk pierwotnego Zakrzew
skiego, dopiero w ostatnich latach zaczął się nieco starać o uporząd
kowanie miasta. Pożar w r. 1879 zniszczył część osady, którą oJbu
dowano z kamienia wapiennego. Kościól parafialny gruntownie od
restaurowano w r. 1898. Oko!o r. 1882 czyniono lu poszukiwania 
węgla kamiennego, bez skutku. W osadzie istnieje kościół filialny 
ewangelicki murowany, synagoga murowana, szkoła pocz!')tkowa, 
urząd i sąd gminny, poczta i straż ogniowa od r. 1901. Przemysł re-
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prezentowany jest przez fabrykę maszyn rolniczych, olejarnię, kilka 
warsztatów tkackich i rzemieślników: szewców 42, krawców 31, be

dnarzy 141 stolarzy 9, piekarzy 13, rzeźników 24, garbarzy 4, farbia
rzy 3, nożowników 2, introligatorów 3, młynarzy 4, garncarzy 2, 

ślusarzy 3, kowali 3, powroźników 2, szklan~y 7, malarzy 9, mula
rzy 24. Handel zbożem w rękach żydów; 2 sklepy większe chrześci
jariskie. Jarmarków sześć. ' W XIII w. cystersi z Sulejowa mieli tu 

prawo 2owienia bobrów w Nerze, pod Bałdrzychowem, gdzie jest 
wielkie cmentarzysko pogańskie, dotąd niebadane. 

287. Połaniec. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Czarną, w gub. radomskiej, 

powiecie sandomierskim, o 64 w. od najbliższej stacyi kolejowej 
Ostrowiec odległa. Domów 294. Ludności 3400. W r. 1191 na są
siednim wzgórzu istniał już gród z zameczkiem książęcym, a w obe

cnej osadzie kościołek drewniany św. Katarzyny. W r. 1285 za przy

wilejem Leszka Czarnego zaczęto wznosić miasto i zbudowano nowy 
kościół drewniany oko!o r. 1360. W r. 1507 Zygmunt I nadal jar

marki. Miasto rozwijało się bardzo pomyślnie, bo choć pożar w roku 
1563 zniszczył znaczną część, pozostało jednak jeszcze 287 domów. 
W r. 1602 miasto liczylo 267 rzemieślników zamożnych. W r. 1606 
Zygmunt III stanął tu obozem w wyprawie przeciw rokoszanom. 
W r. 1656 szwedzi zniszczyli miasto tak, że pozostalo tylko 100 do
mów i odtąd datuje się upadek miasta. Przedtem jeszcze istniały tu 
spichrze zamożnej szlachty, wysylającej zboże do Gdańsfa; dziś 
z tych budowli niema śladu. Miasto zubożało. Pożar w roku 1889 
zniszczył miasto i kościól, a na jego miejscu, staraniem ks. Brażewi
cza, wystawiono nowy, murowany, poświęcony w roku 1899. Świą
tynia ta w stylu romańskim, ma wieżę na froncie. Budowa trwała 
lat dziesięć. W osadzie istnieją dwie szkoły początkowe, dom schro
nienia dla starców i urząd gminny. Sąd i poczta w Staszowie. Jar
marków sześć. Przemysł reprezentują: garbarnia, cegielnia, 72 
szewców, 28 krawców, JO czapników, 26 stolarzy, 16 kowali, 28 cie

śli, 7 piekarzy, 4 koszykarzy, rzeźników 9 i szklarzy 4. Dnia 4 maja 
1899 roku na głębokości 380 stóp znaleziono lu węgiel kamienny 
w wyborowym gatunku. „ 
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288. Poniemoń. 

Osada nad Niemnem, w gub. suwalskiej, powiecie maryampol
skim, o 5 wiorst od stacyi kolejowej Kowno odlegla. Domów 104. 
Ludności 2080. W XIV wieku jako wieś należała do Bouffala, pod
komorzego parnawskiego, który w r. 1568 sprzedał ją Andrzejowi 
Dankowskiemu. W XVIII wieku była własnością Szymona Syrucia. 
W r. 1812 w jednym z domów Napoleon stał kwaterą. W roku 1763 
przemianowano na miasto, a w r. 1825 zamieniono na osadę; w r. 
1837 znowu zośtało miastem, by żydzi mogli się tu osiedlać. Około 

r. 1858 mieszkali tu sarni żydzi. Ludność uboga, osada brudna. W r. 

1763 kasztelan Syruć zbudował kościół parafialny z muru pruskiego, 

lecz ten wkrótce popadł w ruinę, a obecny przerobiony jest z kościo
la unickiego. Prócz tego istnieje w osadzie szkola początkowa, ży
dowska Talmud-tora, synagoga, urząd gminny i stacya pocztowa, 

oraz młyn parowy. Jarmarków niema: Żydzi. ~aj~ t.u związk! ~pieku
jące si~ ubogimi żydami i podróżnymi. Rzem1eslmkow chrzesc1Jan 16. 

289. Praszka. 

Osada dawniej miasteczko, nad rz. Prosną, w gub. kaliskiej, 

powiecie wi~luńskim, o 53 w. od najbliższej stacyi kolejo~ej Często
chowa odległa. Domów 259. Ludności 3600. W ~V wieku. była to 
jui osada górnicza, dobywano tu rudę żelazną. Mrn:t.~ załozone zo
stało okola r. 1460, a jednocześnie zbudowano ~o~c10l para~a.lny. 
W r. 1620 bawił w P. Zygmunt III i nadał przywilej, ustanawiaJ~ey 
cechy. Po nabyciu dóbr przez Wężyków, miasto upadł~, bo obcią
żali mieszczan pa11szczyzną. W połowie XVIII w. nabyli do~ra M~
czyńscy, a w końcu Potoccy. Z powodu położenia przy sameJ, gra~1-

cy pruskiej, napłynęli tu żydzi i miasto się, ~żwign~l~, . c~oc p~z~r 
w roku 1852 zniszczył całą osadę. Lu~nosc trudm się prz~wazme 
szewctwem stolarstwem i rolnictwem. Zydzi handlem. Pracz ko

ściola, jest ~v osadzie cerkiew prawosławna, dom przytułku ~la st~r
ców, szkota początkowa, komora celna, stacya pocztowa, straz -~gmo
wa ochotnicza, urzad i sąd gminny, młyn parowy, tartak, szesc gar
barń i przeszJo 300. rzemieślników. Jarmarków sześć. 
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290. Preny. 
Miasto w pobliżu Niemna, w gub. suwalskiej, powiecie ma

ryampolskim, o 23 w. od najbliższej stacyi kolejowej Wejwery odle
gle. Domów 212. Ludności 3800, a w tej liczbie 2400 żydów. Jako 
wieś P. istniały już w XV wieku. vV r. 1609 Kacper Horwat, staro
sta preński, zbudował kościół parafialny i uzyskał przywileje na wy
niesienie do godności miasta. Około r. 1642 Wilhelm Butler, staro
sta preński, wystawił nad Niemnem zamek, planem przypominający 
więzienie w Citeron, w którem trzymany byl królewicz Jan Kazi
mierz. W r. 1750 kościół przebudowano, a w r. 1794 P. były czas 
pewien miastem powiatowem. Z zamku pozostały tylko ruiny. W r. 
1875 kościół znowu przebudowano. Niegdyś istniała tu papiernia·. 
Miasto brukowane, dość ożywione, a szczególniej podczas sześciu jar
marków. W mieście istnieje też kościól ewangelicki drewniany, dwie 
synagogi, dwie szkoły początkowe, urząd miejski, sąd pokoju, sąd 

gminny, poczta, telegraf,_browar, mlyn wodny, piec wapienny i gar
barriia. 

291. Proszowice. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Szreniawą, w gub. kielec

kiej, powiecie miechowskim, o 38 w. od najbliższej stacyi kolejowej 
Miechów odlegla. Domów 197. Ludności 1900, wyłącznie katolików. 
Starożytn( ta osada by la punktem centralnym żyznej okolicy, w któ
rej królowa Elżbieta zbudowała kościół parafialny około roku 1460, 
a Kazimierz IV wystawił dworzec, przy którym osiadali rzemieślni
cy. W lutym roku 1606 szlachta, podburzona przez Mikolaja Ze
brzydowskiego, spisała manifest przeciw Zygmuntowi III; uchwała ta 
była powodem do znanego rokoszu. Wojny szwedzkie zubożyły 
miasto, spalony był ratusz i postrzygalnia, a ze znacznej liczby rze
mieślników pozostało w mieście w roku 1664 zaledwie 20. W roku 
1454 tu urodzil się blogosła w'iony Rafal z Proszowic. Ludność tru
dni się rolnictwem i rzemiosłami, a kobiety (w liczbie okola 300) 
zajmują się wyrobem pięknych haftów. Kościół w stylu ostrołuko
wym, w zeszlem stuleciu zostat oszpecony przez obniżenie murów 
i restauracyę. Drugi kościołek św. Trójcy, pierwotnie drewniany, 
w ostatnich czasach odbudowany został z muru. W osadzie istnieje 

209. -

d zytulku dla starców, dwie szkoly początkowe, urząd i sąd 
0~1 

pyr poczta mtyn amerykański, browar i fabryka narzędzi rolni
gmmn , •. , . 
czych. Jarmarkow szesc. 

292. Przasnysz. 

Miasto powiatowe w gub. płockiej, nad rz. Węgierką, .o. 23 w. 
od stacyi kolejowej Ciechanów odlegle. Domów 560. Ludn.os~1 8500. 
w ierwszej polowie XIII wieku ks. Konrad wydal przywileJ na za-
2oż~1ie miasta i zbudował dwór . książęcy, a w r. 1427 ks. Janusz ob
darzył miasto prawem chełmi11skiem. W ciągu XV w. handel i prze
mysł rozwijały się tu bardzo pomyślnie, istniały liczne browary, fa
bryki sukna i było wielu rzemieślników. Na jarmarki przypędzano 
wiele bycUa i koni. Około r. 1520 bylo ludności 14,000. W r. 1564 
miasto z przedmieściem liczyło 689 domów, 126 piwowa.rów, 117 
piekarzy, 67 szewców, 36 kuśnierzy, 34 krawców, 22 zdunow, ~4 ko
wali, 2 kotlarzy, 6 mieczników, jednego złotnika. W owym tez cza
sie istniały cztery kościoły. W r. 1613 pożar zniszyl drewniane mia 
sto a zaraza morowa w latach: 1604, 1623, 1628, 1652, 1658, 1667 ' . i 1677 wytępiła ludność. Jednocześnie wojny szwedzkie zubożyły 
miasto zupełnie. Podniosło się ono jednak wkrótce i dziś należy do 
miast zamożniejszych. Gdy pożar w r. 1875 zniszczył domy drewnia
ne, odbudowano wiele z cegły. Kościół parafialny powstał tu 'Z drze
wa w XIII wieku, a następnie zbudowano murowany w stylu ostro
lukowym, w końcn XIV w.; konsekrowano go w r. 1408. Odbudowa
uy po pożarze, konsekrowany był powtórnie w r. 1670, a w r. 1792 
znowu pożar zniszczył cale wnętrze, poczem odbudowano go w roku 
1856, lecz tak nieudolnie, że w r. 1880 musiano cały restaurować 
z gruntu . Kościół św. Ducha, murowany, po pożarze odnowiony w r. 
1877. Klasztor pobernardyński, zbudowany w roku 1588 przez Pa
wla Kostk~, na miejscu kościołka św. Jakuba. Klasztor etatowy do 
r. 1864 mieścił bernardynki, a obecnie felicyanki. Kościół parafial 
ny ewangelicki przerobiony jest z kościola katolickiego, zbudowane
go w roku 1615. Cerkiew prawosławna poświęcona jest w roku 
1901. Szpital św. Stanisława istnieje odr. 1852. Prócz tego w mie
ście istnieje synagoga, 3 szkoły początkowe, szkoła rzemieślnicza, sąd 
pokojY., sąd gminny, urząd powiatowy, magistrat, poczta, telegraf. 

Krótka monogrnflo. l 4 
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Jarmarków 6. Zakłady przemysłowe: garbarnia, 2 mydlarnie, fa
bryka cykoryi, 2 browary i dwie fabryki wód gazowych. 

293. Przedbórz. 
Miasto z przedmieściem Widoma, nad rz. Pilicą, w gub. radom

skiej powiecie koneckim, o 36 w. od stacyi kolejowej Końskie odle
głe, ~ położeniu malowniczem. Domów 436.' Ludności 6970. Pierw
sza wzmianka znajduje się w ·r. 1145. W r. 1239 bawił tu Bolesław 
Wstydliwy z rodziną, a Kazimierz Wielki wystawił zamek. murowa
ny, nadał przywilej miasta i wystawi! istniejący kościół murowany, 
parafialny; bywał tu często na lawach, a w r. 1370 uległ wypadko
wi, który śmierć przyśpieszył. Miasto szybko się podnosiło, a W!a
dyslaw JagieUo w roku 1405 padał prawo niemieckie, co je jeszcze 
więcej podniosło. W r. 1789 istniały cztery cechy. Wojny zrujno
wały dobrobyt miasta, zamek również, a kościół pożarem zniszczony 
byl w r. 1834. Odnowiono go w ostatnich latach zesztego stulecia. 
Obecnie jest 2fa ludności żydowskiej, która rzemiosła, handel i prze
mysł ujęła w swe ręce. Na 153 szewców jest 130 żydów. Stolar
stwo, szewctwo, kowalsl wo i nożownictwo ma najwięcej przedstawi
cieli. Targi i jarmarki, szczególniej dwa w roku, są nader ruchliwe. 
Wogóle jest to miasto przemysłowe. Istniała tu fabryka sukna i poń
czoszarnia, lecz je zamknięto. W r. 1896 znaleziono tu poklady ru
dy żelaznej, kredy i glinki ogniotrwałej. ~ zak~ad~w przemys~owych 
islnieją: browar, fabryka lyżek, 5 garbarn, ceg1elma, 2 fabryki zaba
wek 3 fabryki organów, piec wapienny, olejarnia. Przy starym ko
ściele stoi starsza może od niego dzwonnica w ks7.talcie baszty. Przy 
przytułku dla starców is~nieje kapl~ca. :rócz tego istnie~e dom mo
dlitwy ewangelików, dwie synagogi, magistrat, urząd gmmny, pocz
ta, telegraf, dwie szkoły elementarne i sześć chederów żydowskich. 

294. Prz8decz. 
Osada dawniej miasteczko, nad jeziorem Przedeckiem, w gub. 

warszawski~j, powiecie włocławskim, o 17 wiorst od stacyi kolejo
wej Ostrowy odległa. Domów 212. Ludności. 3~70. S.ą śl.ady, że ist
niała tu już osada w r. 1136. W r. 1360 Kaz1m1erz W1elk1 nabyl do
bra P., a w r. 1383 Ziemowit ks. mazowiecki nadal przywilej na 
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miasto. w tych czasach też zbudowano lu zamek dla starosty i ar
chiwum, a w wieży, według podania, było więzienie. Złoczyńców 
wpuszczano z góry; ponieważ zaś w murze były wielkie haki, najczę
ściej ciało nim dostało się na spó<l, już zostało w kawały poszarpa
ne. W r. 1454 Kazimierz Jagiellończyk nadal przywileje, a w roku 
1558 Zygmunt August jarmarki. W r. 1820 osiedlono tu kolonistów 
sukienników, których było około 110, lecz przemysł ten w r. 1830 
upadt Obecnie jest tci uboga mieścina, której ludność trudni się rol
nictwem, rybołówstwem i szewctwem. Szewców jest przeszło 200. 
Kościół parafialny z XV wieku obecnie mocno uszkodzony przez pio
run. Parafianie mają zamiar budować nowy. Z zamku, a właści
wie jego murów, zbudowano kościół ewangelicki. W wieży jest 
dzwonnica. Prócz tego osada posiada dwie szkoły początkowe, sy
nagogę, tow. pożyczkowa-oszczędnościowe, sklep narzędzi rolniczych 
i nawozów sztucznych, urząd gminny w starożytnym ratuszu i sta
cyę pocztową. Jarmarków 6, bardzo ożywionych. Mieszczanie tutejsi 
mają dziwny wslręt do książki. 

29.5. Przerośl. 

Osada, dawniej miasteczko, nad jeziorem Kościelnem, w gub. 
i powiecie suwalskim, o 28 w. od stacyi kolejowej Suwałki odległa. 
Domów 154. Ludności 1760. Osada leśna, gdy w niej zbudowano lło
ściolek, zaczęła zgromadzać ludność. Zygmunt August w roku t560 
nadał prawo miejskie, a w r. 1576 Stefan Batory obdarzył prawem 
magdeburskiem. Jako punkt pograniczny szybko wzraslato, stano
wiąc ważny rynek handlowy. W r. 1800 bylo lak ludne, jak Suwał
ki. Po wcieleniu miasta do Księstwa Warszawskiego i Królestwa Pol
skiego ludność zajmowała się przemytnictwem, a gdy pobudowano 
w pobliżu liczne koleje, osada zupełnie upadla. Na miejscu starego 
kościołka parafialnego, w r. 1828 wystawiono nowy drewniany, 
w r. 1883 odrestaurowany. Pró& tego osada ma szkolę początkową 
i urząd gminny. Sąd gminny i poczta w Filipowie. Jarmarków 5. 

296. Przybyszew. 
Osada nad rz. Pilicą, w gub. warszawskiej, powiecie grójecki~, 

włączona do gminy Borowie, o 30 w. od najbliższej stacyi kolejowej 
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Radom odległa. Ludności 1550. Według tradycyi kościół wystawił . 
benedyktyn Piotr, towarzysz św. Wojciecha, a więc istniała tu już 
wówczas osada na prawie niemieckiem. Była to zawsze uboga, rol
nicza mieścina. Obecnie ludność zajmuje się przeważnie uprawą 
ogórków, cebuli i innych \Varzyw, dostarczanych do Warszawy. Na 
miejscu pierwotnego kościołka, w r. 1812 parafianie zbudowali nowy 
kościół murowany. W osadzie istnieje też szkoła początkowa. Urząd 
gminny w Borowie. St. poczto\va w Mogielnicy. Jarmarków niema. 

297. Przyrów. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Wiercicą, w gub. piotrkow

skiej, powiecie częstochowskim, o 32 w. od stacyi kolejowej Często
chowa odległa. Domów 238. Ludności 3000, a w lej liczbie 50% ży
dów. Miasto zatożone przez Jakóba Rokickiego w r. 1369 za przywi
lejem Kazimierza Wielkiego. W r. 1554 Zygmunt August nadal trzy 
jarn1arki. Stefan Batory w r. 1576, Zygmunt III w r. 1602, Wlady
slaw IV w r. 1633 i Michał Korybut w r. 1669 nadawali przywileje. 
W XV wieku na miejscu pierwotnego kościola zbudowano kaplicę 
św. Mikołaja, stojącą dotąd za miastem. W r. 1656 szwedzi miasto 
spalili. Obecnie jest ubogą osadą. Ludność trudni się rolnictwem, 
chociaż grunta tu bagniste. Kościół parafialny drewniany stoi w osa
dzie, a o kilka wiorst dalej jest kościól z klasztorem dawniej bernar
dyuów, obecnie etatowy dominikanek, słynący cudownym obrazem 
św. Anny. W osadzie jest szkoła początkowa i urząd gminny, a obok 
klasztoru poczta. Jarmarków sześć. 

298. Przysucha. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Wi~izownicą, w gub. radom

skiej, powiecie opoezyńskim. Domów 285 (63 murowanych). Lu
dności 3960. Osada założona w XVII w„ po zbudowaniu tu kościoł
ka drewnianego, na miejscu którego w r. 1780 Urszula Dembińska 
zbudowala wspanialy kościół z kamienia ciosowego. W owym cza
sie byla P. już miastem i posiadała piec do topienia rudy, a zatem 
było to miasto czysto górnicze. Obecnie istniejące zakłady powsta
ły przed r. 1830, a zajmują obszar kilkuwiorslowy. Są tu zakłady 
żelazne, składające się z pieca wielkiego, walcowni stalowej, pudlin-
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gów, walcowni blachy i kopulaka; prócz tego są 3 mtyny wodne 
garbarnia, kopalnia rudy żelaznej, gliny ogniotrwałej i torfu. Lud~ 
no.śt: składa się przeważnie z rzemieślników: kowali, ślusarzy, gwoż
dz1~rzy, _sl?l~r~y, kafl.~rzy, szewców i krawców, a osada z każdym 
ro.k1em. silmeJ się rozwija. W osadzie, odległej od najbliższej st. ko
leJOWeJ Opoczno o 25 w., istnieje kościót parnfinlny murowany, wie
le domków drewnianych staroświeckich, urząd i sąd gminny, szkota 
początkowa, stacya pocztowa i łaźnia, zbudowana w roku 1899 kosz
tem 4000 rb. Jarmarków 6. · 

299. Przytyk. 
.. Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Radomką, w gub. radom

skieJ, pow. t. nazwy, o 18 w. od st. kolejowej Radom odlegla. Do
mów 92. Ludności 2450. W XV w. Podlodowscy z~łożyli tu miasto 
i parafię z kościołem drewnianym, pod wezw. św. Ducha i św. Krzy
ża, a przyjąwszy w XVC w. kalwinizm, kościól na zbór zamienili. 
Dopiero w XVII w. kościól przywrócony byl katolikom, a na jego 
miejscu wystawiono· w roku 1779 nowy, również drewniany. Miasto 
nie posiad::iło nigdy warunków do rozwoju, to też dotąd pozostaje 
ubogą osadą. Ludność trudni się rolnictwem. W osadzie istnieje 
szkoła początkowa, urząd i sąd gminny, poczta i garbarnia. Cechów 
rzemieślniczych niema. Jarmarków 6. 

300. Puchaczów. 
. ~sada, daw?iej miasteczko, nad rz. Świnką, w gub. lubelskiej, 

pow1ec1e chełmskim, o 30 w. od najbliższej st. kolejowej Lublin od
legła. Domów 108. Ludności 1100, a w tej liczbie 650/o żydów. 
W roku 1527 Zygmunt I wydal przywilej na założenie miasta na pra
wie niemieckiem, oraz nadał 3 jarmarki. W roku 1533 zbudowano 
k~ściól drewniany i utworzono paratię. W X V II wieku posiadało 
miasto zamek drewniany, ale dziś niema po nim śladów. W roku 
177.8 na miejscu pierwotnego kościoła stanął obecny murowany, sta
ramem, ?Pala Prokopowicza. W roku 1880 pożar zniszczył osadę. 
~udnosc trudni się tu rolnictwem i drubriym handlem. W osad~ie 
Jest szkola początkowa. Urząd gminny w Br7.ezinach. Poczta w L~cz-
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nej. W okolicy osady są pokłady torfu, gliny wapiennej. 2 mtyn y 
terpentyniarnia, gorzelnia i browar. Jarmarków niema. 

301. Pułtusk. 

Miasto powiatowe w gub. warszawskiej, nad rzeką Narew, 
o 24 wiorsty od najbliższej st. kolejowej Nasielsk odlegle. Ludności 
131 OO. Starożytna osada, istniejąca już w czasach przedchrześcijań
skich. W miejscu, gdzie dziś stoi kościół św. Krzyża, istniała świąty
nia pogańska. W XI w. osada należała do biskupów płockich, a wów
czas już istniat tu gród za miastem. W roku 1257 przywilej miejski 
potwierdził Ziemowit, ks. mazowiecki . Miasto było obwarowane ro
wami i parkanem drewnianym. W latach 1825, 1338 i 1368 napa
dali litwini i miasto palili, a zarazem i zamek zbudowany na miejs
cu starego w r. 1319 przez biskupa płockiego Laskarego. W końcu 
XIV wieku miasto zaludnia się rzemieślnikami i prowadzi handel zbo
żem. W XV wieku zbudowano ratusz, powstała szkoła, a w r. 1449 
Paweł Giżycki zbudował kościół pod wezwaniem N. M. Panny, wy
niesiony do godności kolegiaty. W roku 1430 utworzono pierwszy 
cech krawców. W r. 1533 Zygmunt I pozwolił miasto obwieść mu
rem. Kilka lat przedtem Rafał Leszczyński zaczął budowę zamku 
murowanego na palach i sztucznym nasypie, a w roku 1538 przy 
zamku wzniesiono kaplicę św. Magdaleny. W latach 1613 i 16-!6 po
żary niszczyły miasto, a w r. 1656 złupili szwedzi. W roku 1703 
szwedzi z sasami stoczyli· tu walkę. W r. 1728 biskup Andrzej Za
łuski zbudował nowy ratusz z wieżą na miejscu spalonego. Prócz 
tych klęsk miasto nawiedzane bylo często przez pożary, nieprzyjaciół 
i zarazę morową, a nadto częste wylewy zatapiały miasto. Najstar
szym kościołem jest kolegiata, zbudowana w XIII w., kilkakrotnie 
palona i przerabiana, utraciła charakter pierwotnej budowy. Posiada 
piękne nagrobki Leszczyńskiego, Noskowskich i Załuskich. W skarb
cu jest krzyż, monstrancya i kielich z XV w. Kościół św. Magdaleny, 
z rotundą we środku. przechował zniszczone przez wilgoć portrety 
biskupów, obecnie wywiezione do Płocka. Kościół św. Krzyża za mia
stem, zbudowany w roku 1539, odnowiony w r. 1805. Kościół po
jezuicki, wzniesiony w r. 1566, po spaleniu odbudowany w r. 1717, 
po kasacie jezuitów zajmowany byl do r. 1864 przez benedyktynów. 
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Kościół po-reformacki zabytków żadnych nie posiada. Wszystkie nie
mal gmachy tutejsze stawiane są na palach, z powodu błolnislego 
gruntu. Prócz tego miasto posiada: cerkiew prawosta wną, kośció! 

ewangelicki, synagogę, szpital, dom schronienia, progimnazyu111, 
szkoły początkowe, zjazd sędziów pokoju, mząd powiatowy, magi
strat, pocztę, telegraf„ przystań dla wywozu zboża, browary, młyn 
parowy, tartak. W roku 1875 pożar zniszczył miasto, lecz już się 
odbudowalo, zyskując wiele domów murowanych. Ulice posiada sze
rokie, wysadzon.e drzewami, chodniki asfaltowe. Zamek przel'obiono 
na szpital wojskowy. Handel prowadzą żydzi. Jarmarków 6. Istnie
je też tutaj straż ogniowa. Szczególowy opis Pułtuska zamieściło 

czasopismo „Ziarno" w r. 1901. 

302. Pyzdry. 
Osada, dawniej miasto, nad rz. Wartą, w gub. kaliskiej, pow. 

stuper.kim, przy granicy pruskiej położona. W roku 1232 byio już 
miastem, posiadającem zamek i stanowiącem ważny punkt strate
giczny i handlowy. Przemyslaw w r. 1283 i Wladysław Lokietek 
w r. 1314 obdarzyli miasto przywilejami. W r. 1331 miasto zrabo
wali krzyżacy, a następnie spalili. Kazimierz W. w roku 1333 odbu
dował zamek, miasto murem obwarował i nadał przywileje. W roku 
1382 węgrzy zamek zajęli. Zygmunt T, Zygmunt August-i Stefan Ba
t,ory nadali jarmarki. O zamożności miasta świadczą cechy. W roku 
1297 już istniał tu cech rzeżniczy, a ustawę otrzymał w roku 1423; 
szewcki w roku 1469, a inne w tymże lub poźniejszym czasie. Zalu
dniało się też miasto z powodu obszernego handlu jaki prowadzito 
i ustanowienia w mieście stolicy powiatu. W pierwszej poiowie XVII 
stulecia ·dopiero klęski miasto zubożyły: powodzie, gtód, zaraza mo
rowa, a w końcu wojny szwedzkie zubożyły i wynisz<.:zyiy ludność 
W roku 1714 znowu zaraza, a w latach 1768, 1807 i 1814 pożary 
rujnowały miasto, które jednak jeszcze dźwigało siQ z upadku. Za 
rządów pruskich z ruin zamku zbudowano więzienie. Nieukończony 
ratusz powoli rozebrano. Około r. 1800 istniały tu warsztaty płó
cienne, a mieszczanie jeszcze byli bardzo zamożni. W roku 1876 mia
sto przestało być powiatowem, a następnie zamienione zostało na 
osadę. Więzienie zbudowane z zamku jest obecnie dornem pry)Va
tnym. Pod nim istnieje podobno przejście podziemne do góry „Odpo-
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czywa:n~"· Kościół parafialny z XIJI w., w roku 1519 wyniesiony do 
crodnosct kolegiaty p b d b l • • ~ , rze u owany Y• w XVI wiekll" Jest on w stylu 
ostrołukowym z w1'ez· ą na czele K ' · ·l f' · ' ' · . , . osc10,i. po- ra11c1szkansk1 po spale-
nm,r ·odbudowany w roku 1768. Kościołek św. Ducha,' powstały 
w xm w., zarządzany przez kanoników lateraneńskich do r. 1819, 
przebudowany w r. 17 49, rozebrany został w roku 1901. Prócz te
go były tu jeszcze 4 kościoły, lecz po nich niema śladów. W osadzie 
istnieją jeszcze:. dom modlitwy ewangelików, synagoga, dom przy- ' 
~ulku dl~ starcow, szkoła dwuklasowa miejska, komora celna, urząd 
1 sąd gmmny, poczta, telefon, straż ogniowa, przystań dla sptawu 
drze~va. Ludność trudni się tu rolnictwem i riemioslami. Żydzi sta
n~w1ą 1/ 6 część ludności, a trudnią się handlem. Rocznie przepływa 
tu około 200 tratew z budulcem. :Mieszczanie są zamożni, posiadają 
obszerny las. Domy budują z gliny. Ulice brukowane. Ludności sla
lej osada liczy 4140,1 

303. Raciąż. 

. . Osa~a,. da':"niej miasteczko, nad rz. Raciążnicą, w gub. płoc
kt.eJ, po~v1ec1e sierpeckim, o 26 wiorst od najbliższej st. kolejowej 
Ctechanow odległa. Domów 246. Ludności 4500, a w tej liczbie po
~owa żydów. ~ powodu braku dokumentów historya tej osady mało 
Jest znana. Wiadomo, że w roku 1250 już posiadala zamek i kaszte
lana, a następnie byla stolicą powiatu. Od roku 1512 R. należał do 
biskupów płockich. Obecnie śladów zamku niema. Przy grodzie od 
~zasów. ~ajdawniejs~ych istniał drewniany kościół parafialny, a na 
Jego mieJscu, stararnem ks. proboszcza Gracyana Rzewuskiego stanął 
w roku 1886 nowy, w stylu ostrołukowym, z dwoma wieżami. Lud
ność trudni się rolnictwem, rzemiosłami i handlem. W osadzie jest 
synagoga, szkoła początkowa, urząd i sąd gminny, poczta, 2 browa
ry, olejarnia, 5 garbarń, cztery młyny wodne i towarzystwo drobne
go kredytu odr. 1901. Jarmarków 6. 

3o4. Raciążek. 

o.sada, dawniej miasteczko, w gub. warszawskiej, powiecie nie
szawskim, o 5 w. od st. kolejowej Nieszawa odległa. Domów 84. 
Ludności 980. Starożytny to gród książęcy, który powslał pomiędzy 

- 217 -

r. 1065 a 1165. W dokumentach z XIII wieku często jest wspomina
ny. W r. 1259 Kazimierz, ks. kujawski zabrał zamek biskupowi Wol
merowi. W r. 1330 tenże zamek zdobył \V erner, mistrz pruski, a zało
gę wymordował. W r. 1375 odbudowany zamek napróżno oblegał 
Ulrych von Osten. W r. 1383 umarl tu biskup Zbilnt. W r. 1404 
Władysław JagieUo zawarł na zamku przymierze z wielkim mistrzem 
krzyżaków Konradem von Jungingenem, oddając mu Żmujdź. R. byl 
kilkakrotnie miejscem zjazdów i często gościł królów. Po pokoju to
ruńskim w r. 1466 zawartym, stracił swe strategiczne znaczenie i już 
o nim wzmianek nie znajdujemy. W r. 1467 zamek jeszcze, po zni
szczeniu przez krzyżaków, odbudował Jakób Seiniński, a w r. 1530 
Jan Karnkowski ozdobił wieżą. Zamek popadł w ruinę za rządów 
pruskich. Miasteczko r.awsze było ubogie i lakiem jest dotąd. Ży
dom nie wolno lu bylo mieszkać. Na miejscu dawnego kościołka pa
rafialnego, biskup Hieronim Rozdrażewski w r. 1597 zbudowal mu
rowany, pod wezwaniem św. Hieronima. • :ościół ten ukończono 
dopiero w r. 1612, a konsekrowano w r. 1627. Posiada piękne stalle 
rzeźbione z r. 1630. z zamku są ruiny. W osadzie jest szkoła po
czątkowa, dom schronienia dla starców i urząd gminny. Poczta 

w Nieszawie. Jarmarków 4. 

3o5. Raczki. 

Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Rospudą, w gub. suwal
skiej, powiecie augustowskim, gminie Dowspuda. Domów 207. Lu
dności 2900. Leży w pobliżu granicy pruskiej. a o 16 w. od stacyi 
kolejowej Suwałki. Pierwszą wzmiankę o tej osadzie spotykamy 
w r. 1506. W r. 1599 :Maryn Rac7.kowska zbudowała kościół para
fialny, a w roku 1703 August II przemianował na miasto i nadal 
jarmarki. W r. 17 48 miasto nabył Józef Pac. Od lego czasu datuje 
się pomyślność ludności. Odnowiono kościót w r. 1750, a w r. 1765 
pożar zniszczył miasto, lecz hr. Ludwik Pac odbudował domy i wy
slawil cały szereg piętrowych ·kamienic ze sklepami, by otworzyć 
drogę do handlu; sprowadza niemców tkaczy i zakłada fabrykę obru
sów w roku 1822. Zniszczony przez pożar kościół odbudowywa 
w roku 1823. Obecnie osada ma dwa rynki i 16 ulic porządnie 
zabudow.anych i częściowo zabrukowanych jeszcze w 1S46 roku. 
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Lud'.1ość zajmuje się handlem trzody chlewne. " . 
rolnictwem rzemiost . . J, sp1zedawaneJ hurtowo 

' ami I przemytnictwe N . , 
znaczny handel koń · R . . . · m. a Jarmarkach idzie . m1. zenneslrncy Pl" . . . . 
szewcow 56 kraw . 21 . . zewazme zydz1-partacze· 

. ' cow ' czapmkow 3 t l • . . . 
kowali 6, ślusarzy 3 lok I . . . ' s o arzy 6, kolodzieJów 2 

, ' arz c1esh 2 pieka 12 • ' 
powrozników 2 blacharz .' .. k· ' rzy , rzezników 14 
b 

' , mos1ęzrn zegar . t . 3 k ' rowary garbarnia f b k . . ' mis rz I sz larzów. Dwa 
' , a ry a sw1ec cegieł . . kl d 

prezentują przemysł Pro· k .. , ma I za ta garncarski re-
. cz osc10ła J. est J. es , k l' d z r. 1825 przytułek dl l . , zcze ap ica rewniana 

, a s arco w szkoła p .. . lk 
rowana urząd gmi'nn . ' ocz'ł owa, synagoga mu-

. ' Y 1 poczta O d · · małe ruiny zamku dows d k' . wie w10rsty od osady sa wspa-
pu z iego. • 

306. RADOM. 
Miasto gubernialne nad rz. Mleczn , .. 

dąbrowskiej. Domów o09 I ud , . 30 ąl, przy kolei iwangrodzko-
. • " I10SCJ 00 W l' 1154 . . . · 

miasto i prawdopodobnie po . d L , • • JUZ istrnalo 
Leszek Biały i ufundował k ~ 1 ~ .: ? zamek. W r. 1216 bawil w R. 
zamku bawiła G , · oscio sw. Stanisława. W roku 1230 na 
rowal miasto m rzyrmsława, wdowa po Leszku. Kazimierz W. obwa-

ku 1364 nadal P~:~:· ~~:~~~al ~~ścióWł św. Jana Chrzciciela, a w ro
sła w JaO'ieHo a w r 1389"'k .. 1,1rs ie. .r. 1387 bawi w R. Wtady-

" ' · ro owa Jadwig · 1;,-giellończyk częstym tez· by1v ' , . a z męzem. i.~azimierz Ja-
a~ O'Osc1em a żo · El· · d!uższy czas mieszkała w zamk"u l,1·0·10' . dna. dJeg~ ' zb1eta przez 

• :i. wie o wie zaJac · t I będąc na sejmach tu odprawian eh ob . „ . . • i~1as o, ub 
j.ami. Ja.n ?Ibracht dwukrotnie ~d\\:iedz:t~~~:t~.' ~z~e~ ~rzywile
ra Radznv1Uowna przed R. witaną b l . . 4 Barba-

„ R . . y a przez męza a w rok 11=:51 
p1zez . wieziono jej zwłoki. W roku 1557 : , . u . .., 
W r. 1578 gościł Batoi·y jadąc na Jo d J po~ar zniszczył miasto. 
wa Anna chroniła się w R . d wy 0 edlni, a w r. 1588 królu-
. . p1 ze zarazą n·orow \\I" . k 
zar znowu niszczy miasto Pod . - ą. ro u 1618 po-. czas wo3en szwed k' h k . 
sto zo:;talo zrujnowane. Zamek w xvn z JC. Witnące mia-
izbach W r 1787 <l t w. przerobwno na dom o 4 

· . o res aurowano go poroh' k . . 
no wieże. YV roku 1860 astat . ' . iono po OJe I wzmocnio-
k eczme przerobiono na plebanię W zam 

u tym przemieszkiwała przez czas dłużs· K t R. -W r 1656 d zy a arzyna akuska 
. . w omu dotąd istniejącym mieszkał chwilowo K . 

staw, kroi szwedzki. W roku 1171 . t . ~ . . , . . aro! Gu-, p· is maL tu JUZ kosc10l p fi 1 sw. wtra oraz w roku 1216 d . , ara a ny ' rugi parafialny sw. Wacława, stojący 
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w rynku. W r. 1802 obrócono go na sktad mąki, w 1809 założono 
magazyn wojskowy, a w r. 1811 zupełnie skasowano. Kościól św. 
Jana zbudował Kazimierz Wielki. Opat Prokopowicz z Sieciechowa 
w r. 1785 zbudował kościół Wniebowzięcia N. M. P. W r. 1802 za
brano go na magazyn zbożowy, w r. 1811 przebudowano na teatr, 
a w r. 1830 przekształcono na kościół ewangelicki. Kośció! po-ber
nardyński w roku 1468 ufundował Kazanowski, starnsta radomski. 
Kościół pijarów w rynku, po skasowaniu kolegium, stal pustkami. 
Obecnie mieści się w ~im gimnazyum męskie. Istniały jeszcze tu koś
cioły św. Ducha, św. Leonarda, św. Wactawa i panien benedyktynek. 
Dziś tylko po jednym z nich stoją jeszcze mury. Obecnie buduje się 
trzeci nowy kościót, parafialny, gotyckiej strnktury, z dwoma wie
żami. Na początku XVII stulecia Radom podupadł tak, że w roku 
1662 pozosta!o tu 31:15 mieszkańców. W ubiegłem stuleciu mia
sto. znowu· zaczęto się szybko podnosić, a szczególniej po przepro
wadzeniu kolei. Z gmachów zasługują na uwagę: ratusz zbudowany 
w pierwszej polowie XIX w., rząd gubernialny, kasa przemysłow
ców, gmach resursy z teatrem i bogatą biblioteką, oraz wiele innych. 
W mieście istnieją: dawna cerkiew i nowy sobór, kościół ewangelic
ki, synagoga, gimnazyum męskie i żeńskie, szkoła handlowa 7 klaso
wa miejska, 5 szkól elementarnych, pensya żeńska prywatna, szpital 
św. Kazimierza, szpital żydowski, dom przytułku dlaslarców, 2 ochro
ny, towarz. dobroczynności, dom pracy, czytelnia bezpJatna, straż 
ogniowa, stowarzyszenie spożywcze, dyrekcya szczegółowa to warz. 
kredyt. ziemskiego, towarzystwo kredytowe .miejskie, tow. wzajemne
go kredytu, kasa pożyczkowa wkładowa, spółka rolna, tow. pożycz
kowo-oszczędnościowe, resursa, klub wojskowy, stowarzyszenie śpie
waków, orkiestra amatorska, tow. cyklistów, oddział towarz. opieki 
nad zwierzętami, spółka zjednoczonych stolarzy. Z wladz i inslytucyi 
rządowych istnieją: rząd gubernialny, władze powiatowe, magistrat, 
biuro policmajstra, izba skarbowa, oddzial banku państwa, zarząd 
żandarmeryi gub., zarząd akcyzy, komisya włościa{1ska, poczta, tele
graf. Miasto jest dobrze zabrukowane, posiada wygodne chodniki, 
częściową kanaliiacyę i oświetlenie elektryczne, dwa piękne ogrody 
publiczne, balię targową i zakłady przemysłowe: młyn parowy, 3 bro
wary, 5 garbarń, hutę szklaną, fabrykę wyrobów ceramicznych, 2 ce
gielnie, rektyfikacn skarbową, fabrykę octu, fabrykę gilz, dwie wiel
kie drukarnie i znaczną ilość' zamożnych sklepów. Obel:nie miasto 
uległo pewnemu przesileniu, z powodu przeniesienia biur kolejowych 
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do Warszawy, lecz rozwój przemysłu wróży pomyślność trwal~. 
Rzemiosła są tu w rozwoju: cechów jest 9 i zgromadzenie kupców. 
W r. 1423 istniał tu cech tkacki, a w r. 1484 kuśnierski; dziś one nie 
istnieją. Prócz licznych dziełek i kalendarzy odbijanych w tutejszych 
drukarniach, stale wychodzą tu co tydzień „ Wiadomości gubernial
ne" w języku rosyjskim i „Gazeta Radomska", pismo wychodzące 2 
razy na tydzień, redagowane obecnie przez p. Szczęsnego Jastrzę
bowskiego, wnuka sławnego profesora Wojciecha Jastrzębowskiego. 
Odbywają się tu w jesieni kilkudniowe jarm~rki na kónie, podczas 
których jednocześnie trwa wystawa, a lepsze sztuki nagradzane są 
medalami. • 

3o} Radoszyce. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. radomski.ej, pow1ec1e ko

neckim, o 16 wiorst od stacyi kolejowej Końskie odległa. Doniów 
292. Ludności 41 OO. Kazimierz Wielki zalożyl tu miasto i kościołek 
parafialny, w pobliżu istniejącego już dworku myśliwskiego. W roku 
1411 bawiŁ w R. Władysław JagieUo z królową Anną, a w r. 1450 
Kazimierz Jagiellończyk z całą rodziną, chroniąc się przed zarazą 
morową. W tym czasie istniały już w okolicy kamieniołomy i kopal
nia rudy żelaznej. W r. 1564 było tu sześć hut królewskich. Po woj
nie szwedzkiej naptynęło mnóstwo żydów. W r. 1787 Stanisław Au
gust zwiedzał w okolicy piece hutnicze, fryszerki, fabrykę maszyn, 
a zarazem zezwolil cieślom, kołodziejom i szklarzom założyć cech 
skombinowany. Obecnie ludność trudni się handlem trzody chlewnej, 
rolnictwem i kołodziejstwem, wyrabiając wozy i bryczki rozwożone 
po miastach okolicznych, a nawet wysyłane do Sieradza i Lowicza. 
Jarn1arków jest 6, na które włościanie sprowadzają wiele Ładnych 
wolów. W osadzie, prócz kościoła, jest synagoga, szkoła początko
wa, urząd leśny, sąd i urząd gminny, browar, 2 cegielnie, tartak 
i mlyn wodny. Poczta w Rudzie Malenieckiej. Po rozebranym około 
roku 1860 zamku pozostały dwie budowle z żelaznemi drzwiami. 

308. Radzanów. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Wkrą, w gub. płockiej, po

wiecie mlawskim, o 28 w. od stacyi kolejowej Mława odlegla. Do
mów 128. Ludności 1400. W roku 1430 Ziemowit ks. płocki wydal 
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. · l · · iasta na prawie 

~~~;;~~~:~·7~~:~'.:~~iP';[p;~:i~a::n~a z 
0

~;~i: m~~~~·~:c;0:~ osiedli i uzyskali przyw1leJ na s.w.oJe w~~oby . ki~g Ludność trudni 
1532 W XIX w. R. był własnosc1ą hr .. oszyns . kt. h 

. . . . . Z . tern są okopy, na • oryc się tu rolnictwem I rzemwslami. a mias . . . W r 1893 
. . . k XVI w przez szwedow zbmzony. . miał 1stmec zame , w . . · · k ~ .. .,, parafialny drewnia-, · d al1la się Obecny o::.cw.i. 

znaczna częsc osa Y sp : 0 da składająca się z rynku i 4 
n~ zbudował Jerzy Malos~:~1cz. ocz s~kową, synagogę, urząd gi;niny 
uhc brukowanych ma sz ~ p . 3ą lejarnie Poczta w Szrensku. 
Ratowo, 3 wiatraki, 7 młynow I o . . 
Jarmarków 6. 

3 9 RadzieJ'ów. o . 
. e w gub warszawskiej, powie-

Osada, dawniej miasto po~ial_~ow .' tacyi kolejowej W!odawek 
. k" 31 w od naJb 1zszeJ s 

cie nieszaws 1m, o · . R . l . lo już w roku 1142, a w r. 
odlegfa. Ludności 2500. Miasto . is ma aadeburskie. Władysław 
1289 Whldyslaw Lokietek nad~~ prawoob;ar~aJ·ac miasto przywile-

t bywał w R gosc1em, , • .,, . Jagiełl'o częs ym . · l b 1 bardzo pomyślny, odbywa.i.y się 
jami. Około r. 1570 ~t~~ ~rna:k~e y Klęska głodu w r. 1625, a nastę
w niem sądy grodzkie i ziem . d k" zru1'nowaly miasto doszczę-

. OJ·ny szwe z 1e · . 
pnie zaraza morowa I w d Kościół parafialny istniał 

Ob · · t też ono ubogą osa ą. l k 
tnie. ecme Jes k , .. 1 parafialny w stylu ostro u o-
tu już. w XIJ wieku. Obecny os;10 1331 bi~kup krakowski Jan 

l b tynku zbudowa.i. w r. k" tk wym, z ceg y ez ' . k , k" budowany przez Lo ie a, 
Grot. Drugi kościół po - franc1s~ ~us i, dz . iony został gruntownie 

1657 przez szwedow, 0 now 
zrabowany w r. , . . b li dawniej rnansyonarze, 
w rok.u 1857. Przy kosc1ele parafialnym y . d oku 1727 do 

k · t 'eli male kolegmm 0 r a następnie pijarzy, torzy u mi ' · 'w Jana Chrzci-
1830. Istnia2 też tu niegdyś kościołek. drekw~ia.nykus15.80 luteranom. 

· k · dd ł go o o~o 1 o cie la, lecz Rafał Leszczyns 1 0 a . tułku dla starców, 
W osadzie istnieją 2 szkoty początkowe, dom ~rzy6 
urzad i sąd gminny, stacya pocztowa. Jarmarkow . 

310. Radziłów. 
. d Wis;są w gub. lomży11skiej, Osada dawniej miasteczko, na rz. . . ' . O . . odległa. 

' . . 12 od stacy koleJOWeJ sow1ec powiecie szczuczynskun, o w. 
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.Jomów 166. Ludności 1960. Od czasów niepamiętnych l~tnial tu 
warowny gród książęcy na pograniczu ziem pruskich; około tegoż 
grodu_ . utworzyła się osada wiejska, którą Konrad ks. mazowiecki 
przemosł z prawa polskiego na niemieckie w r. 1466. Kościół pier
wotny zbudował w r. 1482 Janusz ks. mazowiecki. Obecny kościół 
parafi~lny drewniany, pochodzi z r. 17 40. Ludność trudni się rolnic
~wem 1 handlem. W osadzie jest synagoga, szkoła początkowa, urząd 
1 sąd gminny. Poczta w Szczuczynie. Jarmarków 4. 

311. Radzymin. 
. ~iasto powiatowe w gub. warszawskiej, o 1 O w. od stacyi ko-

leJOWeJ Tłuszcz odlegle. Domów 178. Ludności 3100. W XV wieku 
powstała osada R., lecz odległa od dróg główniejszych i polożona 
w pobliżu wzrastającej Warszawy, nie mogla się rozwinąć. Włady
sław IV w r. 1635 nadal osadzie przywilej miejski i jarmarki. Za 
czasów Augusta II miasto należalo do Bielińskich, a następnie prze
szło do Czartoryskich. Księżna Eleonora Czartoryska na miejscu 
pierwotnego kościoła, zbudowała w r. 1773 nowy murowany, zało
żyła szkółkę początkową i wystawiła piękny pałac z ogrodem. Stani
sław August często tu bywat w odwiedzinach u swej wujenki. Od 
r. 1843 do 1862 mieścił się w R. instytut nauczycielski, przeriiesiony 
z Łowicza. Obecnie jestto miasto ubogie, licho zabudowane, złożo
ne z dwóch rynków i kilkunastu ulic niebrukowanych. Wody do
brej do picia brak. Dawniej istniała w mieście fabryka kafli i lasek. 
Prócz kościoła parafialnego, istnieje dom modlitwy ewangelicki, sy
nagoga, sz~ola początkowa, urząd powiatowy, magistrat, sąd pokoju, 
sąd gminny, poczta i telegraf, oraz fabryka octu, mydlarnia i olejar
nia. Jarmarków 6. Handel i część rzemiosł w rękach żydów. 

312. R a d z y ń. 
Miasto powiatowe w gub. siedleckiej, nad rz. Białką o 24 w. od 

stacyi kolejowej Luków odlegle. Domów 248. Ludności 4500. Wieś 
Biała za przywilejem Kazimierza Jagiellończyka w r. 1468, wydanym 
Grotowi z Ostrowa, zamieniona została na miasto, pierwotnie nazy
wane Kozirynek. W polowie XVITI wieku właściciel Eustachy Poto
cki zbudował tu piękny palac z salą dwupiętrową, kaplicą i rotundą 
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, · b zną Pierwotuy kościół parafialny przez lat 40 był w ręku 
OSITIJO OC • • • B t • o 

l'k · a powrócony został katolikom za czasow a oreg · ewange 1 ow, , . . . · 
· h · 1461 ufundowali nowy kosciol w stylu wloskun. :Mmszc owie w r. . . . , 

w kościele jest starożytny obraz Malki Boskie~, mal?wany .na ~rze
. L d · · tuteJ'sza trudni się rolnictwem 1 rzem1oslam1. Miasto wie. u nosc , . . 

· d dwa place 8 ulic lecz domy parterowe, a bruki zamedbane posia a , ' . . . 
d · gląd uborri Oświetlenie naftowe. Procz wym1emonego na aJą mu wy " . . . G' . b l 

kościoła, istnieje cerkiew prawosł~wna,. szp1tal sw. ieorg1a, o su-
. d 1885 przez clżbietank1, synagoga, 2 szkoły początkowe, gnvany o r. . · t 1 

d · towy marristrat sąd pokoJu, sąd gminny, poczta, ee-urzą pow1a , " ' . . 
graf, fabryka narzędzi rolniczych, mlyn parowy 1 64. wa~sztaty rze-
mieślnicze. Jarmarków 6. Glówny handel prowadzą zydz1 mąką. 

313. Rajgród. 
Osada, dawniej miasto, nad jeziorem rajgrodz~iem,_w g~b. lo~

żyńskiej, powiecie szczuczyńskim, o 18 w. od stacy1 ~oleJO'':'eJ G~aJe-
dl • Domów 220. Ludności 4000. Książe litewski TroJden wo o eg~a. . · b · 

okola r. 1280 objąwszy w posiadanie częśc Podlasia, d~a ~a ezp1e-
. · od prusako·\v i mazurów zbudował nad Jez10rem za-czem a gra111c , . . , . 

mek warowny. Później osada była w~asnoś:ią. kni~z1ów Ghnsk1ch, 
. 150!:1 nadana została Mikołajowi Radz1w1Uow1. W roku 1679 

awr. · J k 
Jan Ili potwierdzi! przywilej miejski i prawo magdeburskie.. . a o 
punkt pograniczny R. prowadził znaczny handel p~oduk~am1. htew_
skimi, a głównie futrami. Obecnie osada prz.ep_elmona ~~st zydam1, 
mającymi tu główny punkt handlu wędzonem1 s1elawam1 1 wę~o~za
mi. Kościół parafialny założony był w r. 1519 przez Radziw1Ua. 
Obecny zbudowany na miejscu dawnego w r. 1_769. ~rzez .P~~boszcza 
ks. Jana Olszewskiego. Prócz tego w osadzie 1stmeJe kosc10l ew~n
gelicki, synagoga, szkola początkowa,_ sąd ~;riinny, urząd gmmy 
Przestrzele, poczta i telegraf. Jarmarkow szesc. 

314. Raków. 

Osada dawniej miasteczko, nad rz. Czarną, w gub. radomskiej, 
powiecie op~towskirn, o 33 w. od stacyi kolejowej Kunów ~dlegla. 
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. ~~mów 172. ~udności 2500, a w tej liczbie 80% żydów. Jan Sieniń
s 1

• kasztelan zarnowski, w r. 1509 założył miasto. Ścią"ana z róż
nych stron l~dność wkrótce rozwinęła przemysł leśny i ;órniczy· po-
budowano p1 k d · ' . ę ne omy 1 ogrody, zakwitly rzemiosła i sukiennictwo 
zal?zono papiernię i okolo roku 1575 drukarnię slynną z pięknych 
cz~ionek .. W~zystko to bylo dzietem socynianów, którzy tu mieli 
glo~ne siedlisko. W roku 1602 założono szkolę aryańską licząca 
z gor~ tysiąc uczniów. W r. 1606, z powodu rokoszu Zebrzydowskie~ 
go, ~1asto wiele ucierpiało. W r. 1638 mlodzież aryańska zburzyla 
krzyz, wskut_ek czego szkolę zamknięto i aryan wypędzono. Po tym 
'?padku miasto zaczęło szybko upadać. W r. 1657 czterystu koza
ko~ Rakoczeg~ poległo na rynku tutejszym, a ciala ich dopiero po 
dwoch tygodniach uprzątnięto. Kościót parafialny zbudowany jest na 
funda~entach zbo~u aryańskiego przez Jakóba Zadzika, biskupa kra
kows~1ego. Jest tez w osadzie drugi kościołek filialny, przytułek dla 
~tarcow, s~kola początkowa, synagoga, tartak, dwa mlyny wodne 
1 3 ga:barn1i:;. Urząd gminny w Rembowie. Poczta w Lagowie. Jar
~arkow 6. Zydzi trudnią się handlem, a chrześcijanie rzemiosłami 
1 wyrobem motków wełnianych, rozwożonych po jarmarkach. W r. 
1886 spalily się tu 132 budowle. 

315. Ra w a. 
Miasto powiatowe w gub. piotrkowskiej, nad rz. Rawką, 0 25 

wiorst od najbliższej st. kolejowej Skierniewice odlegle. Domów 319. 
Ludności 8300. W XII w. istniała już osada, wspominana po raz 
pierwszy w r. 1249, lecz położona w okolicy lesistej. nie miała zna
czenia. W roku 1313 byl tu zamek. Około roku 1378 więziona tu 
była przez męża Eufemia księżna Ziembicka. W tym też czasie byla 
R. stolicą oddzielnego księstwa. Ostatnim księciem rawskim byl Wla
dysła w, syn Janusza Starszego, ks. warszawskiego, zmarly w roku 
1462. Od r. 1496 miasto stało się miejscem zjazdów i sejmików, co 
znacznie wpłynęło na rozwój życia. W roku 1513 bawił w R. Zy~ 
munt I, a od roku 156~ do lfi69 więziony byl w zamku tutejszym 
Krzysztof Meklemburski. W r. 1574 ciało Zygmunta Augusta prze
wożono przez Rawę. W roku 1659 wiele ucierpiało miasto od wojsk 
przechodzących, jak również i w r. 1704. W r. 1794 tu pobici byli 
prusacy. Miasto w obecnym stanie zbudowalo się dopiero w r. 1824, 
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a glównie w r. 1861, po spaleniu dzielnicy żydowskiej. Kościól para
fialny św. Piotra i Pawła zbudowany około r. 1320. Kościół z klasz
torem po-augustyańskim, fundowany przez Ziemowita III, jest w sty
lu ostrołukowym. Kościół po-jezuicki, najpiękniejszy, powstał w r. 
1620 staraniem biskupa Pawla Woluckiego; odr. 1773 obsługiwany 
byl przez Miechowitów do r. 1819. Kościól św. Ducha pochodzi 
z XIV wieku. Zamek wzmocniony przez Kazimierza W., w r. 1789 
restaurowany byl przez Franciszka Lanckorońskiego. Prusacy mury 
zburzyli i obecnie jest tylko część wieży i fundamenty. Prócz tego 
w mieście istnieją: cerkiew prawosławna odr. 1870, kościół ewan
gelicki parafialny, synagoga, szpital św. Ducha, 3 szkoły początkowe, 
urząd powiatowy, magistrat, sąd pokoju, wydzial hypoteczny, poczta, 
telegraf, straż ogniowa, ogród publiczny, browar, trzy mlyny wodne, 
fabryka kleju, tartak, olejarnia, cegielnie i 126 warsztatów rzemieśl
niczych. Jarmarków 6. Handel znaczny. Założono też tu sklep rol
niczy. 

316. Rejowiec. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. lubelskiej, powiecie chełm

skim, przy kolei z Lublina do Chelma położona. Domów 140. Ludno
ści 2200, a w tej liczbie 80% żydów. Miasto założone przez sławnego 
poetę Mikołaja Reja w roku 1547 za przywilejem Zygmunta I, który 
nadal też prawo niemieckie i 2 jarmarki. Jednocześnie Rej założył 
tu zbór kalwiński. W końcu XVJI stulecia już kalwinów tu nie bylo. 
W r. 1720 Rzewuscy wystawili cerkiew unicką, a w r. 1796 zbudo
wano murowaną cerkiew prawoslawną, wykończoną przez Ossoliń
skich. W roku 1853 wlaścicielem był książe Woroniecki, a wreszcie 
hr. Lubieuski. Kościoła katolickiego niema, a parafia należy do Pa
włowa. W osadzie istnieje też synagoga, szkoła początkowa, urząd 
i sąd gminny, poczta, telegraf, stacya kolejowa, pałac właścicieli 
z ogrodem, fabryka wyrobów miedzianych, 2 garbarnie, olejarnia 
i kilka innych drobnych zakladów przemysłowych. Jarmarków 6. 
Od c_zasu przeprowadzenia kolei osada wzrasta szybko. W lesie, na 
wzgorzu, stoi budowla zwana przez lud „grobiskiem", niewiadome
go pochodzenia, należąca do jednego z włościan. 

Krótka monografia. J.5 
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317. Rossosz. 
Osada, dawniej miasteczko, nad źródlem rz. Z~elon.ej,. w gub. 

siedleckiej powiecie bialskim, o 19 wiorst od st. koleJoweJ Biała .od
legła. Do~ów 238. Ludności 2000. W XVI w .. W:laś~i~ie:e Dęb.iccy 
zbudowali tu kościól parafialny i nzyskali przywilej mieJskt. ~V. 1 oku 
1624 dobra nabyl Mikołaj Firlej. W r. 1640 miasto z.r~b~wah 1 spa-

' l , · Rysmsk1ch Potoc-lili Lisowczycy, a następnie byio ono w asnosc1ą , ' . , 
. . . K , · · • afia\ny sw Stams,a-kich Ossolińskich i Sk1b1czewsk1ego. osc10 4 par . · W 

wa zgorzał w r. 1861. ·Na cmentarzu istnieje kaplica katolicka. osa~ 
dzie jest parafialna cerkiew prawosławna, szkota począt~,owa, u~z:. 
gmii~ny. Poczta w Bialej_. Jarmarków niema. Ludnosc trudm s.1ę 
przeważnie rolnictwem. 

318. Rozprza. 
. b · owiecie piotrkowskim, 

Osada dawniej miaslec:1.ko, w gu · 1 P , . , l . 
' . , k' · D 'w 68 Ludnosc1 1200, a" eJ przy kolei warsz.-w1edens ieJ. omo · . . _ 

r b' 60% żydów. Przedhistoryczna osada z zamkiem, po raz pier;v 
icz ie . . d la kasztelana, lecz dokumentow 
szy wspomniana w r. 1065• posi~ a . · l być dość obszer-

. . d h Są tylko ślady ze mia!:itO musia o 
mema za nyc : , f d , t ·w W czasie wojen szwedzkich 

. k kazuJą slady un amen o . . 
ne, Ja . ws . k r istnieja liczne cmentarzyska pogan-
zostalo zruJnowane. W o ~i.cy t. ą Kościół drewniany istnial 

b l r lasnosc1ą prywa 11<. 
skie. R. zawsze y aa"' za' kasztelan sirradzki Szymon Zaremba 
t .. w XV w a g y zgar ,, 
u JUZ · ., ku 1763 w kościele jest stary ohraz 
zbudował no,~y rnurocwuadnoywnwyroW uboaieJ' leJ· osadzie ludność trudni 
N M p uwazany za · „ · · 

." r . l :~twem· żydzi prowadzą handel drobny i rzemiosła. IstmeJke 
się ro m , d . d · ny oraz przystane 
tu szkoła początkowa, synagoga, urzą i s~ gmm ' , , 
kolejowy. Poczta w Piotrkowie. Jarmarkow 6. 

Rożan. 
· · . . . t k nad rz Narwią, w gub. lomżyń-

O d dawmeJ m1as ecz o, · 
sa a, . k" 12 w od st kolejowej Pasieki odległa. k" . . e makows un. o . . 

s ieJ, pow1ec1 , . 2550 Jak świadczą znajdywane urny i cmen-
Domów 187 Ludnosci · · s' 1 d · . t . „a J'uż w czasach przedhistorycznych. a Y 
t ska osada ta IS mat ' · d 
oa:~~ów 'zaś dowodzą, że islniat tu zamek, jak glo!:ii podame, zbu o-
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wany przez królowę Bonę, która w nim często gościła. Okola grodu 
skupila się osada, zamieniona w XV w. na miasto. Po przyłączeniu 
Mazowsza do Korony w R. odbywały się sądy ziemskie i grodzkie, 
a miasto bylo ludne i ruchliwe. W r. 1581 zalożono w R. sklad soli. 
Wojny szwedzkie w XVII w. i zaraza morowa w r. 1708 zniszczyły 
miasto, które dopiero w ubieglem stuleciu nieco się dźwignęlo. Koś

ciół parafialny św. Anny, murowany, odnowiony w r. 1841, był po
dobno niegdyś kolegiatą; pochodzi on z XVI w., ale przeróbki zalar
ly nawet pierwotny styl ostrołukowy. Kościoły: św. Jana, św. Szcze
pana i św. Kazimierza zniszczone i rozebrane zostały w XVIII wieku. 
Z zamku nie pozostało śladu, a ratusz zgorzał w c7.asie pożaru w r. 
1813. Obecnie ludność trudni się rolnictwem i rzeiuioslami. W osa
dzie istnieje synagoga, s:1.ko!a początkowa, urząd gminy Sieluń, sta
cya pocztowa, telegraf, miodosytnia i browar. Jarmarków 6. 

320. Rychwał. 

Osada, dawniej miasteczko, w gub. katiskiej, powiecie koniń
skim, o 92 wiorsty od stacyi kolejowej Kutno odległa. Dornów 92. 
Ludności 1200. W XIV w. była własnością Zlotkowskich, a nastę
pnie Dobrzyckich, którzy wystawili zameczek obronny, rozebrany na 
początku XIX w. Poszukiwano w jego podziemiach skarbów, lecz 
znaleziono,..tylko kości ludzkie i stare żelaztwo. Okola r. 1500 wy
stawiony został obecny kościół parafialny, kilkakrotnie przebudowy
wany. Ołtarze posiada z XVII wieku. Miasteczko bylo zawsze ubo
gie i obecnie niczem się nie wyróżnia. Ludność trudni się rolnictwem 
i rękodzielnictwem. W osadzie istnieje szkoła początkowa, urząd 
gminy Dąbroszyn, sąd gminny i stacya pocztowa. Jarmarków 6. 

321. Ryczywół. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Radomką, w gub. radom

skiej, powiecie kozienickim, gminie Świerze-Górne. Domów 128. 
Ludności 1630. Na gruntach piasczystych za czasów Kazimierza W. 
założone miasteczko nie mogło si~ dźwignąć. Władysław JagieUo na
dawał przywileje w latach 1388, 1409 i 1413, lecz nie wiele to po
mogło, a gdy jeszcze wojna szwedzka miasto zniszczyła, stalo się zu
pełnie ubogiem. Jan III w latach 1677 i 1698 nadawa! przywileje 

• 
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i o.sied~il - żydó;v,. Sta~isław August również pamiętał o R., lecz nie 
~10gł się on dzw1gnąc z upadku. W r. 1705 bylo tu tylko 2 szewców 
1 

2 rzeźników. Niegdyś był tu dwór starościiiski a starostowie wła
śni.e ?ciskiern ludu do reszty miasto zniszczyli. 'obecnie ludność tru
d.~1 się przeważnie tkactwem i garncarstwem. W osadzie istnieje koś
c10ł parafialny murowany, szkola początkowa i 3 młyny wodne. Jar
marków 6. Urząd gminny we wsi Świerze-Górne. Poczta w Kozie
nicach. 

322. Ryp i n. 
. Miasto powiatowe gub. plockiej, na wzgórzu wśród bagien po- . 

lozone, o 63 w. od najbliższej stacyi kolejowej Wlocławek odległe. 
Domów 248. Ludności 5900. Dokument z r. 1155 wspomina, że R. 
posiadał zamek, a następnie był stolicą powiatu. Napadany przez 
prusaków, nie mógł się zaludniać. Około r. 1300 lud n ość zaczęla się 
budować o 2 w. od zamku, w punkcie nieco dogodniejszym i dla tych 
osadników Władyslaw, ks. dobrzyński, w r. 1345 nadał przywilej 
miejski, a następnie prawo chełmińskie . W końcu XIV w. miasto zo
stalo obwiedzione murem. W roku 1391 zajęli miasto krzyżacy i opu
ścili je dopiero w r. 1405, a w 4 lata później napadli i tak zniszczyl i, 
że w ciągu całego wieku podnieść się z gruzów nie mogla. Zygmm1t 
I w r. 1525, Zygmunt August w r. 1570, Wladyslaw IV w r . 1640, 
Jan Kazimierz w r. 1654, August II w r. 1720 i Stanisl:aw August 
w r. 1766 i 1778 nadawali miastu liczne przywileje. Za rządów prus
kich znaleziono tu pokłady soli, lecz dobywanie nie opłacało kosz
tów. W r. 1807 przechodzące wojska R. zniszczyly. W r . .187 4 roze
brano resztki murów, a zostawiono tylko bramę Sierpcką. W latach 
1857 i 1868 pożar zpiszczyl większą część miasta, ale też odtąd sta· 
wiane są domy tylko murowane. Rynek i ulice są zabrukowane, dość 
szerokie i posiadają wodociągi. Handel pozostaje w rękach żydów . 
Dawny ratusz rozebrano w r. 1821. Kościół parafialny św. Trójcy, 
zbudowany został na wzgórku w r. 1335, przebudowywany kilka
krotnie zatracił cechy pierwotne; ostatni raz restaurowany był w r. 
1865. Jest w nim starożytna chrzcielnica i krzyż żelazny w srebrnej 
blasze z r. 1630. Kościołek św. Ducha na przedmieściu Piaski, zbu
dowany w r. 1713 przez bożogrobca o. Cyryla Lenarskiego, na miej
scu spalonego na początku XVIII w.; spalony kościól zbudowany byl 
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w roku 1323, a przy nim był szpital i bożogrobcy, czyli miechowici. · 
Prócz tego w mieście istnieją: cerkiew prawosławna, kościół ewan
gelicki, synagoga, koszary wojskowe, szkoły początkowe 10iejskie, 
urząd powiatowy, magistrat, straż pograniczna, sąd pokoju, poczta, 
telegraf, telefon do Dobrzynia i Sierpca, cegielnia, młyn wodny, straż 
ogniowa, tow. wzajemnego kredytu i tow. pożyczkowo-oszczędno
ściowe od r. 1900. Jarmarków 6. Miasto jest na drodze cio pomyślne
go rozwoju. 

323. Rzgów. 
Osada, dawniej miasteczko, nad źródłem rz. Ner, w gub. piotr

kowskiej, powiecie łódzkim, gminie Gospodarz, o 9 w. od stacyi kole
jowej Rokiciny odległa. Domów 236 drewnianych: Ludności 2000. 
Starożytna osada należała niegdyś do dóbr pabjanickich, stanowiąc 
własność biskupów krakowskich. Za przywilejem Kazimierza Jagiel
l01iczyka w r. 1467 została miastem, a posiadając wielu rzemieślni
ków szybko wzrastała. Ogólny upadek kraju w XVIJ w. i R. zubożyl. 
W r. 1812 pożar zniszczył osadę. W r. 1895 spaliło się 46 domów, 
a w r. 1901 znowu 40 nieruchomości. Obecnie ludność trudni się 
przeważnie tkactwem i furmaństwem. Kościół pierwotnie filialny, 
a od r. 1480 parafialny, zbudowany był przez kapitułę krakowską 
pod wezw. św. Stanisława w r. 1469, przebudowany z gruntu w r. 
1630, a ostatni raz restaurowany po spaleniu w r. 1812. W osadzie 
istnieje też szkola początkowa, synagoga mała, urząd i sąd gminny. 
Poczta w Pabjanicach. Jarmarków 6. 

324. Sandomierz. 
Miasto powiatowe w gub. radomskiej, nad rz. Wislą, o 46 w. 

od stacyi kolejowej Ostrowiec odległe. Domów 252. Ludności 3400; 
na przedmieściach: domów 238, a ludności 5800, czyli razem ą200 
mieszkai1ców stalych i około 2000 niesta!ych. Jest to starożytn:f"osa
da, która istniała tu już w czasach przedchrześcijańskich Polski, jak 
świadczą o tern różne wykopaliska. W wieku XI istniał tu gród ksią
żęcy, a przy nim kaplica św. Mikolaja. Kiedy S. został miastem nie
wiadoma, ale w r. 1139 mianowany był stolicą dzielnicy książęcej, 
otrzymanej przez Henryka, syna Boleslawa Krzywoustego. Od tego 
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też cza~u zamek został rezydencyą księżniczek: Heleny, matki Leszka 
Grzym1slawy, żony jego i Adelajdy, siostry. W r. 1241 i 1260 tata~ 
rzy niszczą miasto. W r. 1281 Leszek Czarny przenosi miasto na wa
rowniejsze miejsce, nad sam brzeg rzeki i tu zaczęło ono wzrastać 
tak,. że. już nowemu napadowi tatarów w r. 1287 oprzeć się mogło. 
Kaz1rn1erz w r. 1336 opasał miasto murem, w J'. 1362 odbndowal za
mek, a w r. 1366 wystawił skład soli i śledzi. W r. 1349 do miasta 
wpadli litwini i zrabowali je, a w roku 137 4 pożar zniszczył część 
miasta. W XV w. miasto cieszyło się pomyślnością. W roku 1570 
~dbyt .się zjaz? dys;sydeńtów; w roku 1588 Zygmunt III zwiększył 
liczbę J~rmarkow, lecz rozwój Lublina, Lwowa i Warszawy zaczął S. 
got~wac. upa.dek: W roku 1655 zajęli szwedzi miasto, które opuścili 
dopiero 3 kwietnia 1056 r. podlożywszy ogień pod prochy, wskutek 
czego przeszło 2000 polskich żołnierzy legio lrupem, a część zamku 
wyleciała w powietrze. Następnie konfederaci barscy miasto znisz
czyli, a po dołączeniu go do Austryi w roku 1772 ustal handel i mia
sto zupełnie upadla. W końcu wojska austryackie w r. 1809 zbom
bardowały S. i odtąd datuje się jego ostateczny upadek. W XIX w. 
napłynęło mnóstwo żydów, którzy zagarnęli handel i przemysł 
w swoje ręce. Zamek, po zrujnowaniu go przez szwedów, do koń~a 
XVIII w. służył jeszcze za siedzibę slarostom. W roku 1795 urzadzo
no w nim sąd i więzienie. W r. 1809 odbudowano zamek, a w ·roku 
1825 przerobiono na więzienie dotąd istniejące. Katedra N. P. Maryi 
zbudowana w roku 1121 przez Bolesława Krzywoustego, do godno
ści kolegiaty w r. 1186 wyniesiona, była w stylu gotyckim. W roku 
1360 przebudowa! ją Kazimierz W., a Zbigniew Oleśnicki znacznie 
rozszerzył. W roku 1582 odbudowano zrujnowaną wieżę. W r. 1656 
kościół zgorzał, a w r. 1670 dano nowy portyk i dwie wieże. W roku 
1712 gruntownie odnowiono. W r. 1818 kolegiatę wyniesiono do 
godności katedry. W skarbcu jest wiele cennych sprzętów, oraz rę
kawiczki królowej .Jadwigi. Kościół św. Jakóba ufundowany przez 
Adelajdę Domicellę, córkę Kazimierza Sprawiedliwego, jako parafial
ny, w roku 1200. Przy kościele od r. 1226 byli dominikanie, wyrnor
dowani ·przez tatarów dn. 2 lutego 1260 r. W XVII w. kościół prze
budowano; po r. 1864 został filialnym. Kościół św. Pawla zbudowa
ny z drzewa w roku 1226, był parafialnym po oddaniu poprzedniego 
kośc.i~la dominikanom. W r. 1426 na jego miejscu kanonik Grzegorz 
wzntosł murowany, a proboszcz Orzechowski rozszerzył go w roku 
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1710. Uszkodzony w r. 180D, do ląd ma kule w murach. Kościół św. 
Michała z klasztorem panien benedyktynek, założony w roku 1616 
przez Elżbietę Sieniawską, kilkakrotnie burzony i restaurowany, osta
tecznie odnowiony w roku 1855, jest obecnie etatowym. Dor. 1864 
przy klasztorze istniał glośny pensyonat. Kościół św. Ducha ze szpi
tal em zalożony został w r. 1222 przez Żegotę, kasztelana krakow
skiego; byli przy nim do r. 1814 kanonicy regularni. Posiada cudo
wny posąg Pana Jezusa, roboty bardzo starej. W kościołku tym wy
powiedział trzy ostatnie kazania P10tr Skarga. Kościół z klasztorem 
po-reformackim (św. Józefa), założony w r. J 665, a odclany zakonni
kom w r. 1672. Zniszczony w r. 1-809, odbudowany w r. 1824. Odr. 
1864 w klasztorze mieści się kaplica prawosławna. Kościół po-do
minikański zbudowany w r. 1399 przez prowincyała Andrzeja Ru
teni. W r. 1809' zamieniony na magazyn wojskowy, w r. 1860 roze
brany. Kościół św. Piotra, po-jezuicki, zbudowany na miejscu pier
wotnego kościołka św. Mikołaja, pierwotnie drewniany, by! parafial
nym. W r. 1353 Kazimierz W. wystnwil murowany, w r. 1603 objęli 
go jezuici, a w r. 1717 odjęto parafię. Było przy nim seminaryum, 
a następnie szkoly publiczne. Po spaleniu w r. 1813 został rozebra
ny w r. 1821. Inne istniejące tu kościoły również rozebrano. Ratusz 
z XIV w., kilkakrotnie niszczony, ostatecznie wyrestaurowany w roku 
1873. ~\1ury miejskie rozbierano częściowo w XIX w„ a ostatecznie 
w r. 1875; pozostała tylko brama Opatowska. Obecnie miasto zaczę
ło silil nieco rozwijać, posiada prócz wymienionych kościołów syna
gogę, szpital powiatowy, seminarym duchowne, progimnazyum męz
kie, maryjską szkolę żeńską, 2 szkoły początkowe, dom schronienia 
dla starców, konsystorz generalny, zjazd sędziów pokoju, sąd gmin
ny i pokoju, urząd celny, zarząd dystansu rz. Wisły, władze powia
towe i miejskie, pocztę, telegraf, straż ogniową, resmsę, stowarzy
szenie spożywcze i ogród publiczny. z zakładów przemysłowych ist
nieją: cegielnia, browar i garbarnia. Ulice brukowane i oświetlone, 
ale przedmieścia mocno zaniedbane. Ludność przedmieść trudni się 
rolnictwem i ogrodnictwem. Żydzi trzymają handel zbożem w swych 
rękach. Jarmarków 6. Dawniej istniały tu cechy: tkaczów od r. 1553, 
rzeźników od r. 1563, złotników odr. 1590, krawców odr. 1626, 
szewców potwierdzony w r. 1665, oraz dwa cechy skombinowane. 
Obecnie niema cechów, a rzemieślników w r. 1899 było: ślusarzy 4, 
kowali 10, pozłotników 6, zegarmistrzów 5, blach.arz.y 8, cicśl( 4, sto-
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larzy 16, bednarzy 2, mularzy 19, zdunów 2, krawców 25 (24 ży
dów), czapników żydów 2, sżewców 21 (6 żydów), tapicerów 2, mly
narzy 16, piekarzy 17 (8 żydów), masarzy 9, rzeźników 6 żydów, 
szklarzy 2, kominiarzy 5 i 2 furmanów. Jarmark.ów 6. 

325. Sapierzyszki. 
Osada, dawniej miasto, nad rz. Niemnem, w gub. suwalskiej, 

pow. maryampolskim, o 17 w. od stacyi kolejowej Kowno odległa. 
Domów 46. Ludności 602, przeważnie żydów. Istniała tu niegdyś je
dna z większych świątyń pogan litewskich, a gdy ten obszar ziemi 
przeszedl na wfasność krolewską, Zygmunt I część nadal Pawłowi 
Sapiesze, który na ruinach świątyni pogańskiej zbudował w r. 1530 
kościół parafialny, a zarazem wznióst patac, którego są tylko funda
menty. W r. 1825 osada uzyskała prawo miejskie. Obecnie osada 
jest bez żadnego znaczenia administracyjnego i handlowego, a jedy
nie z powodu malowniczego polożenia ściąga letników nawet z Ko
wna. Urząd gminny mieści się we wsi Aleksota. Poczta w Kownie. 
Jarmarków 2. 

326. Sarnaki. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Sarną, w gub. siedleckiej, 

powiecie konstantynowskim. Domów 82. Ludności 1300. Osada od
legła o 44 w. od st. kolejowej Siedlce. Jako osada S. istniały już 
w XV w. i byly gniazdem rodziny Sarnackich. Lukasz Butler w roku 
1754 uzyskał od Augusta III przywilej na zamianę osady na miasto 
z 6 jarmarkami, sprowadzi! i osiedlil rzemieślników. Wojska napo
leońskie w r. 1813 zniszczyły miasto. Obecnie uboga ludność trudni 
się rolnictwem i rzemiosłami. Kościół parafialny, pierwotny, zbudo
wany był w r. 1430, a obecny wzniesiony na miejscu dawnego w r. 
1816, przez St~nis!awa hr. Ossolińskiego. W osadzie .istnieje szkoła 
początkowa i urząd gminy Chlebczyn, oraz olejarnia. Poczta w Ło
sicach. Jarmarków 6. 

327. Sawin. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. lubelskiej, powiecie chelm

skim, o 11 w. od st. kolejowej Uhrusk odlegla. Domów 173. Ludno-

·~ 
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ści 1200. W r. 1456 Kazimierz Jagiellończyk nadal bagnisty obszar 
z maleńką osadą S. biskupom chelmskim, którzy wkrótce uzyskali 
przywilej zamiany osady na miasto z prawem magdeburskiem. W r. 
1502 tatarzy zniszczyli tworzące się miasto. Okolo r. 1530 tatarzy 
powtórnie miasto złupili, a Zygmunt I potwierdził przywileje w roku 
1537, Stanisław August zaś nadal 8 jarmarków. W następnych la
tach miasto często obdarzane bylo przywilejami. W r. 1839 S. prze
szedł na własność rządu. Kościól parafialny katolicki zbudowany 
został w r. 17 4,0 przez Barbarę Dłużewską na miejscu pierwotnego 
z r. 1545. W r. 1884 był odrestaurowany. Cerkiew prawosławna 
wzniesiona w r. 1871. Dawniejsza drewniana, wzniesiona była w r. 
1626, a rozebrana została w r. 1872. Pod osadą na wzgórzu są ślady 
dnwnego dworca biskupów. W osadzie jest też szkoła początkowa,
dom schronienia synagoga mata, urząd i sąd gminny, stacya pocztowa. 
Jarmarków niema. Ludność trudni się rolnictwem i wyrobem wozów 
i sani, sprzedawanych w okolicy. 

328. Secemin. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. kieleckiej, powiecie wlosz

czowskim, o 38 w. od najbliższej st. kolejowej Jędrzejów odległa. 
Domów 123. Ludności 1200. Władysław JagieUo w r. 1401 o~adę 
położoną .śród lasów nadał Piotrowi Szafrańcowi z Pieskowej Skaly, 
pozwolił zamienić na miasto i nadal też 2 jarmarki. W roku 1519 
Zygmunt I pr7.eniósl z prawa polskiego na niemieckie i dodał jeszcze 
2 jarmarki. Szafrańcowie zbudowali kościół parafialny w r. 1402, 
w stylu ostrołukowym i osadzili przy nim 4 mansyonarzy. Okolo r. 
1557 potomkowie pierwszego właściciela kościół zamienili na zbór 
kalwiński i otworzyli szkolę w roku 1555. Dn. 11 stycznia 1556 r. 
oclbyl się tu zjazd kalwiński i luteranów. W połowie XVII w. kościół 
powrócił do katolików; dotąd istnieje i posiada wiele cennych lzabyl
ków. Ludność trudni się rolnictwem i rzemiosłami. W osadzie ist
nieje szkoła początkowa, urząd i sąd gminny. Poczta w Włoszczowej. 
Jarmarków 6. 

329. Sejny. 
)fiasto pow.iatowe w gub. suwalskiej, nad rz. :Marychą, o. 30 w. 

od najbliższej stacyi kolejowej Suwałki odlegle. Domów 252 prze-
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legła o 44 w. od st. kolejowej Siedlce. Jako osada S. istniały już 
w XV w. i byly gniazdem rodziny Sarnackich. Lukasz Butler w roku 
1754 uzyskał od Augusta III przywilej na zamianę osady na miasto 
z 6 jarmarkami, sprowadzi! i osiedlil rzemieślników. Wojska napo
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ści 1200. W r. 1456 Kazimierz Jagiellończyk nadal bagnisty obszar 
z maleńką osadą S. biskupom chelmskim, którzy wkrótce uzyskali 
przywilej zamiany osady na miasto z prawem magdeburskiem. W r. 
1502 tatarzy zniszczyli tworzące się miasto. Okolo r. 1530 tatarzy 
powtórnie miasto złupili, a Zygmunt I potwierdził przywileje w roku 
1537, Stanisław August zaś nadal 8 jarmarków. W następnych la
tach miasto często obdarzane bylo przywilejami. W r. 1839 S. prze
szedł na własność rządu. Kościól parafialny katolicki zbudowany 
został w r. 17 4,0 przez Barbarę Dłużewską na miejscu pierwotnego 
z r. 1545. W r. 1884 był odrestaurowany. Cerkiew prawosławna 
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1626, a rozebrana została w r. 1872. Pod osadą na wzgórzu są ślady 
dnwnego dworca biskupów. W osadzie jest też szkoła początkowa,
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w stylu ostrołukowym i osadzili przy nim 4 mansyonarzy. Okolo r. 
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od najbliższej stacyi kolejowej Suwałki odlegle. Domów 252 prze-
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ważnie drewnianych. Ludności 4800, a w lej liczbie 75% żydów. Mia

sto powstało w XVI w. na obszarze dawnej puszczy Olickiej. W r. 

152~ Zygmunt I nadal miasto Wiszniowieckiemu. Jerzy Grudziński 
za!o.zyl tu klasztor drewniany oo. dominikanów, a w r. 1602 na jego 

mieJSCu zbudowano murowany, w stylu rococo. Do lego kościola 
w r. 1619 przeniesiono statuę Matki Boskiej cudami slynącą, która 
mieściJa się w kościolku św. Jerzego. W r. 1818 burza kościół znisz
czyła, a po odrestaurowaniu, w r. 1823 przeniesiono do niego z Wi
gier katedrę dyecezyi augustowskiej. Zakonnicy usunęli się w r. 1805. 
Dominikanie dbali o rozwój miasta i handlu, zbudowali lu ratusz 
i dozwolili zbudować żydom synagogę w roku 1788. Burmistrza nic 
bylo, bo zakonnicy sami miastem rządzi] i, a prócz tego od r. 1768 
utrzymywali wlasną szkolę. W r. 1003 istniala już w S. drukarnia. 
W r. 1832 zamknięto istniejące tu girnnazyum, a otwarto szkolę 4 

klasową. W r. 1839 znowu bylo 7 klas, lecz przeniesiono gimnazyum 

do Suwalk; otwartą następnie szkolę powiatow11 przeniesiono do Ma

ryampola. Obecnie miasto ma piękny wygląd, otoczone ogrodami, 

ale wewnątrz brudy. Najwspanialszą w okolicy budowlą jest tutejszy 
kośció! katedralny, z dwoma wieżami (dawny dominikański). Prócz 
tego miasto posiada konsystorz, seminaryum duchowne dyecezyalne, 

szpital św. Symeona, przez pożar w r. 1901 uszkodzony, kościół 
ewangelicki, zbudowany w r. I 84±, synagogę, szkolę 3 kl. miejską, 
szkolę początkową, sąd pokoju, sąd gminny, urząd powiatowy, ma
gistrat, pocztę, telegrnt, towarzystwo pożyczk.-oszczędnościowe od r. 
1899, straż ogniową. Na jarmark jesienny zwożą tu z okolic grzyby 
suszone, które rozchodzą się w najdalsze strony. 

330. Sereje. 
Osada, dawniej miasteczko, śród czterech jezior położona, w gub. 

suwalskiej, powiecie sejneńskim, o 23 w. od stacyi kolejowej Olita 
odległa. Domów 320. Ludności 3250, a w tej liczbie 60% żydów. 
W XV w. S. nadane byly Sapiehom, co potwierdza nadanie z dn. I 
marca 1526 r. Założony tu zbór przez glośnego w XVII w. Radzi

wiUa, pozwoli! rozwinąć się miastu. Około r. 1807 zakwit! tu prze
mysł ptócienniczy i ożywil się handel. Ludność trudni się rękodziel
nictwem, rybołówstwem i handlem. W osadzie istni'eje kościól para
fialny murowany, zbudowany w roku 1598 przez Jerzego RadziwiUa, 
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kościół parafialny reformowany i ewangelicki filialny, synagoga, 

3 szkoły początkowe, urząd i s::id gmim1y, poc~ta, ~elegraf, oraz bro
war i wiatrak. Jarmarków 5, bardzo zwykle ozyw10nych. 

331. Serock. 
Osada dawniej miasteczko, nad rz. Narwią, w gub. warszaw

skiej, powie~ie pułtuskim, o 15 w. od stacyi kolejowej Ja~ło~na ~d~ 
1 l D · 287 Ludności 4310. Starożytna ta osada 1Sl111ala JUZ eg1a. omow . . · · S 

106 r- a Bolesław Kędzierzawy w akcie z r. 1155 wym1e111a . 
w r, V! I • 25 d ł • t 
jako gród warowny. Janusz, ks. mazowiecki V: r. 14 . na a ~m.as u 
prawo chełmińskie i wówczas leż odbywały się tu ro~1 są.dowe 1 z_1em

skie, a s. stał się glównyrr. punktem handlowym w z1enn za~r?cz.ym-

k. · w 1567 Zygmunt Auaust zatwierdził cechy rzem1eslmcze, s ieJ. r. " . , . · D _ 
co dowodzi że miasto stale cieszyło się pomyslnym 1 ozwoJem. , ~ 

piero wojn; szwedzkie przywiodły S. do upadku,. po który~ dzwi-
, · · · ni'e mo'gl W r 1800 posiadał zaledwie 70 domow. W r. gnąc się JUZ ~. • , . k 

1808 Napoleon polecił miasto ufortyfikowac, Ja~o wybo~ny pun l 
t · w r 1809 stąd gencral Niemojewski przedsiębrał po-stra eg1czny. . , . . , 

myślne wycieczki przeciw austryakom. Kosc10~ pa~afia~n), zbudowa-

ny przez Janusza i Stanisława, książąt mazow1.~ck1ch, J_es~ nader o_ry

ginalnej budowy, z 4-ma basztami. . Ludn~sc tru_dm się ry~~ł~w-

t eln przewoźnictwem rolnictwe111 1 rzem1oslam1. W osadzie iesl 
s w ' ' . z . . l Jar 
szkoła por.zątkowa,,sąd gminny, urząd gm my egrze 1 pacz a. -

marków 4. Istnieje też straż ogniowa. 

332. Serokom I-a. 
. · . . t k d z Czarną w O"Ub siedleckiej, Osada dawmeJ mias ecz o, na r . · , „ · 

powiecie łukowskim, o 13 w. od stacyi kole~owej Krzywda odi:: 
gla. D~mów 98. Ludności 1030. Miast.o zalozone ~a mo~y prz~wi 
leju z r. 1539 przez Kijeńskiego, lubelskiego sędziego _ziemskiego. 
Właścicielami byli Scipionowie, którzy wystawili tu piękny pal~c 

. t · d bru nabyl L. Estre1-obecnie zrujnowany zupelme, a nas ępme o , . . . 
cher. Obecnie jest to bardzo uboga osada, której łudno~c trudm SllJ 

rolnictwem i wyrobem plótna. Kościół parafialny d~·e~many, zbudo
wany w r. 1760 na miejscu' pierwotnego. W osadzie Je~t szkoła ~o
czątkowa i urząd gminny. Poczta w Kocku. .Tarmarkow było me

gdy~ 2, lecz dziś nie odbywają się one wcale. 
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ważnie drewnianych. Ludności 4800, a w lej liczbie 75% żydów. Mia
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w r. 1619 przeniesiono statuę Matki Boskiej cudami slynącą, która 
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ginalnej budowy, z 4-ma basztami. . Ludn~sc tru_dm się ry~~ł~w-

t eln przewoźnictwem rolnictwe111 1 rzem1oslam1. W osadzie iesl 
s w ' ' . z . . l Jar 
szkoła por.zątkowa,,sąd gminny, urząd gm my egrze 1 pacz a. -

marków 4. Istnieje też straż ogniowa. 

332. Serokom I-a. 
. · . . t k d z Czarną w O"Ub siedleckiej, Osada dawmeJ mias ecz o, na r . · , „ · 

powiecie łukowskim, o 13 w. od stacyi kole~owej Krzywda odi:: 
gla. D~mów 98. Ludności 1030. Miast.o zalozone ~a mo~y prz~wi 
leju z r. 1539 przez Kijeńskiego, lubelskiego sędziego _ziemskiego. 
Właścicielami byli Scipionowie, którzy wystawili tu piękny pal~c 

. t · d bru nabyl L. Estre1-obecnie zrujnowany zupelme, a nas ępme o , . . . 
cher. Obecnie jest to bardzo uboga osada, której łudno~c trudm SllJ 

rolnictwem i wyrobem plótna. Kościół parafialny d~·e~many, zbudo
wany w r. 1760 na miejscu' pierwotnego. W osadzie Je~t szkoła ~o
czątkowa i urząd gminny. Poczta w Kocku. .Tarmarkow było me

gdy~ 2, lecz dziś nie odbywają się one wcale. 
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333. Sieciechów. 
. Osada, dawniej miasto, w gub. radomskiej, powiecie kozienic-

kim, o ,8. w. od st. kolejowej Iwangród odległa. Domów 125 drewn. 
Ludnosc1 990. W r. 1009 wojewoda Sieciech za czasów Bolesława 
C~robrego ,z~udo~~l nad WisŁą, która tu wówczas plynęla, zamek, 
a Jed~oc~esme kosc1ól z klasztorem benedyktynów. W r. 1096 w zam
ku w1ęz1ony był Zbigniew. syn Władysława Hermana, a następnie 
w r. 1233 Bolesław Wstydliwy z matką Grzymislawą, osadzeni przez 
Konra~a, ks. mazowieckiego. W r. 1244 litwini i jadźwingowie spu
stoszyli S.' W r. 1386 Toporczykowie ze Szczekarzowic napadli na 
klasztor, a męczą~ opata, ~ragnęli skarby kościelne zagrabić. Po 
wzr.osc1e Radom~a .s. utra~1l swe znaczenie. W r. 1482 Wladysław 
Jag1eUo ustanowił Jarmarki. Gdy kościół zgorzał, opat Kurdwanow
ski rozpocząl budowę nowej, wspanialej świątyni, ukończonej w r. 
1779, '; ~tylu wloskim, ozdobionej wewnątrz pięknemi freskami, a je
dnoczesme wystawiono i klasztor. W r. 1809 kapitan Drużbicki 
wpadł do klasztoru i zabral 3000 dukatów w zlocie. Wr.1819 klasz
tor zniesiono, akościól był zamknięlyprzez czas dłuższy (1835-1880). 
Po odnowieniu, poświęcony w r. 1884, został otwarty jako parafial
ny, a klasztor, popadł w ruinę. Zdaje się, że w szkole tego klasztoru 
pobieral nauki początkowe Jan Kochanowski. Od r. 1795 do 1819 
zakonnicy utrzymywali tu gimnazyurn. Dawny kościół parafialny św. 
Wawrzyńca z XV w., nie istnieje. Ludność trudni się rolnictwem. 
\V osadzie istnieje szkoła początkowa od r. 1866 i browar; urząd 
gminny we wsi Wola Klasztorna. Poczta w Gniewoszewie. Jannar
ków 6. 

334. SIEDLCE. 
Miasto gubernialne, posiadające stacyę kolejow;i.. Domów 512. 

Ludności 23000. Wieś Zygmunt I w r. 1547 pozwolił Stanisławowi 
Siedleckiemu zamienić na miasto. Jednocześnie też zbudowano koś
ciół parafialny. W r. 1672 miasto otrzymalo prawo magdeburskie. 
W r. 17 40 na miejscu pierwotnego kościoła drewnianego stanal mu
rowany św. Stanisława. Gdy S. zostały własnością hetmanowej Ale
ksandry Ogińskiej, wystawiła ona pałac i założyła piękny park, a mia-
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sto w owym czasie bylo w epoce rozkwitu. W r. 1783 bawi! tu Sta
nisław August, a wystawiona na jego powitanie brama tryumfalna 
dotąd istnieje. W r. 1780 hetmanowa zbudowała piękny ratusz. Miasto 
po wielu pożarach, z których najwięcej zniszczyły go one w r. 1855, 
1865 (3/4 miasta splonęlo) i w r. 1874 (613 budynków zgorzało); do
piero w ostatnich czasach, po zbudowaniu kolei.szybko wzrastać po· 
częło. Cechy istniały lu od roku 1635, a z nich najpierwszy byl ku
śnierski. Obecnie miasto posiada: opisany wyżej kościół katolicki, 
cerkiew prawoslawną od roku 1869, synagogę odr. 1859, szpital, 
dom schronienia dla starców, 2 ochrony, gimnazyum męzkie i żeń
skie, 6 szkól początkowych, szkolę rzemieślniczo-niedzielną, władze 

gubernialne, powiatowe i miejskie, sąd okręgowy, sąd pokoju, wię
zienie, dyrekcyę naukową, izbę skarbową, zarząd akcyzy, zarząd żan
darmeryi, komisyę włościańską, pocztę, telegraf, stacyę kolejową, dy
rekcyę szczegółową tow. kred. ziem., resursę, tow. rolnicze, tow. do
broczynności, tow. wzajemnego kredytu od r. 1900, straż ogniową 
miejską, oraz dwie drukarnie, fabrykę narzędzi rolniczych, dwie fa
bryki mydla i świec, 2 browary, dystylarnię i kilka drobnych zakla
dów przemysłowych. Domy są przeważnie drewniane, około 20 ulic 
brukowai:ych z chodnikami asfaltowymi; oświetlone lampami nafto
wemi. Handel słabo rozwiuięty. Jarmarków o. 

· 335. Siennica. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Sienniczką, w gub. war

szawskiej, powiecie nowomińskim, o 9 w. od stacyi kolejowej Nowo
Mińsk odległa. Ludności 1050. Za przywilejem Anny ks. mazowiec
kiej, w .r. 1526 Stanisław Siennicki zalożyl miasto na prawie cheł
mińskiem .• Jednocześnie Sienniccy zalożyli tu kościól parafialny dre. 
wniany, a na jego miejscu zbudowano inny w r. 1692 . . Późniejszy 
właściciel KazimierzRudzieński, wojewoda mazowiecki, zalożył klasz
tor reformatów w r. 1750. Obecnie parafia jest w kościele poklasz
tornym, a dawny parafialny stoi zamknięty, jako spustoszony. 
W gmachu klaszlornym mieści się seminaryum nauczycielskie. Lu
dność trudni się rolnictwem i drobnym handlem. W osadzie istnieją 
też: szkola początkowa, urząd gminny, szpital, a z zakładów prze
mysłowych garbarnia. Poczta w Nowomińsku. Jarmarków 6. 
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336. S i e n n o. 
. Osada, dawniej miasteczko, w gub. radomskiej, powiecie iłżec-

kim, o 18 w. od najbliższej st. kolejowej Ostrowiec odległa. Domów 
164. Ludności 2350. Jako wieś S. istniało już za czasów Władysła
wa JagieUy. Syn Dobiesława na Oleśnicy, za przywilejem Kazimie
rza Jagiellończyka zamienił na miasto. W r. 1512 Zygmunt I nadal 
miastu przywileje, a Zygmunt III w roku 1628 jarmarki, lecz mimo 
lego miasto rozwijało się bardzo powoli, nie mając pomyślnych ku 
temu warunków. Dopiero Jan Fajgier, burgrabia zamku ·krakowskie
go, około r. 1776 sprowadził siodlarzy, rymarzy i lakierników, któ
rzy wyrabiali powozy i sprzedawali w miastach sąsiednich. Obecnie 
ludność trudni się rolnictwem i rękodzielnictwem. Obecny kościół pa
rafialny, jest w stylu ostrołukowym; zbudowany został w r. 1483 na 
miejscu dawnego, istniejącego już w r. 1416. W kościele obecnym 
od XVI w. mieści! się zbór kalwiński, a katolikom kościół przywró
cono dopiero w końcu XVIII w. W osadzie istnieje też szkoła począt
kowa, urząd i sąd gminny, oraz dwa piece wapienne, młyn wodny, 
browar, garbarnia i krochmalnia. Jarmarków 6. Poczta w Uży. 

337. S i e r a d z. 
Miasto powiatowe w gub. kaliskiej, nad rz. Wartą; przyszła 

stacya kolei warszawsko-kaliskiej. Domów 492. Ludności 7400 . Je
dno z najstarszych miast, posiadające zamek od niepamiętnych cza
sów. Po śmierci Bolesława Krzywoustego w roku 1138 Sieradz wraz 
z ziemią krakowską dostał się przy podziale księciu Wladyslawowi, 
a w r. 1146 Bolesławowi. Po śmierci Konrada, ks. mazowieckiego, S. 
zawładnął syn jego Kazimierz i w zamku więził brata Ziemowita 
z żoną G.ertrudą w roku 1254. W r. 1262 Leszek Czarny posiadał S. 
i mieszkał 'w nim z żoną Gryfiną. W r. 1270 odbył się tu synod bis
kupi. Tenże Leszek w lochach zamkowych więził głośnego biskupa 
Pawla z Przemankowa. W r. 1287 tatarzy miasto zrabowali. W r. 
1288 księstwo sieradzkie objął Władysław Lokietek. W roku 1292 
Wacław, król czeski złupił okolice i miasto S. zdobył, lecz bez zam
ku. Najazd krzyżaków w roku 1331 zadał miastu klęskę; domy spalono 
a ludność wymordowano. W końcu XIV w. S. został miejscem zjaz
dów. W r. J436 Lu zatwierdzono pokój z krzyżakami. W XV wieku 
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odbyło się w S. 12 zjazdów, a następnie ich miejscem stal się Piotr
ków. W XV też wieku miasto cieszylo się nader pomyślnym rozwo
jem. W roku 1447 pożar zniszczył część miaf;ta, ale szybko się ono 
odbudowało. Dopiero wojny szwedzkie w XVII w., gdy szwedzi kil
kakrotnie zajmowali miasto i zamek, doprowadziły ludność do ubó
stwa. W roku 1800 już mury miejskie były w ruinie, a zamek w r. 
1828 zaledwie przez odłamki baszty i kawałek muru byl reprezento
wany, Zamek len był niegdyś przez wielu dostojników zwiedzany, 
w roku 1578 uległ pożarowi, a po odbudowaniu, zawalił się na-nim 
dach w roku 1593. O:;;tatecznie, ehoć był Io gmach bardzo dobrze 
ufortyfikowany, szwedzi w r. 1706 zniszczyli, a w r. 1792 uchwalo 
no rozebranie murów. Obecny kościół parafialny, do r. 1819 kole
giacki, z kamienia i cegły, zbudowany był około roku 1200 przez 
jednego z książąt S. władających, a w r. 1233 odbył się w tymże 
kościele synod prowincyonalny. W roku 1729 przeniesiono do niego 
kolegiatę. W roku 1645 zniszczy! go pożar od pioruna; odbudowany 
byl w r. 1648 i ostatecznie w r. 1858. W skarbcu ma kielich i mon
strancyę z XV w. Kościół św. Stanistawa, z klasztorem po-dominikań
skim, zbudowany byl w r. 1260, przez Kazimierza, ks. sieradzkiego; 
zniszcwny przez szwedów, przy restauracyi zatracił wiele cech sta
rożytności. W jednym z ołtarzów jest rzeźba drewniana „Zdjęcie 
z Krzyża" z XV w. W podtiemiach były groby książąt mazowieckich, 
zniszczone przez krzyżaków jeszcze w roku 1331. Dawna kolegiata 
stała na dzisiejszem targowisku, gdzie krzyż, w pobliżu zamku, roze
brana w roku 1786. Kościół św. Ducha, zbudowany w roku 1417, 
oddany był bożogrobcom, a po ieh skasowaniu przeniesiony został 
na cmentarz i wyrestaurowany w roku 1835. Kościół św. Mikołaja 
z roku 1436 rozebrano w roku 1812. Do r. 1807 miasto posiadało 

-magazyn solny. Przemysł sukienniczy istni al w S. już~ XVII w„ a na
stępnie wznowiony około r. 1820, upadł po r. 1830. Zydzi mieszkali 
tu już w XIV w„ ale od r. 1569 do 1794 zabraniano im mieszkać. 
Napłynęli dopiero znowu w XIX .w. W roku 1581 panowa!a zaraza, 
zostawiwszy zaledwie kilkunastu ludzi w mieście; w roku 1654 prze
szlo 2000 ludzi zabrała, a w roku 1708-1710 zmarlo 128 rodzin. 
W r.1852 cholera zupełnie S. wyludnita. Obecnie miasto ma przyszłość 
przed sobą, wobec budowy kolei. Ludność trudni się handlem, rze
miosłami i rolnictwem. W mieście czysto utrzymanem, brukowanem, 
jest piękny ogród spacerowy, szpital św. Józefa, dom schronieni-a dla 
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~ta~c?w~ ochrona dla dzieci, szkoły miejskie, wladze powiatowe 
1 mieJskie, sąd pokoju, więzienie karne, poczta telegraf straż ognio-
w k . k ' ' a, asa pozyc.z owo-wkładowo-oszczędnościowa, powstała w roku 
1901 za staraniem, p. St. Patockiego i tealr stały, zbudowany kosz
t~m ~OOO ~b., choc na ~zkołę 4-o klasową miasto od lat kilku zdobyć 
s1.ę me m.o~e. Z z~kladow przemyslowych jest fabryka narzędzi rol
mczyc.h~ 1g1el, szpilek, 4 garbarnie, browar, dystylarnia i kilka innych 
drobme~szych ~akladów. Istnieje też sklep spółki rolniczej i towarzy
stwo w10ślarsk1e. Jarmarków 6. 

338. S i e r p c. 
. Miasto ~o::'iat~we '~ gub. plockiej, nad rz. Sierpienicą, o 60 

w10rst od naJbhzszeJ stacy1 kolejowej Mlawa odlegle. Ludności 7200. 
W czasach poga11skich istniała lu już osada z grodem: a dokument 
z r. 1155 S. nazywa miastem, będqcem w posiadaniu biskupów ploc
kicb. W końcu XIV w. osiedli tu sukiennicy, a przemysł ich rozwi
nąl się silnie w XV w. Pomimo pożarów i wojen S. w XVIII w. byl 
miastem ludnem i handlowem. Od chwili zaś ulokowania wladz po
wiatowych (w r. 1867) miasto coraz szybciej wzrasta. Obecnie skła
da się ono z kilku części, ale dobrze zabudowane i ożywione wskutek 
handlu zbożem, skoncentrowanego w S. dla całej okolicy. Rzemiosła 
rozwijają się też pomyślnie. Kościół parafialny św. Wita, Modesta 
i Krescencyi, zbudowany jest podobno w XI wieku, na miejscu świą
tyni pogańskiej. Przeróbki zatarly cechy starożytności, lecz oko 
znawcy dojrzeć je może w części, zbudowanej z kamienia polnego. 
Drugi kościół Wniebowzięcia N. M. P. zbudowany został w r. 1483. 
Od r. 1620 są przy tym kościele benedyktynki, dla których, po spale
niu drewnianego, wystawiono w r. 1706 klasztor murowany; obecnie 
jest on etatowy. Kościół ten gorzał w latach 1708 i 1794, pomimo 
jednak odnawiań zachował styl ostrołukowy krzyżacki. W świątyni 
tej znajduje się obraz łaskami słynący. Trzeci kościół św. Ducha, zbu
dowany w roku 1519, zgorzał w roku 1614, a odnawiany był w r. 
1850. Wśród miasta stoi slup murowany, wystawiony z mocy wy
roku trybunału piotrkowskiego w r. 1739 na pamiątkę popełnionego 
pzez żydów w S. świętokradztwa. Do 1850 roku żydzi obowiazani 
byli słup ten restaurować. W mieście istnieje też kościół ewangelic
ki, synagoga, dom przytu1ku dla starców w r. rnę9 zamknięty z po-
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wodu braku funduszów (!), ochrona dla dzieci żydowskich, trzy szke!
ly początkowe, w ladze· powiatowe i miejskie, sąd pokoju, poczta, te
legraf, straż ogniowa i towarzystwo pożyczkowo-oszczędnościowe od 
r. 1900, oraz 2 browary, 3 garbarnie, 3 fabryki octu, 2 fabryki kafli 
i 5 olejarni. Jarmarków 6. 

·339. Siewierz. 
Osada, dawniej miasto, nad rz. Przemszą Czarną, w gub. piotr

kowskiej, powiecie będzińskim, o 14 w. od st. kolejowej Zawiercie 
odlegla. Domów 306. Ludności 2:100. Pierwszą wzmiankę o S. spo
tykamy wówczas, gdy Kazimierz Sprawiedliwy w r. 1163 dal gród 
ten w dożywocie Wichrydowi, · rycerzowi niemieckiemu. W r. 1290 
Wladyslaw Lokietek pod murami S. pobił wojska szlązkie Henryka 
IV. W r. 1337 miasto nabył Kazimierz, ks. cieszyński, a w r. 1448 
posiadał je biskup Zbigniew Oleśnicki. W r. 1567 biskup Padniewski 
zaprowadzil targi, a biskup Piotr Tomicki zamek odbudował. W r. 
1655 Stefan Czarnecki z garstką rycerzy bronił zamku, lecz gdy wy
jechał z niego, szwedzi napadli i miasto z zamkiem zrabowali. \V r. 
1761 i 1762 biskup Kajetan Sołtyk bil tu monę~ srebrną i złotą . 
Obecnie z zamku pozostały ruiny. Kościół parafialny św. Mateusza 
istniał już w XV w., a w r. 1783 byl przebudowany. Kościołek na 
cmentarzu, pod wezwaniem św. Jana, zbudowany byl w r. 1144 
przez Piotra Duńczyka. W osadzie żydów mało; istnieją tu 2 szkoły 
początkowe, sąd gminny, dom przytułku dla starców i stacya pocz
towa. Urząd gminy Sulików mieści się we wsi )Iierzęcice. W osadzie 
jest rynek brukowany, na którym widzimy ratusz starodawny. Z za
kładów przemysłowych jest tu fabryk a. kafli i naczyń kamiennych. 
Jarmarków 6. 

340. Simno. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Simnianką, w gub. suwal

skiej, powiecie kalwaryjskim, przy kolei Suwałki-Olita położona. 
Dornów 242. Ludności 1960. Jan Zabrzeziński, wojewoda trocki, w r. 
1520 zbudował tu kościół parafialny, a utworzonej osadzie Zyg
munt III nadal przywilej miejski i prawo magdeburskie. W XVII w. 
S. otrzymali Sapiehowie, a w r. 1799 Wiszniowieccy. Po pożarze 
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w.r. 1844 .kościół byl przebudowany i obecnie jest największy w ca
łeJ guberm. Osada wzrasta od czasu przeprowadzenia kolei. Ludność 
trudni się rolnictwem i rzemiosłami. W osadzie istnieje szkoła po
cz~tkow.a, urząd i sąd gminny, stacya pocztowa, telegraf, kancelarya 
reJenta 1 stacya kolejowa. Jarmarków 6. 

341. Skalbmierz. 
. O.sad~~ dawniej miast~czko, nad rz. Nidzicą, w gub. kieleckiej, 

powiecie pmczowskim, o 39 w. od najbliższej st. kolejowej Miechów 
odl~g~a. Domów 104. Ludności 1100. Starożytna osada, wspomnia
na JUZ w dokumencie z r. 1217. W r. 1235 Konrad ks. mazowiecki 
obwarował kościół tutejszy i obsadził go wojskiem.' w r. 1241 tata
rzy miasto zrabowali. W XV w. S. byl dość ludnem i zamożnem 
miastem. W r. 1657 węgrzy zrabowali i spalili osadę, a w r. 1666 
Jan Kazimierz, potwierdzając przywileje miejskie wspomina, że 
S. zniszczony jest przez szwedów i węgrów. Od tego czasu miasto 
chylilo się ku upadkowi i dotąd pozostaje ubogą osadą. Ludność tru
~ni się rolnictwem i wyrobem sukna grubego, a odbywające się tu 
Jarmarki na konie podtrzymują byt osady. Kościół parafialny, po
chodzący z XIII w., w XV w. był przebudowany, a następnie kilka
krotnie restaurowany. Ostatnia restauracya, nader staranna, przy
wrócila mu styl pierwotny ostrolukowy. Do r. 1818 był kolegiatą, 
posiada 17 oltarzy snycerskiej roboty i wiele pamiątek, a wszystko 
z XVII w. W osadzie jest też szkoła początkowa, sąd gminny i pocz
ta. Urząd gminny we wsi Topola. Jarmarków 6. 

342. Skała. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. kieleckiej, powiecie olkus

kim, gminie Rabsztyn, o 19 w. od st. kolejowej Wolbrom odległa. 
Ludności 2500, przeważnie żydów. Niegdyś istniał tu zamek, wspo
minany już w r. 1235. Księżna Salomea, żona Bolesława, przeniosła 
do Skaly klaryski z Za wichosta i osadzila w zamku, przy którym na
stępnie zbudowała klasztor. Bylo w nim okolo sto zakonnic. W r. 
1309 klasztor już byl zrujnowany. Okolo r. 1320 zakonnice prze~io
sły się do Krakowa, a z klasztoru i zamku są zaledwie ślady. Istnieje 
grota św. Salomei, w której mieszkała. Po przeniesieniu klasztoru 
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zbudowano w S. kościól parafialny św. Mikolaja, dotąd istniejący. 
Ludność osady uboga, trudni się wyrobem kaszy tatarczanej i powi
deł śliwkowych, rozwożonych po kraju, oraz sprzedażą desek. W osa
dzie istnieje szkoła początkowa, przytułek dla starców, dwa domy 
modlitwy żydowskie, sąd gminny i poczta; urząd gminny w Rabszty
nie. Ulice w osadzie niebrukowane. Jarmarków 6, na które dowożą 
wiele nabiału, bydla i świń, które zabijają w Skale i mięso wywożą 
do Zagłębia Dąbrowskiego . 

243. Skaryszew. 
Osada, dawniej miasto, nad rz. Kobylanką, w gub. i powiecie 

radomskim, o 12 w. od st. kolejowej Radom odlegla. Domów 144 
drewn. i 12 murowanych. Ludności 1900. Starożytna ta osada wspo
minana jest już w r. 1198, a istniał w niej widocznie zamek, bo w la
tach 1228, 1230 i 1232 odbywały się zjazdy i uklady pomiędzy Grzy
misławą, a Konradem i Henrykiem Brodatym. W r. 1260 miasto 
spustoszyli tatarzy. W r. 1264 Bolesław Wslydliwy nadal miastu 
prawo niemieckie. W r. 1354 Kazimierz W. udzielił wielu przywile
jów, a w r. 1433 Władysław Jagiełło przeniósł miasto na prawo 
magdeburskie i ustanowił jarmarki. Byl to widocznie punkt dla. han
dlu bardzo dogodny, · ponieważ jarmarki nadają: Stefan Batory w r. 
1585, Władysław IV w r. 1633, Jan III w r. 1678 i August 1II w roku 
1761. Obecnie osada jeszcze slynie z walnych jarmarków na konie. 
Kościół parafialny istniał tu już w XIT w.; obecny zbudowali miecho
wici w r. 1691. W osadzie istnieje szkoła początkowa, dom schro
nienia dla starców i urząd gminny. Poczta w Radomiu. Jarmarków 6. 
Przemysł reprezentują 3 młyny wodne browar i 77 rzemieślników 
z których 41 żydów. Cechów niema. ' ' 

344. Skępe. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. płockiej, powiecie lipnow

skim, o 34 w. od st. kolejowej Włocławek odlegla. Domów 148. Lu
d_no~ci 1900. · Dawna to wieś Kościeleckich, w roku 1445 przez Ka
zimierza IV wyniesiona do godności miasta, któremu Zygmunt Au
gu~t nadal 4 jarmarki. Dzieje osady lączą się ściśle z klasztorem we 
wsi Wymyślin zbudowanym, o 1/ 4 w. od osady odległym. W r. ·1496 
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Zofia ~ościelecka przywiozła statuę Matki Boskiej, która zasłynęła 
cudarrn. ~roku 1497 zbudowano obszerny kościół z klasztorem oo. 
bernardynow. W roku 1755 odbyła się koronacya laskami słynącej 
statuy, a w r. 17.67 cały kościół gruntownie odrestaurowano i poma
lowano ~vewnąt~z freskami. Dotąd liczne do tej świątyni przybywają 
kompame poboznych. Do r. 1800 w S. istniał kościół parafialny, po
czem parafię przeniesiono do klasztoru. Po zniesieniu klasztoru w r. 
~86~,. w gmachu pomieszczono seminaryum nauczycielskie. \V osadzie 
1stn1eJe synagoga, 3 szkoty początkowe, sąd i urząd gminny, poczta, 
to~ar~ystwo kr~dytowe, 2 garbarnie, 2 olejarnie, oraz fabryka odle
WO\~ zelaznych 1 m?to1·ów naftowych, założona przez księdza Żyd a 
now1cza w r. 1899 1 darowana przez niego pracownikom w celu z·t
pobieżenia wychodźctwu. Mieszkańcy starają się o telegr~f. Jarm~~·
ków 6. 

345. Skierniewice. 
:Y.1iasto powiatowe w gub. warszawskiej, nad rz. Skierniewką 

przy . kolei warszawsko-wiedeńskiej. Domów 418. Ludności 7900'. 
S . nadane byly, wraz z Łowiczem, arcybiskupom gnieźnieńskim, a na
danie to potwierdził papież Innocenty Il w r . 1136. Kazimierz IV 
w r. 1463 wyniósł ulworzoną osadę do godności miasta i nadal pra
wo niemieckie. Otaczane opieką arcybiskupów miasto w XVI w. dą
żyło do pomyślno:Ści, a gdy na początku XVll w. arcybiskupi urzą
dzili tu swą główną rezydencyę, l udność szybko wzrastała w zamo
żność. W r. 16-!l sejm nadal 4 jarmarki. W r. l 652 schronił się tu 
Jan Knzimie1·z przed zarazą morową . Około r. 1800 rozwinął się w s. 
przemysł sukienniczy, lecz rnias~o z gru:i;ów, w które popadJo w cza
sie wojen szwedzkich, dźwignąć się nie moglo. Dopiero otwarcie ko
lei i pomieszczenie władz powiatowych, nieco wp!ynęlo na rozwój 
miasta. Obecnie jest to schludne, spokojne, zadrzewione miasto, lecz 
przemysł się lu nie rozwija, handlu znaczniejszego niema. Kościót 
parafialny św . Jakóba powstal w XIV w. i stał wówczas przed pal[l
cem arcybiskupim. .Takób z Sienna, arcybiskup gn ieźn. w '" 1480 
w innem miejscu wzniósł nowy, a gdy i ten popadł w ruinę, w roku 
178 l arcybiskup Ostrowski zbudował obecnie istniejący w stylu 
francu;kiego klasycyzmu, jedyny zdaje się w haju z w_y,glądu ;e
wnętrznc;;o , nieco oryginalnego. Ko5ciolek św. Stanisława na cmen-
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tarzu, zbudowauy w roku 1720, na miejscu dawnego. Parafianie po
stanowili zbudować obecnie nowy kości ół parafialny, obszerniejszy. 
Palac arcybiskupi zbudowany był w roku 1619 przez Wawrzyńca 
Gębickiego, a rozszerzony został w r. 1762 przez Władysława Lu
bieńskiego. Ostatnim zamieszkującym tu prymasem byl lgnacy Kra
sicki. Miasto posiada obecnie: szpital św. Stanislawa, dum przytułku 
dla starców, 1 synagogę, szkolę kolejową i 4 początkowe, wladze po
wiatowe i miejskie, zarząd księstwa lowickiego, zarząd akcyzy, ~kla
dy monopolowe spirytusu, sąd pokoju, sąd gminny, pocztę, telegraf, 
stacyę kolejową, straż ogniową, kasę pożyczkowo-oszczędnościową, 
browar, dystylarnię, fabrykę octu, fabrykę świec i mydła, 12 garbarń, 
dwie fabryki sukna wlościaiiskiego. W pobliżu miasta istnieje śród 
rozległego parku pałac Cesarski, a dalej zwierzyniec z dworem my
śliwskim i bażantarnią. 

346. Skrzynno. 
Osada, dawniej miasto, nad rz . Radomką, w gub. radomskiej, 

powiecie opoczyńskim, o 26 .w. od st. kolejowej Opoczno odległa„ 
Domów 56. Ludności 620. Za czasów Bolesława Krzywoustego ist
niał tu już zamek, a osada wokól niego szybko wzrastała. W r. 1136 
przynosiła znaczne dochody arcybiskupom gnieźnieńskim. W r. 1297 
Władysław Lokietek S. nadał cystersom z Sulejowa. W roku 1368 
bawił tu Kazimierz W., a w r. 1458 Kazimierz IV nadal miastu jar
marki. W XV w. miasto było w pelni rozwoju; posiadalo cechy 
kupców, piwowarów, tkaczów, piekarzy, krawców, ślusarzy, szew
ców, szynkarzy, oraz liczne mlyny. Na początku XVI w. odbywały się 
w S. sejmiki ziemi sandomierskiej. Wskutek rozwoju Radomia i Opo
czna, a następnie wojen szwedzkich, zupełnie upadło . W roku 1708 
osadę spaliJy i zrabowały wojska generała Rybh1skiego, toczące wal
kę z Adamem Śmigielskim, starostą gnieźnieńskim . W r. 1781 sta
rosta Karol Szydłowski wyjednał 7 jarmarków dla miasta, lecz lud
ność gnębiona przez starostów i · wlaścicieli ziemskich, opuszczała do- ' 
my. Obecnie jest to uboga osada rolnicza. Kościół parafialny, ob
szerny i piękny, podobno zbudowany byl przez Piotra Dunina, lecz 
~·estauracye i przebudowy zatarły cechy starożytności; zbudowany 
Jes t z kamienia ciosowego, ma 7 ołtarzów i w zakrystyi: 2 kielichy 
z XV i XVII w. Byl tu jeszcze kościołek św. Ducha, ale rozebrano go 
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w r. 1810 ~ os_adzie istnieje też szkoła początkowa i dom przytul
k~.dla starcow. Poczta w Drzewicy. Urząd gminy Skrzyńsko we wsi 
~eJze ~az~y. Z zakładów przemysłowych są: mlyn wodny, olejarnia 
I farbiarnia. Jarmarków 6. 

34]. Skulsk. 

. . . Osada~ d~wniej miasteczko, nad jeziorem Skulskiem, w gub. ka
hskieJ: . powiecie słupeckim, gminie Skulska Wieś, o 2 w. od granicy 
pruskieJ, odległa. Domów 54. Ludności 61 O. Bolesław Wstydliwy 
znalazł po?czas low~w statuetkę M. B. Bolesnej, którą umieścił w wy
bu~~waneJ tu kapliczce. \V roku 1271 na miejscu kapliczki stanął 
kosc10lek, wokoło którego utworzyla się osada, zamieniona w r. 1386 
p~zez Władys~a.wa JagieUę na miasto. Lud odbywał liczne pielgrzym
ki do tego kosc10ła. Szwedzi zrujnowali miasto i kościół, a plebana 
zamordowali. Okofo r. 1693 ks. Powalski do murowanego kościołka 
przystawił większy z drzewa, lecz ten zgorzał w r. 1784, poczem ks. 
Sebastyan Kaszyński wystawił kościół murowany w r. 1810, rozsze
rzony obecnie w r. 1899. Ludność S. trudni się rolnictwem i han
dlem obrazami, które po kraju roznoszą mężczyźni. W osadzie ist
nieje szkola początkowa i stacya pocztowa. Jarmarków 3. 

348. Ślesin. 

Osad~, ~~w niej _mi_astecz~?· .na półwyspie jeziora· Ślesińskiego, 
w gub. kahskieJ, powiecie konmsk1m, o 68 w. od st. kolejowej Wło
c~awe~ od~egla .. Domów ~Oil: Ludności 1180. Jako wieś była w po
siadamu biskupow poznansk1ch, a w r. 1358 Kazimierz W. pozwolił 
zamienić na miasto, na prawie niemieckim. Obecnie jest to mała osa
da, której ludność trudni się rybołówstwem, handlem i up awą roli. 
Kościół parafialny św. Mifołaja, zbudowany byl okola roku 1360, 
a gruntownie przebudowany w r. 1604. W roku 1874 został wyre
staurowany. Prócz tego istnieje tu szkoła początkowa i browar. 
~r~ąd gminy Sławoszewek, do której osada należy, mieści się w Śle
sm1e, a poczta w Kleczewie. Sąd w Koninie. Jarmarków 6. 

• 
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349. Sławatycze. 

Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Bugiem, w gub. siedleckiej, 
powiecie bialskim, o 25 w. od st. kolejowej Chotyłów odległa. Do
rnów 263. Ludności 2510, a w tej liczbie 80% żydów. W XVII wieku 
dobra wraz z miastem nabyli RadziwiUowie od Leszczyńskich. cąrześ
cijanie trudnią się rzemiosłami, żydzi handlem. Kościół parafialny 
św. Michała, drewniany, wystawi! w r. 1761 książę Michał Kazimierz 
RadziwiU. Wprost kościoła jest wzgórze, usypane w kwadrat regu
larny. Podobno wzgórze to kazał sypać ks. Karol RadziwiU dla da
nia zarobku mieszkańcom w czasie głodu. W osadzie istnieje cer
kiew parafialna, szkoła początkowa, urząd i sąd gminny, 3 garbar
nie, młyn, browar, olejarnia, cegielnia. Jarmarków 2. Stacya pocz
towa na miejscu. W r. 1864 istniała tu fabryka sukna. 

350. Sławków. 

Osada niegdyś miasto, nad Czarną Przemszą, w gub. kieleckiej, 
powiecie olkuskim, przy kolei iwangrodzko-dąbrowskiej położona. 
Domów 4 78. Ludności 4500. ~odanie głosi, że mieszkańcy tutejsi, 
jako kamieniarze, pracowali przy budowie Krakowa. W każdym ra
zie w r. 1203 istniało ' tu już miasto, w którem biskup Pelka wybu
dował kościół św. Jana z klasztorem kanoników regularnych. W r. 
1298 biskup Jan Muszkata założył szpital dla ubogich. W XIII w. 
istniał też już w S. kościół parafialny św. 'Krzyża, a samo miasto 
opasane było murem. Wieki XIII i XIV były dla miasta najpomyśl
niejszymi, a gdy w końcu XIV w. zaczęło chylić się do upadku, bis
kup Piotr Wysz nadał mieszkańcom znaczne obszary gruntu, by szu
kali kruszców, wyczerpanych w dawnych kopalniach. W roku 1455 
zbrojne hufce ze Szlązka ograbiły miasto i spalily je, a choć nastę
pnie Zygmunt I w r. 1535 obdarzył przywilejami, już dźwignąć się 
nie mogło. Dn. 27 lipca 1697 r. bawił tu Fryderyk August, elektor 
saski. W r. 1790 miasto wcielono do Korony. Obecnie wzrost mia
sta datuje się dopiero od przeprowadzenia kolei. Ludność trudni się 
tu uprawą roli, górnictwem i rzemiosłami. Miasteczko ma wygląd 
bardzo :starożytny, domy nadzwyczaj stare, dawnej architektury, 
dziś już rzadko gdzie spotykanej, a ulice idą w kierunku linij spiral
nych. W rynku stoi ratusz z czasów Kazimierza Wielkiego, posiada 
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dach PO~\~ójn! .i kolumnady wokoło. Prócz kościoła parafialnego, 
w. osadzie 1stmeJą dwie kaplice, synagoga, dom schronienia dla star
cow,. 2 szkoly początkowe, urząd gminny, poczta, telegraf i stacya 
koleJowa: Z zakładów przemysłowych istnieją: walcownia blachy 
cy?koweJ, 3 mlyny wodne, browar. tartak, farbiarnia, fabryka gwoż
d~1, odlewnia żelaza i kopalnie galmanu. Rzemieślników jest: 28 
szewców, 17 krawców, 16 stolarzy, 12 garncarzy, 7 ko,rnli 23 rzeź-
ników, 5 kuśnierzy i 13 piekarzy. Jarmarków 6. ' 

351. Słomniki. 
. ~sad a,. dawniej. miasto, nad rz. Szreniawą, w gub. kieleckiej, 

powu~cte m1echows~1~1, o 21 w. od st. kolejowej Miechów odległa. 
Domo w 164. Ludnosc1 2640. W czasach n aj dawniejszych miasto by
lo znacznym punktem handlowym, jako leżące na trakcie glównym 
z Krakowa do Miechowa. W S. odbywał się też pobór cla. Kazi
mierz W. w r. 1358 nadał osadzie prawo miejskie niemieckie. Znisz
czone w czasie wojen szwedzkich, upadło zupel'nie. Obecnie ludność 
trudni się rolnicł wern i rzemiosłami. Kościół parafialny murowany 
istniał tu już w XIV w. Po zburzeniu go przez szwedów, w końcu 
XVII w. wystawiono drewniany, a na jego miejscu parafianie okola 
r. 1894 zbudowali murowany. W osadzie istnieje szkola początkowa, 
przytułek dla starców, urząd i sąd gminny, poczta, telegraf. Jarmar
ków 6. Od r. 1900 istnieje też straż ogniowa ochotnicza. 

352. Słupca. 

. .\'liasto powiatowe w gub. kaliskiej, nad rz. Meszną, 0 75 w. od 
przyszłej st. kolejowej w Kaliszu odlegle, tuż przy granicy pruskiej 
położone. Domów 256. Ludności 4700. Jako wieś S. oddawna nale
żała do biskupów pozna11skich, a w połowie XIII w. już byla mia
stem. W r. 1290 Przemysław Il potwierdzil przywilej miejski i na
dal prawo niemieckie. W r. 1314 biskup Andrzej otrzyma! prawo 
bicia w S. denarów, a w r. 1315 król Wladyslaw Łokietek nadal jar
marki. Okola r. 1374 biskup Mikołaj z Kurnika otoczył miasto mu
rami. W XIV i XV w. S. była ludnem miastem, prowadzącem znacz
ny handel, i siedliskiem rzemiosł i przemysłu. W r. 1431 założono 
towarzystwo strzeleckie, w r. 1436 cech szewcki, a w r. 1478 cech 
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kuśnierski. W r. 1701 Karol XII bawi! w S., :;i:aJmUJąc domek mo
drzewiowy, przechowywany do ostatnich czasów. W ścianie tego 
domku było okienko, przez które przechodzit łańcuch od szyi więzio
nego Patkula, szlachcica inflanckieg-o, do loża królewskiego. Około 
r. 1800 mury miejskie rozebrano. Żydom nie wolno lu bylo osiedlać 
się. Obecnie luuność trudni się rolnictwem, handlem i rzemiosłami. 
Kościół parafialny św. Wawrzyńca, w stylu ostrolukowym, zbudo
wany byl na miejscu pierwotnego w XV w. Restaurowany po woj
nach szwedzkich, utracił wiele cech starożytnych. Kościót św. Leo
narda powstał w XIV w.; obecnie urządzono przy nim szpital. Kapli
ce św. Krzyża i św. Ducha z XV w. rozebrano okofo r. I 800. Prócz 
wladz powiatowych i mic>jskich, miasto posiada cerkiew prawosła
wną, szkolę początkową, dom przytułku dla starców, sąd pokoju, 
komorę celną . pocztę i telegraf. Rzemieślników przeszło 200. .Jar
marków 6. 

353. Słupia Nowa. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Pokrzywianką, w gub. i po

wiecie kieleckim, o 18 w. od st. kolejowej Wierzbnik odległa, u stóp 
Lysej Góry położona. Domów 111. Ludności 1100. Książę Bolesław 
w r. 1269 pozwom opatowi kościoła śto-krzyzkiego wieś zamienić na 
miasto i ~adal prawo niemieckie. W roku 1405 Władysław JagieHo 
ustanowił targi. Królowie przybywając do kościoła na Lysej Górze, 
zatrzymywali się w miasteczku, ale było ono zawsze ubogie i takiem 
też dotąd pozostaje. Pomimo obfitości kamienia brukowego, osada 
dotąd jest jednem wielkiem bagnem błota, choć projekt zabrukowa
nia osady już od lat 25-iu czeka na urzeczywistnienie. Ludność tru
dni się tu przeważnie rolnictwem. W osadzie istnieje kościół para
fialny murowany, zbudowany w XVI w. na miejscu dawnego, dopro
wadzony do porządku w ostatnich latach staraniem księdza Bucier
skiego, szkola początkowa, dom schronienia dla starców i urząd 
gminny. Poczta w Łagowie. Jarmarków 6. 

354. Służewo. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. warszawskiej, powiecie nie

szawskim, o 4 w. od st. kolejowej Aleksandrów odległa, przy granicy 
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pruskiej położona. Domów 138. Ludności i900. W r. 1241 Konrad 
ks: ~ęczyc~i ~adal wieś S. rycerzowi Gotardowi. W polowie XV w'. 
w1es zamieniono na miasto, które było dość znacznym punktem han
dlowym .. Wlaściciele często się zmieniali. W r. 1477 przy kościele 
ustanowiono mansyonarzy, szpital i szkolę. W r. ·1560 zbudowano 
nowy kościół parafialny św. Jana Chrzciciela, z wynioslą wieżą, 
w .stylu .gotyckim, wzniesiony przez małżonków Służewskich. Istnieje 
t:z tu p.1ę~~y palacz r. 1683 z ogrodem angielskim. Obecnie je.st to 
licha m1escma rolnicza, a posiada dom schronienia dla starców 
szkolę początkową, urząd celny i urząd gminny. Stacya pocztow~ 
w Aleksandrowie. Jarmarków 6. 

355. Śniadowo. 
Osada, dawni ej miasteczk?, w gub, łomżyńskiej, powiecie tejże 

nazwy, o 4 w. od st. kolejowej Zyżniew odlegla. Domów 118. Ludno
ści 1520. W r. 1405 Piotr Smłodowski zbudował kościół parafialny 
wokół którego zaczęła osiedlać się ludność. W r. 1699 na miejsc~ -
pierwotnego, wlaściciel osady Stanisław Ugniewski wystawił obecny 
kościól modrzewiowy, a ponieważ wówczas już osiedliła się tu spora 
liczba żydów, August II w r. 1703 nadal 4 jarmarki. Później dobra 
przeszły w ręce jezuitów, którzy uzyskali dla osady przywilej miej
ski. Obecnie jest to uboga osada. Ludność trudni się drobnym han
dlem i rolnictwem. Istnieje lu synagoga z XVII w., szkola początko
wa, urząd i sąd gminny. Poczta niedawno otworzona w osadzie. Jar
marków 6. 

356. Sobków. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Nidą, w gub. kieleckiej, po

wiecie jędrzejowskim, o 6 w. od st. kolejowej Chęciny odległa. Do
mów 162. Ludności 1700. Osada założona w roku 1563 przez Stani
sława Sobka z Sulejowa. Zygmunt August zatwierdziwszy przywilej 
na założenie nadal zarazem miastu prawo niemieckie. Okolo r. 1570 
tenże Sobek zbudo\'1..-al tu pałac z małemi basztami po rogach, co na
dało mu wygląd zamku. Po wygaśnięciu rodziny Sobków, miasto 
z zameczkiem nabył Jan Wielopolski, kanclerz wielki koronny, a Au
gust IT nadal 12 jarmarków. Miasto jednak nie mogla rozwinąć się 
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należycie i obecnie też stan jego nie zalicza się do pomyślnych. Koś
ciót parafialny murowany, pochodzi z końca XVI w. Zbudował go 
również Stanislaw Sobek. Zameczek dotąd istnieje. Prócz tego, osa
da ma .szkolę początkową, urząd gminny i bindugę do splawu drze
wa po Nidzie. Stacya pocztowa w Jędrzejowie. Jarmarków 6. 

35]. Sobota. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Bzurą, w gub. warszaw

skiej, powiecie wloclawskim, gminie Bielawy, o 23 w. od stacyi ko
lejowej Lowicz odległa. Domów 111. Ludności 890. Już w r. 1250 
Kazimierz, ks. kujawski i lęczycki pozwolił wieś S. osadzić na pra
wie niemieckiem. W końcu XIV w. osada przemianowana była na 
miasto, a w r. 1519 Zygmunt I nadal jarmarki, poczem zwiększył ich 
liczbę w r. 1526. Stanisl:aw August w r. 1548, na prośbę Wincente
go Zawiszy, nadal 12 jarmarków rocznie. Widocznem jest więc, że 
osada prowadzila dość ożywiony handel. Obecnie jest to ubogie mia
steczko rolnicze. Kościól parafialny św. Piotra i Pawla zbudowany 
był pierwotnie z drzewa w XIV w., a na jego miejscu Tomasz So
bocki wystawił obecny w r. 1548. Kościół ten restaurowano w roku 
1852. Prócz tego, osada ma kaplicę drewnianą na cmentarzu, syna
gogę i szkolę początkową. Urząd gminny i stacya pocztowa w Bie
lawach. Jarmarków 6. 

358. Sochaczew. 
Miasto powiatowe w gub. warszawskiej, nad rz. Bzurą, poło

żone przy budującej się kolei kaliskiej. Domów 245. Ludności 6600. 
W XII w. już istniał w tern miejscu gród, będący dla leśnej ludności 
puszczy Kampinoskiej ogniskiem handlowem. Pierwszą wzmiankę 
o kasztelanie sochaczewskim znajdujemy w roku 1221. Musiało już 
wówczas skupione około grodu miasto być ludnem, jeżeli w XIII w. 
stoją w S. dwa kościoły. W r. 1286 litwini i rusini napadli miasto 
i.złupili je. W r. 1476 Kazimierz IV wcielił S. do korony i nadal 
prawo chełmińskie. W r. 1518 Zygmunt I pozwolil zbudować most 
na Bzurze. W XV i XVI w. Sochaczew by! ogniskiem przemysłu. 
Prócz wielu innych, posiadali tu swoje cechy: złotnicy, iglarze, miecz
nicy, batożnicy, siodlarze i mundsztukarze. w xvn w., po" wojnie 
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szwedzkiej, upadł przemysl, a jednocześnie coraz więcej napływało 
żydów. W r. 1794 prusacy pod S. usypali szańce. W XIX w. S. by
ło ubogiem miastem, przez wielu żydów zamieszkałem, ale dość han
dlowem. Obecnie dla S. nastaje nowa era, z chwilą budowania kolei. 
Handel zbożem może się znacznie zwiększyć. Zamek tutejszy, pier
wotnie z drzewa i kamieni, a w XIV w. z cegły przebudowany, znisz
czony przez szwedów, odbudowany byl w r. 1790. Jeszcze w roku 
1815 istniały dwie baszty; obecnie są tylko malownicze ruiny. Pier
wotny kościół parafia lny spłonął w r. 1792 i nie zostal odbudowany. 
Kościół z klasztorem dominikanów zbudowany w r. 1244 przez ks. 
Ziemowita, obecnie zamieniony jest na parafialny, pod wezwaniem 
św. Mikołaja. W r. 178.t byl gruntownie re>;taurowany. Kościól 
z klasztorem panien dominikanek, zbudowany w roku 1750 przez 
Annę Luszczewską, skasowano w r . 1821. Na cmentarzu grzebalnym 
obok kościola parafialnego założono przed 30 laty, staraniem byłego 
pomocnika naczelnika powiatu p .. Tana Krynickiego, ogród publiczny. 
W kościele parafialnym w mensie oHarza św .• facka jest trumienka 
ze szczątkami dziecka zamordowanego za winrę pr.zez żydów w roku 
1617, a akta miejscowe głoszą, iż winni morderstwa zostali żywcem 
w S. spaleni. Prócz władz powiatowych i miejskich, w mieście ist
nieje sąd pokoju, szkoty początkowe, synagoga, poczta, telegraf, szpi
la I, straż ogniowa, 3 różne towarzystwa żydowskie, cmentarz maho
metański pod miastem, dwie małe fabryki, olejarnia, garbarnia i 114 
warsztatów rzemieślniczych, z których polowa żydowskich. Jarmar
ków 6. 

359. Sochocin. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Wkrą, w gub. warszaw

skiej, powiecie płońskim, o 17 w. od st. kolejowej Gąsocin odlegla. 
Domów 138. Ludności 1750, a w tej liczbie 75% żydów. Książe Ja
nusz w r. 1385 wydal przywilej miejski na założenie S., lecz Lraklo 
na razie chętnych osadników i dopiero w r. 1415 znajdujemy 
wzmiankę o tworzącem się miasteczku. W r. 1616 uboga mieścin.a 
włączona zostala do dóbr stołowych królewskich, a w r. 1677 .lan lIJ 
Sobieski nadal riowe przywileje i potwierdził dawne. Obecnie j est to 
czysta, brukowana osada. Ludność chrześcijańska trudni się rolnic
twem, a żydzi handlem. Od lat kilku ludność zajęta się też fabryka-

- :25;j -

cyą guzików i spinek z masy pi>rłowej. W r . 190? było tu ,1~. war
sztatów tego rodzaju, zatrudniających 250 robotników. Kosc10l pa
rafialny istniejący od XIV w. został rozebrany, a na jego miejscu 
w r. 1859 wystawiono nowy, drewniany, okolony parkanem z ka
mienia polnego i bramą w stylu gotyckim. Prócz tego w osadzie ist
nieje synagoga, szkoła początkowa, urząd i sąd gminny. Stacya pocz
towa w Płońsku. Jarmarków 6. 

360. sokołów .. 
~1iasto powiatowe w gub. siedleckiej, nad źródłem rz. Cetyni

1 
położone pn~y kolei z Siedlec do Ma~ki.ni .. Domó~ 3~0, pr~eważnie 
drewnianych. Ludności 7700, a w teJ hczb1e 60% zydow. Miasto za
łożone zostało prawdopodobnie w końcu XIV w:, a. w roku 14~5 b~
duje w niem kościół św. Michała Mikołaj Depen.sk1, dworz~nm ~1-
tolda. za panowania Zygmunta Augusta S. nalczał .do rodzi.ny Kisz
ków, z których jeden zamienił kościół n~ zbór, usu.~1ęt! dop1~ro. w r. 
1590. W polowie XVIII w. miasto nalezaló do Ogmsk1ch, z ~torych 
Kleofas starał się zaprowadzić tu przemysł tkacki. Sprowadził z za.
granicy tkaczów, wyrabiających płótno, kobierce, chustki ~e~w~b.ne, 

as i t. p. a prócz lego sprowadził wielu zdolnych rzemieslmko~. 
P y ·' · · k ' . k. Ob Vv XIX w. rozwinął się tu przemysł szewck1 1 usmers 1. ~crne 

miasto liczy przeszło 500 szewców i 200 kuś~ierz.y, le~z handel 1 P?~ 
średnictwo w sprzedaży ujęli w swe ręce zydz1. ~1asto ?d chw1h 
wprowadzenia wladz powfatowych i przeprowadzenia ko~e,1 -:- stale 
wzrasta. Na miejscu dawnego kościoła parafialnego, Kobyl111sk1.' wia
ścicicl dóbr zbudowal w r. 1826 nowy kościół murowany. Procz le
go miasto ~osiada drewnianą kaplicę św . Rocha, . c~rkiew pra w~sl.a
wn::i. synagogę, szkolę 2-klasową i J. klasową mieJską, ~ąd ~okoJ_u.' 
wiadze powiatowe i miejskie, pocztę, telegraf, s.tacyę koleJo';ą, st:az 
ogniową, fabrykę octu, fabrykę świec, 2 olejarme, 6 ~ar~arn, c;g1el
nię i 6 wiatraków. Brak wody d::tje się silnie odczuwac m1eszkancorn. 
,Jarmarków 6. 

361. Sokoły. 

Osada dawnie;· miasteczko w gub. łomżyńskiej, powiecie ma-, ' . 
zowieckim, przy odnodze kolei od Lap do Ostrołęki wiodącej polo-
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żona. Domów 122. Ludności 2100. Dokumentów, odnoszących się 
do zalożenia tego miasta niema. Powstało ono prawdopodobnie 
w XVI w„ jako punkt handlowy dla okolicznych wiosek. W r. 1546 
wystawili tu kościół parafialny ~okołowski, Kruszewski i Brużewscy, 
a na miejscu tego kościoła stanął obecny drewniany w roku 1672 

. ' ' ' odrestaurowany w r. 1836. Po przeprowadzeniu kolei osada ożywila 
się. Ludność trudni się rolnictwem, handlem i rzemiosłami. W osa
dzie istnieje synagoga, urząd i sąd gminny, stacya kolejowa. Poczta 
w Mazowiecku. Jarmarków 6. Z zakladów przemysłowych do mia
steczka należą tylko 3 wiatraki. 

362. Solec. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Wislą, w gub. radomskiej, 

powiecie ilżeckim, o 44 w. od stacyi kolejowej Ostrowiec odlegla. 
Domów 389. Ludności 3780. W X w. historya już wspomina o S., 
będącym wówczas wsią książęcą. Okola r. 1060 Bolesław Śmiały 
zbudował zamek, którego ruiny dotąd istnieją. Kazimierz Wielki za
mek odrestaurował, oraz wystawił kościól parafialny murowany. 
W r. 1412 bawił tu Władysław Jagiełło i nadal 2 jarmarki. Miasto 
bylo ludne i handlowe, posiadało oddawna skład soli. Zamek połą.:. 
czony byl z miastem mostem, przerzuconym nad doliną. Wojny 
szwedzkie zrujnowaly S. wraz z zamkiem. W końcu XVII w. istnial 
też w S. klasztor reformatów, ale następnie zgorzali dziś w jego mu
rach mieści się seminaryum nauczycielskie. Dn. 14 września 1109 r. 
bawil w S. car Piotr Aleksiejewicz z synem Aleksym, a w r. 1787 
byl Stanisław August, gdy przeprawiał się do Kaniowa. Na błoniu 
za osadą tradycya wskazuje mi13jsce na polance, gdzie król Bolesław 
w r. 1078 stanął obozem i sądził sprawę pomiędzy bisk-upem a spad
kobiercami wskrzeszonego Piotra Strzemieńczyka o wieś Piotrowice. 
Wówczas też biskup święty odprawił mszę św. w dotąd stojącym na 
cmentarzu kościołku św. Barbary, zbudowanym w ko11cu X w. Nad 
samą Wisłą stoi kościołek murowany św. Stanisława, zbudowany 
przez pobożną mieszczankę Solca. Obecnie mieszkańcy mając malo 
gruntów, trudnią się przeważnie powrożnictwem i przewozem osób 
przez Wisłę. Żydzi prowadzą handel. W okolicy jest wiele ogrodów 
z orzechami włoskimi. Prócz wymienionych kościolów i seminaryum 
osada ma dwie szkoły początkowe, synagogę, urząd i sąd gminny, 
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stacyę pocztową, 4 olejarnie i 2 młyny wodne, oraz majstrów: sto
larskich 6, kowalskich 4, szewckich 8, kołodziejów 3, krawców 9 ży
dów, blacharzy 2 żydów, piekarzy 3, czapników 2, bednarzy 2, po
wroźników 8, cieśli 2 i mularzy 8. Cechów niema. Jarmarków 6. 

363. Solec. 
Wieś z zakładem kąpielowym w gub. kieleckiej, powiecie stop

nickim, o 72 w. od najbliższej stacyi kolejowej Kielce odległa. Pierw
szą wzmiankę o tej wsi znajdujemy w r. 1367, gdy już posiadała 
swego plebana. W XV w. dziedzicem S. był Jan Feliks Tarnowski. 
W r. 1508 należał do Andrzeja Zborowskiego. W pobliżu S. Czar
necki pobil wojska Rakoczego. W r. 1803 nabył dobra Ignacy Wie
loglowski i odnowił pałac Zborowskich, zbudowany w XV w., a w r. 
1835 dobra przeszły do p. Godefroya. W pierwszej polowie XVIII w. 
Tarnowscy poszukując soli, natrafili na źródło wody sloµej, z której 
na razie sól wywarzano, ale następnie zaniechano. Okola roku 1816 
ponowiono kopanie szybów i wówczas odkryto bardzo obfite źródło 
mineralne. Wr.1823 dokonano pierwszej analizy wody. W r.1837 do
piero wystawiono pierwsze dwie łazienki, a następnie zakład slale się 
powi~kszal. W r.1848 zbudowano szpital letni, a w roku 1875 oddano 
do użytku gości piękny hotel. Odr. 1891 do 1895 za~ła.d był st~le 
powiększany, budowano łazienki, 'l.1rządzano udo~odmema w kąp~e
lach i t. a: Obecnie w zakladzie przebywa roczme okolo 900 osob. 
W końcu sezonu 1901 r. zgorzały lazienki, lecz zarząd zakładu przt 
stąpil do natychmiastowej odbudowy. Woda so~eck~ ma własnosc1 
podobne do buskiej, ale jest o wiele słabsza, choc wielce skuteczna 
dla dzieci anemicznych. 

364. Sompolno. 
Osada, dawniej miasteczko, w pobliżu rz. Noteci. '~gub. ~alis: 

kiej, powiecie kolskim, o 68 wiorst od najbliższej st~c!1 koleJOW:J 
Kutno odległa. Domów 193. Ludności 2850. Jako. w1es S. wspor~11-
nane już było w dokumentach z XV wieku, lecz kiedy zostało mia
stem i jakie są jego dzieje, niewiadoma, bo wszelkie dokumenty 
zniszczone zostały. W ostatnich trzydziestu latach miastecz_ko, za-
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mie~ione ~a osadę, szybko wzrasta. Ludność przeważnie żyje z han
dlu 1 rze~1~sł, .z .który~~ najliczniej reprezentowane jest krawiectwo. 
~ osadz1.e .1~tmeJą: kosc1ół parafialny murowany, kościół św. Hiero
mma, kosc1oł p.arafii ewangelickiej, synagoga, szkoła początkowa, 
szkota ewangelicka, przytułek dla starców, urząd i sąd gminny, sla
cya pocztowa, telegraf, fabryka wyrobów metalowych, browar 3 ole
jarnie i kilka drobnych zakładów przemysłowych. Jarmarków 6 
a oprócz zwykłych, są jeszcze jarmarki co miesiąc, nader licznie od~ 
wiedzane. 

365. Sopoćkinie. 
. Osada, dinvniej miasteczko, w gub. suwalskiej, pow. augustow-

skim, o 4 w. od kana1u augustowskiego, a 24 w. od stacyi kolejowej 
Grodno odległa. Domów 178 drewnianych. Ludności 2680. Osada 
włączona jes.t do gminy Wołowiczowce, a parafii Teolin·. Założone 
w błotnistej kotlinie w XVII .w. miasteczko nigdy rozwin:ić się nie 
mogło. Dokumentów historycznych nie posiada żadnych. Ludność 
tutejsza oddawna trudni się wyrobem· kaszy, rozwożonej po sąsied
nich miastach. W osadzie istnieje cerkiew prawoslawna, urząd i sąd 
gminny, oraz stacya pocztowa. Jarmarków 2. W dobrach S. istnieją 
tuż pod osadą: huta szklana, tartak parowy, fryszerka i mlyn wodny. 

366. Sosnowiec. 
Osada górnicza, składająca się z kilku wiosek, a złączona z Dą

brową Górniczą, co razem stanowi wielką osadę porozrzucaną po
między kopalniami węgla i zakładami fabrycznymi; położona jest 
w gub. piotrkowskiej, powiecie będzińskim, przy kolei warszawsko
wiedcńskiej i iwangrodzko · dąbrowskiej, tuż nad granicą pruską i au
stryacką. Ludności mieszka tu około 50000 w całym okręgu, zwa
nym ZagJębiem Dąbrowskiem. Najstarszą osadą są tu Sielce, w roku 
1762 będące w posiadaniu pani Tęgoborskiej, za życia której już wi
dzimy ją mieszkającą w zameczku, zbudowanym podobno w XVII w. 
Obecnie stoi on w parku publicznym. Początek przemysłu kopalnia
nego sięga lu r. 1840. Osada zaczyna się uporządkowywać, oświe
tlono ją elektrycznością, ale w każdym razie ma ona charakter odrę
bny, nigdzie w kraju nie spotykany. Kopali) w całym obszarze jest 19 
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większych i 53 mniejsze, dostarczających węgla kamiennego dla ca
łego Królestwa Polskiego. Prócz tego istnieją tu zakłady przemysło
we: .Huta bankowa", istniejąca odr. 1840 w Dąbro'wie Górniczej, 
wyrabiająca szyny, stal resorową, żelazo w blachach,~drut i żelazo 
w taflach; huta „Katarzyna," walcownia „Puszkin", dwie odlewnie 
żelaza, fabryka bieli cynkowej, walcownia blachy cynkowej, przę
dzalnie welny: .H. Dietla", .K. G. SchOna", przędzalnia przędzy, fa
bryka papieru, śrótu i minium, cerezyny, rur i żelaza, wyrobów ko
tlarskich i mechanicznych, lin drucianych, olejów i smarów, 3 fabry
ki chemiczne i wiele innych zakładów pomniejszych. Cerkiew pra
wosławna zbudowana w r. 1889. Kościół katolicki w stylu romań
skim w Sosnowcu zbudowany około r. 1896, jeszcze wewnątrz nie 
zupelnie wykończony. Drugi kościół, dawniejszy, zwany kolejowym 
wystawiony byl w r. 1862. Prócz tego istnieje tu nszpitali, przytu
łek dla starców, ochrona dla dzieci, tow. pomocy dla ubogich chrześ
cijan, takież dla żydów, kasa pożyczkowo-wkladowa, tow. wzajemnej 
pomocy techników, straż ogniowa i stowarzyszenia spożywcze: 

.Oszczedność" w Sosnowcu i .Nadzieja''. w Dąbrowie G. oraz .Ochro
na" w Sielcach; 2 resursy: w Dąbrowie i Sosnowcu, tow. muzyczne 
w Dąbrowie, teatr stały w Sosnowcu; szkoly: realna, aleksandryjska, 
górnicza (w Dąbrowie) i początkowych 22, oraz 2 pensye żeńskie 
prywatne 4„ro i 2-u klasowa; oddzial warszawskiego banku handlo
wego, sekcya górnicza tow. pop. rosyjs. przem. i handlu (w Dąbro
~ie); Wladze: urząd gminny, naczelnik straży ziemskiej, stacya kole
JOWa, stacya telefoniczna, poczta, telegraf, inspektor fabryczny, ko
mora celna I klasy, sąd gminny i rada zjazdu przemysłowców gór
~iczych. ,Prócz wymienionych wyżej kościolów, w zagłębiu istnieją 
Jeszcze: sw. Aleksandra w Dąbrowie, św. Joachima w Zagórzu, obe
cnie rozszerzony i św. Stanisława w Czeladzi· ewangelickie: kaplica 
w Sosnowe~ i kościołek filialny w Dąbrowie; 'synagoga w Sosnowcu 
wzniesiona w r. 1894. W r. 1901 w Sosnowcu zaczęło wychodzić 
pismo tygodniowe p. t. „Kuryer Sosnowiecki". 

36]. Stanisławów. 
O~~da, dawniej miasteczko, w gub. warszawskiej, powiecie 

no_wommskim, przy kolei z Nowomiilska do Tluszcza położona. Do
mow 202. Ludności 2650. Wieś Cisów Stanisław, ks. mazowiecki 

Krótka monografla. 17 
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w r. 1523 wyniósł do godności miasta, nadał nazwę obecną i prawo 
chełmińskie. ~ednocześnie zbudował dotąd istniejący kościól muro
wany ~ za.loży! parafifi'. Miasto tak szybko wzrastało, że już w roku 
1564 liczyło 416 domów i 265 rzemieślników. Wojna szwedzka zruj
nowała to miasto, z którego pozostalo tylko 28 <;łomów. Zaledwie 
zaczęło się odbudowywać, powtórnie szwedzi je zniszczyli. W r. 1712 
stronnicy Leszczyńskiego zamknęli się w mieście, lecz pobici zostali 
przez Augusta II. Odr. 1815 S. został miastem obwodowem. Obe
cnie dopiero, w ostatnich latach, zaczęło szybciej się zaludniać a za
razem osiadła spora liczba rzemieślników. Prócz kościoła parafial
nego, istnieje tu szkola początkowa i urząd gminny, oraz za osadą 
stacya kolejowa. Poczta w Nowomińsku. Jarmarków 6. 

368. Staszów. 
Miasto, nad rz. Czarną, w gub. radomskiej, pow1ec1e sando

mierskim, o 52 wiorsty od stacyi kolejowej Ostrowiec odlegle. Do
mów 458, a w tej liczbie 296 murowanych. Ludności 8560. S. jako 
wieś istnial już w XI w., ale pewnego znaczenia nabierać zacząl do
piero po nabyciu go w r. 1423 przez arcybiskupa gnieźnieńskiego 
Wojciecha Jastrzębca. Na początku XVI.wieku Staszów był wlasno
ścią , Hieronima Laskiego, któremu Zygmunt I pozwolil zaprowadzić 
tu targi tygodniowe. W XVI też wieku S. szybko się rozwijał, a prze
ważnie dzięki osiedleniu się wielu rzemieślników. Sukiennicy otrzy
mali w S. ustawlt cechową w r. 1559, krawcy i kuśnierze w roku 
1621, cech szewcki w r. 1615. W końcu XVIII w. utrzymywał się 
jeszcze w S. przemysł sukienniczy i czynną była papiernia, ale samo 
miasto już upadało wskutek klęsk wraz z calym krajem przebytych. 
W polowie XIX w. znowu poczęło się dźwigać i dziś należy do lud
niejszych i zamożniejszych. Pierwotny kościól parafialny istniał tu 
już w XI w., a spalony został przez tatarów w r. 1241. Obecnie ist
niejącY. zbudowała z kamienia wapiennego około r. 1340 Dorota Tę
czyńska z Tarnowskich. Z lewej strony kościola w r. 1625 przybu
dowala z kamienia ciosowego piękną kaplicę w stylu renesansowym 
kasztelanowa Katarzyna Czarnkowska. Kościół św.1 Ducha zbudowa
ny zosta! w r. 1833 na miejscu dawnego, istniejącego przy schronie
niu. Ratusz murowany pochodzi z końca XVI w. Osada ma 3 place 
i 13 ulic, utrzymywanych czysto, zabrukowanych i wysadzonych 
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drzewami, oraz ogród publiczny od r. 1886. Prócz ~ego w S. istnieją: 
synagoga, 3 szkoły począ~kowe, kilka chederów żyd.ows~ich, magi
strat sąd pokoju, sąd gminny, poczta, telegraf, szpital sw. Adama, 
dom' przytułku dla starców, ochrona dla dzieci, szpital wojskowy, 
straż ogniowa ochotnicza, towarzystwo p~życzkowo-oszczędn?ścio
we browar miodosytnia, fabryka rur kamiennych, 4 garbarme, fa
br;ka farbki;' fabryka wyrobów alabastrowych, 2 młyny,, ~le~arnia, 
f b k mydla piec wapienny, oraz bednarzy 24, rzezmkow 26, 
a rv a , "k · 11 • · 68 krawców 29 stolarzy 16 mularzy 17, czapm ow , szewcow , ' ' . . , 

garncarzy 10, garbarzy 8, piekarzy 18, kowah 3 1 slusarzy 4. Jar-
marków 6. 

369. Staw. 
Osada dawniej miasteczko, nad rz. Strzechą, w gub. i powie

cie kaliskim' 0 () w. od przyszłej stacyi kolejowej Blaszki odległa. 
D · 78 'Ludności 980. Już w XIII wieku S. był znacznym pun-omow . . IT 
ktem handlowym dl.a okolicy. W r. 1331 krzyżacy miasto spa 1 1 wraz 
z istniejącym kościołem, odbudowanym około r .. 134.1. W tych cza
sach bylo to ludne i handlowe miasteczko, pos1~daJące nawet swą 
własną miarę zbożową. W czasie wojen szwedzkich upadla, a gra
sujące później zarazy wyludniły go zupel~ie. Około ~· 180? było ~u
pelnie ubogie i dopiero w drugiej pol0\~1e XI~ w. meco się po~~10-
sło. Ludność tutejsza trudni się wylączme rolmctwern. Handel ' Jar
marki przeniosły się do Błaszek. Kościół obecny~ p~rafialny, zbudo
wał w r. 1520 Jan Jarunth, wojewoda łęczycki; Jest to budowla 
w stylu ostrołukowym. W osadzie istnieje szkola początkowa, dom 
przytulku dla starców, urząd i sąd gminny. Stacya pocztowa w Błasz
kach. 

370. Stawiski. 
Osada dawniej miasteczko, nad rz. Dzierzbią, w gub. lomżyń

skiej, powie
1

cie kolneńskim, o 30 wiorst od stacyi kolejo"'.'e~ c.zer
wony-Bór odległa. Domów 196. Ludności 420~. S. w X~ JUZ wieku 
stanowiły dogodny punkt handlowy, lecz niew1ado~o ~iedy zos:aly 
miastem. w XVIII w. rozwinął się tu przemysł sukienmczy. Istmały 
fabryki sukna kapeluszy i farbiarnia; w r. 1813 po pożarze,, ~tóry 
zniszczył cale ~iasto, przemysł ten powoli upadł i dziś ludnosc tru-
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dni się handlem i. wyrobem kożuchów. W r. 1697 właściciel Fortu
nat Zamoyski wystawił w S. klasztor franciszkanów i drewniany 
kościół, a w roku 1790 rozpoczęto budowę obecnego kościoia muro
wanego. Po r. 1864 kościół ten został filialnym, a osada wlączona 
do parafii Poryte. W ostatnich czasach wlaścicielami S. byli Kisiel
niccy, którzy dobra nabyli od Kramkowskich. W osadzie istnieje 
szkoła początkowa, szkoła żydowska, dwie synagogi, urząd i sąd 
gminny, stacya pocztowa, telegraf i 64 warsztaty rzemieślnicze. Jar
marków 5, bardzo ożywionych, szczególniej w jesieni. 

371. Stawiszyn. 
Osada, dawniej miasto, nad rz. Bawół, w gub. i powiecie ka

liskim, o 16 w. od przyszłej stacyi kolejowej w Kaliszu odległa. Do
mów 154. Ludności 2100. W XII w. istniał tu gród, wokoło którego 
skupila się osada, w XIII w. przemianowana na miasto. W r. 1306 
Iitwini, a w r. 1331 krzyżacy miasto zrabowali i spalili. Kazimierz 
Wielki zamek odrestaurowal, miasto opasał murem, w którym byly 
trzy bramy z basztami. W XIV w. Wladyslaw JagieUo nadal liczne 
przywileje, to też miasto było w tych czasach w stanie kwitnącym. 
W r. 1419 znowu JagieUo nadaje nowe przywileje, a potwierdzają je 
i powiększają: Zygmunt I w r. 1545, Stefan Batory, Zygmunt III, 
Wladyslaw IV i Jan Kazimierz w r. 1649. Istniały tu w owych cza
sach cechy: piwowarów, ustanowiony w r. 1649, szewcki w r. 1593 
i inne. Wojny szwedzkie jednak zupelnie miasto zniszczyły; pozosta~ 
ło zaledwie 21 domów i odtąd już dżwignąć się nie mogło. Mury 
miejskie i zamek poszły powoli w ruinę. Obecnie ludność trudni się 
warzywnictwem, zbywanem w Kaliszu, wyrobem kożuchów, garn
carnstwem i szewctwem. Kościół parafialny zbudowany był przez 
Kazimierza Wielkiego, wieża odbudowana w XVIII w., ponieważ 
zgorzała od pioruna w roku 1706. W kościele jest piękny wielki oł
tarz z rzeźbami, dzieło z XV w. Kościól ewangelicki murowany, zbu
ciowany w r. 187 4 na miejscu drewnianego, który wystawiony byl na 
fundamentach dawnego grodu. Kościołek św. Ducha na przedmieściu 
rozebrany został w r. 1854. Prócz tego w osadzie jest synagoga, dom 
schronienia dla starców, 2 szkoły początkowe, urząd i sąd gminny, 
poczta, telegraf, kasa zaliczkowa, straż ogniowa od r. 1901, oraz 85 
szewców, 14 rzeźników, 6 młynarzy, 16 krawców, 3 garbarzy, 9 ku-
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śnierzy, 12 stolarzy, 5 bednarzy, 12 malarzy i przeszło 30 sklepów. 
Jarmarków 6. 

372. Sterdyń. 

Osada dawniej miasteczko, nad rz. Buczyoką, w gub. siedlec
kiej, powiecie sokołowskim, o .21 w. od st. ~~lejowej Sokolów, .a 1.0 
od Kossowa odległa. Domów 92. Ludnosci 1200. Data za~oz~rna 
miasta i przeszłość jego zupełnie niezn~n~, z powo~u. braku .Jakich
kolwiek dokumentów. LudnodĆ trudm się przewazme rolmctwem. 
Kościół parafialny murowany, z dwoma wieżami, zbudowany ~o~tal 
w r. 1783 przez Stanisława z Tęczyna Ossolińskiego, na miejscu 
pierwotnego, który wystawili z drzewa w roku 1517 ówcześni wlaś
ciciele: Grzymała i Chądzyński. ·w osadzie istnieje też szkoła począt
kowa, szpital św. Pawla, urząd i sąd gminny, oraz stacya pocztowa. 
Jarmarków 6. 

37-3. Stężyca. 

Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Wislą, w gub. siedle~kiej, 
powiecie garwolińskim, przy kolei, w pobliżu Iwang_r~du polozona, 
wlączona do gminy Pawlowice., Domów 184. Lud~osc1 2000. Z ~o
wodu dogodnej w tern miejscu przeprawy przez.Wisłę, ~ddawna ist
niało tu targowisko, które następnie zostalo stohcą powiatu. '!1 XIII 
w. istniał już w S. drewniany kościól parafialny św. Marcma; na 
miejscu tego kościołka pleban Jan zbudował w XV w. kości?l .muro
wany, a Władysław Warneńczyk w roku 1442 wydał przywlle~ ~rz:
mianowania osady na miasto, na prawie niemieckiem. Po wyJezdzie' 
Walezyusza, prymas Uchański zwolal tu sejm 12 maja 1575 r. cele~ 
przystąpienia do obioru nowego króla, lecz zjazd te~ rozjechał się 
bez rezultatu. W r. 1580 miasto doszczętnie zgorzalo, a w latach 
1655 i 1657 krzyżacy i węgrzy zupełnie zniszczyli, poczem zaraza 
morowa wytępila ludność. Istnial też tu i za~ek o~ro~n!, doszczę
tnie przez szwedów zrujnowany. Wylewy Wisły rowmez cz~sto na
wiedzaly miasto. W r. 1765 lustracya znalazla tylko 3 r~bakow, gdy 
innych rzemieślników nie bylo. Jarmarki nie odbywaly się. W roku 
1791 dn. 3 maja benedyktyni z Miechowa otworzyli .tu szk_oly . . 'V! r. 
1591 mieszczanie wystawili kościolek z klasztorem 1 sprowadzili do 
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niego franciszkanów· na tern mie1·scu w r 1650 1653 J O 
• , • • 1 • - erzy sso-

lmski zbudował piękny klasztor i kościół, lecz 20 czerwca 17 49 r. Wi-
sła pod.myła mury, które runęly. Świątynię i klasztor odbudowali 
z~ko~mcy z drzewa, !er.z te budowle zniszczył pożar w r. 1790, za
bicraJąc ~ ofi~ry z pośród księży. Obecnie jest to uboga mieścina. 
Jarmarkow mema, są tylko targi tygodniowe. W osadzie istnieje 
szkola ~oczątkowa, dom schronienia dla starców i urząd gminny. 
Poczta 1 stacya kolejowa w Iwangrodzie . . 

374. Stoczek. 
. 0.sada, daw~iej miasteczko, nad rz. Stoczek, w gub. siedleckiej 

p~wiecie luko wskim, gminie Prawda, o 32 w. od stacyi kolejowej Lu
k~w odległa . . ~omów ! Ol. Ludności 1020, a w tej liczbie 50% ży
dow. ~ak~ w1es Poznanska ""'.' ola, należała oddawna do biskupów 
poznansk1cb. W XVII .w. zamieniona na miasto Sebastyanowo, przy
brała nazwę · od rzeczki Stoczek i nazwa ta dotąd się utrzymała. Oko
lu r. 1670.zbu.dowano tu kościołek św.Ducha, lecz ten w XVIII w. po
padł w rm~ę 1 został rozebrany. Odbywają się tu co dwa tygodnie 
walne targi na zboże, bydło, konie i trzodę vhlewną. Kościół para
fialny, ~budow.any w r. 1472 z drzewa, i:irzez, b~kupApoznańskiego 
And~zeJa z Bnma, gorzał wraz -~ . lJli~e.1,1'1 kilka-kr.Q-i;ftj~,.a,.ó:tn!tmy wy
st~w10no w r. 1 '.7 ~ z.funduszów biskupa poznańskiego Młodziej ow
skiego. W osadzie Jest szkoła początkowa, utząd gminy Prawda i bro
war. Stacya pocztowa w Seroczynie. Jarmarków 6. 

375. Stopnica. 
. . Osada,. st?lica powiatu, dawniej miasto, w gub. kieleckiej, po

wiecie stopmck1m, o 51 w. od stacyi kolejowej Jędrzejów odległa. 
Domów 218 (1/~ murow.). Ludności 4700. Jako wieś w XIII wieku 
posiadała dworzec myśliwski, w którym bawił w r. 1275 Boles!aw 
Wstydliwy. Kazimierz W. zbudował tu zamek, a w r. 1362 wieś na 
miasto zamienił, nadając mu prawo średzkie. Wojny szwedzkie znisz
czy!y z.amek w r. 1657. Rzemiosła nigdy tu nie kwitły, mając zale
dwie kilku przedstawicieli, zjednoczonych w jeden cech, zatwierdzo
ny w r. 1548. Obecnie osada jest więcej od innych ożywiona, ludność 
trudni się rolnictwem, przemyslem i handlem. Kościól parafialny 
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murowany św. Piotra i Pawła zbudowany był w r. 1340 przez Kazi
mierza Wielkiego; przechował on dotąd swe formy pierwotne, 
a w skarbcu posiada relikwiarz i kielich z czasów Kazimierza W. 
Kościół po-reformacki zbudował w r. 1633 Krzysztof Ossoliński. Są 
w tym kościele groby familijne: Ropniewskich, Lubienieckich i Bi
dzińskich. W r. 1326 wystawiono też w S. kaplicę św. Anny u wej
ścia do podziemi, które ciągną się pod calą osadą, a były niegdyś 

kryjówką zbójów, lecz kaplica ta oddawna popadła w ruinę. S. cier
pi na brak wody, którą mieszkańcy przywożą z okolicy. Dawny za
mek przerobiono na pałac w ·r. 1661, w stylu włoskim, dotąd istnie
jący. Osa<lę otacza wiele ogrodów. Istnieją tu: władze powiatowe, 
urząd i sąd gminny, szpital św. Karola, dom przytulku dla starców, 
synagoga, 2 szkoły początkowe, szkola niedzielno-rzemieślnicza, 

poczta, telegraf, kasa pożyczkowa, straż ogniowa, pomnik żelazny na 
pamiątkę uwlaszczenia włościan, oraz garbarnia, fabryka gilz_i.:.kilka 
warsztatów sukienniczych i fabrycznych mniejszych; rzemieślników 
osada liczy 214. Jarmarków 6. 

376. Stryków. 
Osada, dawniej miasto, nad rz. Moszczenicą, w gub5fpiotrkow

skiej, powiecie br:zezińskim, dotąd o 22 wio_rsty od st. kolejowej 
l_Jódź odległa, a w prZY.szlości stanowić będzie stacyę budującej się 

' kolei kaliskiej. Domów 160. Ludności 2700. Starożytna osada, wspo
minanajesljuż w r. 1394. W XV w. zamieniona na miasto, posiadała 
zameczek, w który.m przemieszkiwali kolejno wlaściciele: Mikolaj 
z;<:urozwęk, wojewoda lubelski, Jaroslaw Laski, Markowscy, w XVII 
wieku Malińscy, a w XVIII w. Czarneccy. W XV w. miasto było dość 
ludne. W roku 1540 zniszczyl pożar większą część domów, a w r. 
1543 po raz drugi miasto się spaliło. Prócz przywilejów Zygmunta I 
i nadanych w r. 1525 jarma1'.ków, Zygmunt August nadal jeszcze jar
marki i targi w r. 17 44. O kolo r. 1820 S. należał do ludniejszych 
miast w okolicy, a w r. 1830 przewyższał ludnością Brzeziny i. Zgierz. 
Następnie wzrost Lodzi, Zgierza i Pabjanic sprowadził upadek Stry
kowa. Ludność trudni się obecnie przeważnie handlem i rękodziel
nictwem. Pjerwolny kościół parafialny św. Michała, zbudowany był 
w XIV w„ a na jego miejscu wzniesiono w XVł\'1. nowy, pod wezwa
niem Bożego Ciała i św. Marcina. Obecnie istniejący kośdól zbudo-
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wal Feli~s ?za~n.ecki w r. 1762. Ślady zamku zniknęły około r. 1815. 
W .osadzie 1stmeJ.e szkoła początkowa, sąd gminny i synagoga. Urząd 
gmm~y w ~obr.eJ'. Poczta w Zgierzu. Jarmarków 6. Jest też tu przę
d.z~lrna, ~leJarma 1 garbarnia. W S. urodził się sławny historyk Ma
CieJ Stryjkowski. 

37]. Sudargi. 
. . Osa~a,. dawniej miasteczko, nad rz. Niemnem, w gub. suwal

skteJ.' po':1ec~e władysławowskim, gminie Kidule, o 63 w. od stacyi 
koleJ~WeJ W1erzboł?w odległa, w pobliżu granicy pruskiej położona. 
Domow 72.:,Ludnosci 1040. Istniał tu oddawna gród litewski, dla 
obrony od krzyżaków. Jan Kazimierz darował S. RadziwiUom, a z nich 
Jan uzyskał ~la osa~y praw? miejskie w r. 1724. Ludność tu uboga, 
domy drewmane, m1eszczame trudnią się rolnictwem i rzemiosłami 
oraz spławem i rybolówstwem, żydzi zaś handlem. W r. 17 48 zbu~ 
dowa.n~ tu kościól drewniany, filialny, św. Jana Chrzciciela. Obecny 
na mteJscu dawnego stanął w r. 1844. W osadzie istnieje kościół 
ewangelicki i dwie szkoły początkowe. Urząd gminny we wsi Kidule. 
Poczta w Jurborgu za Niemnem. W pobliżu osady, znajdującej się 
w malowniczem polożeniu, są ślady dawnego grodziska. Jarmar
ków 4. 

378. Sulejów. 

Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Pilicą, w gub. i powiecie 
piotrkowskim, o 13 w. od stacyi kolejowej Piotrków odległa. Obe
cnie buduje się kolejka wązkotorowa dla połączenia z koleją wiederi
ską. Domów 246. Ludności 4200. Przy przewozie przez Pilicę już 
w XII w. utworzyło się targowisko, w którem pobierano cło wodne. 
w· drugiej polowie XIII w. cystersi, posiadający wieś S. i klasztor 
z drugiej strony Pilicy, wystarali się o przywilej zamiany S. na mia
sto, a jednocześnie wznieśli tu kościół drewniany św. Floryana, pa
rafialny. W roku 1640 na jego miejscu stanął murowany, który 
przetrwał do r. 1901. Obecnie założono fundamenty pod nową świą
tynię z jedną wieżą 100 lokci wysoką, w stylu gotyc~im. Ludność 
oddawna trudni się w S. wypalaniem wapna i obecnie również 
uprawia ten przemysl. Miasteczko to było zawsze ubogie i nieludne. 

I . 
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w r. 1655 szwedzi, a w r. 1731 pożar zniszczył miasto doszczętnie. 
Wspomniany klasztor cystersów, stojący we wsi Podzamcze, zbudo
wany byl w r. 1232. Obecnie stoją tylko ruiny, zajmujące kHkomor
gową przestrzeń, ale należą do najwspanialszych ruin w Królestwie. 
W osadzie istnieje szkoła początkowa, synagoga, urząd gminny, pocz
ta, 4 wielkie piece do wypalania wapna i kilkadziesiąt tak zw. ,,zie
mniaków'', tartak parowy i browar. Pokłady wapienia uważane są 
za niewyczerpane, a wapno tutejsze za najlepsze. Jarmarków 6 . 

379. SUWAŁKI. 
Miasto gubernialne nad rz. Czarną Hańczą, posiadające stacyę 

kolejową, w lesistej okolicy położone. Ludności 22700. Władysław 
IV pozwom w lasach tutejszych osiąść kamedułom, którzy, zbudo
wawszy klasztor, dali początek osiedlaniu się osadników. W XVIII w. 
utworzyła się osada, nazwana Suwałkami, 'V: której osiedli mazurzy 
i podlasianie. W roku 171 O zakonnicy uzyskali od Augusta II przy
wilej miejski dla S. W roku 1720 tenże król nadal miastu prawo · 
magdeburskie, targi i jarmarki. W roku 1816 S. zostały stolicą wo
jewództwa, a w r. 1837 miastem gubernialnem. Obecnie miasto roz
łożone jest przy jednej glównej ulicy. Na miejscu dawnego cmenta
rza, w samym środku miasta, założono ogród spacerowy. Kościół pa
rafialny, murowany, w stylu doryckim, pod wezwaniem św. Ale
ksandra, zbudowano w r.1820- 1825 na miejscu dawnego kościołka. 
Na cmentarzu grzebalnym stoi kaplica w stylu ostrołukowym, zbu
dowana w r. 1853 na miejscu pierwotnej drewnianej. Cerkiew pra
wosławna zbudowana w roku 1840. Prócz tego w mieście istnieją: 
kościół ewangelicki parafialny ze szkolą, dom modlitwy zboru refor
rnowanego od r. 1860; gimnazyum męzkie i żeńskie, 3 szkoły począt
kowe, szpital św. Piotra i Pawła, szpital wojskowy, szpital żydow
ski, synagoga, dom przytułku dla slarców, ochrona dla dzieci, rząd 
gubernialny, urząd powiatowy, magistrat, sąd okręgowy, zjazd sę
dziów pokoju, sąd pokoju, zarząd akcyzy, stacya kolejowa, poczta, 
telegraf, dyrekcya szczegółowa tow. kredytowego ziemskiego, resur
sa, straż ogniowa ochotnicza, towarzystwo kredytowe n:iejskie, tow. 
lekarskie, tow. rolnicze, tow. oszczędnościowo-pożyczkowe, towarz. 
dobroczynności, dom zarobkowy, 3 browary, kilka tartaków, 2_ mly
ny wodne, fabryka zapa!ek, octu i kilka drobniejszych zakładów 
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prze?1ys~owych. Jarmai·ków 6, bardzo zwykle ożywionych. Za rogat
kami stoJą ogromne koszary dla wojska J0 akby odrębne miasto two-
rzące. · ' 

380. Szadek. 
. . Osada.' dawniej miasto, nad rz. Pisią, w gub. kaliskiej, powie

cie sieradzkim, o 11 wiorst od st. kolejowej Zduńska-Wola odlegla. 
Ludno~ci 2~00. Pierwotnie osadil rnieścila się tu, gdz{e dziś cmen
tarz z kaphcą św. Idziego. Byla to osada książęca w której istniał 
dworzec myśliwski na początku XIII w., a w końcd tegoż wieku osa
dę zamieniono na miasto. W roku 1331 krzyżacy miasto spalili wraz 
z drewnianym kościołem . Odr. 1361 odbywaly się w Sz. roki sądo
~e, a w r . 1401 Wladysław JagieUo miastu, odgrywającemu powa
zną rolę, nadal prawo magdeburskie. W roku 1493 bawił w Sz. Jan 
Olbracht, poczem miasto otrzymuje znaczne przywileje. W roku 1537 
pożar niszczy niemal wszystkie domy. Wskutek pożarów w latach 
1561, 156fł i 1574 królowie nadawali przywileje i ulgi. W roku 1578 
Stefan Batory nadal targi i jarmarki. W roku 1624 Zygmunt III za
b~onił tu osiedlać się żydom . W roku 1654 znowu pożar zniszczyl 
miasto. Najpomyślniejszy stan miasta byl w XV i XVI w. z powodu 
rozwoju rzemiosł i handlu; bylo wówczas 5 cechów. W XVI wieku 
były w Szadku nawet wodociągi, niezbędne w celu otrzymania do
brej wody do wielkiej ilości wyrabianego piwa. W roku 1630 przy
szla klęska glodu, a w roku 1653 zgorzalo 166 domów. Po tych 
klęskach, polączonych z powodziami, ludność rozbiegła się, a na jej 
miejsce naplynęli żydzi. W czasach póżniejszych miasto już dźwi
gnąć się nie mogla. Obecnie jest to schludna osada brukowana a lu-

' dność jej trudni się rzemiosłami, handlem, ogrodnictwem i rolnic-
twem. Kościół parafialny Wniebowzięcia N. M. P. i św. Jakuba, za-

.. łożony w XIII w., po zniszczeniu przez krzyżaków, odbudowany w r. 
p35, dotąd istnieje, jako budowla w stylu ostrolukowym. Kościół 
św. Idziego na Podgórzu, .zbudowany byl w XIV w., a w XVII w. 
popadł w ruinę. Na jego miejscu wzniesiono drewniany, a następnie 
zbudowano w roku 1858 obecnie istniejący . Prócz ~tego iw osadzie 
istnieje dom modlitwy dla ewangelików, wzniesiony w roku 1540, ja
ko szpital św. Ducha, a po spaleniu odbudowany w r. 17 40, synago
ga, szkoła początkowa, urząd i sąd gminny, kasa pożyczkowa, poczta, 
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straż ogniowa, wiele domów s~arodawny~h'. o~ej~1~11ia, bro\~ar, oraz 
kilkanaście warsztatów tkackich. Rzem1eslmkow osada liczy 162, 
z których najwięcej jest szewców, bednarzy, krawców, rzeźników 
i tkaczy. Jarmarków 6. 

381. Szaki. 
Miasto nad rzeką Sesarką, w gub. suwalskiej, powiecie wlady

slawowskim, o 30 wiorst od st. kolejowej Wylkowyszki odległe. Do
mów 164. Ludności 3500. Starożytna żmujdzka osada, w r. 1352 
przez Krupiaków spustoszona, otrzymała warow:µię drewni~n_ą. 
W XV w. przemianowana na miasto, była dość ludną osadą wsrod 
dawnej puszczy Jurborskiej. Około r. 1748 Czartoryscy wystawili tu 
kościół św. Krzyża, drewniany, filialn.y. Gdy w r. 1765 :Michał Czai·
toryski pozwolił tu osiedlać się żydom, tak szybko napłynęli oni, że 
obecnie stanowia 88% ludności. W r. 1770 miastu nadano prawo 
magdeburskie. K~ści~l, po założeniu w r. 1801 ~~r:afii, przeb~d~wa
ny byl w r. 1823. W r. 1842 zbudowano też kosc1ol ewang~l~ck1 pa
rafialny. Ludna ta osada, nie wyróżnia się niczem, ludnosc uboga, 
żyje z handlu i i;olnictwa, oraz rzemiosł, które jednak nie stoją na 
należnym poziomie. W mieście istnieje magistrat, 2 szkoły począt
kowe, sąd pokoju, stacya pocztowa i telegraf. Jarmarków 3. 

382. Szczebrzeszyn. 
Miasto nad rz. Wieprzem, w gub. lubelskiej, powiecie zamoy

skim, o 17 w. od st. kolejowej Rejowiec odlegle. Ludności 6580. Osa
da powstała prawdopodobnie za cmsów Kazimierza Wielkiego . Wła
dysław JagieUo w r . i388 nadał ją Dymilrowi z Goraja, po śmierci 
którego Sz. przeszedł na własność Tarnowskich. Władysław, ks . 
opolski nadał przywilej miejski. Jarmarki ustanowiono w r. 1472. 
Górkowie, objąwszy Sz. w posiadanie, kościół zamienili na zbór 
kalwiński a na miejscu dawnej cerkwi zbudowali nową. W r. 1560 
Andrzej Górka zapewnil miastu prawo magdeburskie. :Miasto posia
dalo zamek i otoczone bylo murami. W roku 1583 powstał w zam
ku pożar, który strawi! wszystkie dokumenty. Cechy powstały. w Sz. 
w r. 1661 i 1664. Około r. 1595 Sz. zestal wlasnością Jana Zamoy
skiego. Zamoyscy otworzyli tu szkoły, które wkrótce staly się - 15J.o-
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śnemi, a trwały pod różnerni nazwami do r. 1852. Zwinięcie tych 
szkól spowodowalo 'upadek miasta. Obecnie jest ono nader czysto 
utrzymywane, w malowniczem położeniu, składające się z domków 
parterowych, okolonych ogródkami, 'lecz ruch handlowy slaby; 
chrześcijanie uprawiają rolę i rzemiosła, a żydzi handel i pośrednic
two. Kościól parafialny, zwrócony katolikom w roku 1593, został 
rozebrany, a na jego miejscu stanął w r. 1610 nowy, dotąd istnieją
cy, zbudowany przez Mikołaja Kiślickiego. Za miastem stoi drugi 
kościół, św. Leonarda, zbudowany w r. 1812. Cerkiew wniebowzię
cia N. M. P. fundacyi Górków, odnowiona w r. 1868. Druga cerkiew, 
przerobiona została w r. 1888 ze zrujnowanego dawnego kościoła 
św. Trójcy. Prócz tego w mieście istnieją: synagoga, szpital św. Ka
tarzyny, obsługiwany przez elżbietanki, dom schronienia, szkoła po
czątkowa, szkoła dyrnklasowa, poczta, telegraf, magistrat, młyn wo
dny, folusz, fabryka sukna czarnego i siwego dla włościan, młyn 
amerykański, oraz 63 majstró\v rzemieślniczych. Jarmarków 6. 

383. Szczekociny. 
Osada,'~ dawniej miasteczko, nad rz. Pilicą w gub. kieleckiej, 

powiecie wloszczowskim, o 36 w. od st. kolejowej Jędrzejów odległa. 
Domów 216. Ludności 4500. Pierwszą wzmiankę o istnieniu wsi Sz. 
znajdujemy*w r. 1356. W połowie XV w. Sz. są już miastem; przy
wilej uzyskali Odrowążowie, w posiadaniu których dobra te były od
da wna. W r. 1460 miasto posiadało już kościół parafialny św. Bar
tłomieja, fundacyi Odrowążów, a podobno zbudowany jeszcze w XIV 
wieku. W roku 1581 miasto było ubogie i należało do Szczepanow
skich, którzy kościół zamienili na zbór kalwiński, usunięty dopiero 
w r. 1660 przez Korycińskich. W roku 1709 posiadali dobra Dębiń
scy, a w roku 1794 Urszula Morsztynówna, która tu zbudowała na
der okazały pałac, wspaniale wewnątrz urządzony. Od czasu wojen 
szwedzkich, gdy miasto bylo spalone, podupadlo ono zupełnie i do
piero w drugiej połowie XIX w. nieco się zaludnilo. Około r. 1870 
posiadało nawet fabrykę płótna. W roku 1794 stoczono tu walkę, 
w której poległo 2000 żo!nierzy polskich i dwóch generałów. Obe
cnie ludność trudni się rolnictwem i rzemiosłami. Kościół para
fialny restaurowany był gruntownie w r. 1782. Prócz tego w osa
dzie i~tnieje szkoła początkowa, dom przytułku dla starców, syna-
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( . d ·w J·est około 3200) urząd i sąd gminny, stacya pocztowa, goga zy o . ; . . 
telegraf, miodosytnia, o.leJari~ia i fabryka. octu. Jarmarkow 6. Zało-
żono też niedawno slraz ogn10wą ochotmczą. 

384. Szczerców. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Widawką, w gub. piotr

kowskiej, powiecie laskim, o 42 w: od stacyi kolejowej Piotrków od
legła. Domów 216. Ludności 4500. Miasto założyl Kazimierz W. 
około r. 1356. Niegdyś bylo to ludne i zamożne miasto. Wskutek 
wojen ~zwedzkich podupadło zupełnie i obecnie jest u~og.ą ~sa~ą, 
posiadającą trzy ulice brukowane i rynek pełen blob. w Jes1em; zy
dzi zajmują się tu handlem, rzemieślników dobryeh niema wcale. 
W r. 1880 pożar zniszczył niemal całą osadę. Lościól parafialny, 
zbudowany przez Kazimierza W. w r. 1367, spłonął w r. 1642, a od
budowany znowu zgorzał w r. 1868. Obecny, be~ .skle~ien!a. we
wnątrz, zbudowany byl w r. 1870 - 1872. ~rócz kosc10la istmeJe tu 
szkoła początkowa, synagoga, urząd i sąd gmrnny,.oraz stacya poczto
wa. Jarmarków 6. 

385. Szczuczyn. 
Miasto powiatowe w gnb. łomżyńskiej, nad rz. Wissą, o 14 w. 

od st. kolejowej Grajewo odlegle. Ludności 5200. W roku 1690 Sta
nisław Szcz~ka, podkanclerzy Wielkiego Księstwa Litewskiego, na 
mocy przywileju Jana III zalożyl miasto, a po zwycięztwie nad tur
kami, król Jan III zbudował tu kościół z klasztorem pijarów, którzy 
utrzymywali szkolę. Miasto szybko wzrastalo, handel byl znaczny, 
mieszkało wielu żydów. Na początku XIX w., po przeprowadzeniu 
nowych granic politycznych, handel zaczął upadać. Gdy szkolę pija
rów około r. 1832 zamknięto a pożar .;, roku 1858 zniszczyl 186 do
mów, miasto upadło zupeł~ie i dopiero nieco po zbudowaniu kolei 
w pobliżu, dźwigać się poczęło. Obecnie ma ulice szerokie, porząd
nie zabudowane i oświetlone lecz brak przemysłu jest hamulcem 
rozwoju miasta. z pałacu zalożyciela miasta istnieją jeszcze szczątki. 

. Kciściól~klasztorny zamieniony na parafialny, posiada groby zak'on
ników tportret założyciela miasta. Miasto posiada szpital św .. stani
slawa, szkolę miejską 4-klasową, szkołę początkową, sąd pokOJl:l, sąd 
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gminny, urząd powiatowy, magistrat, urząd gminny, pocztę, telegraf, 
resursę miejską, oraz kilka drobnych zakładów przemysłowych i rze
mieślniczych. Jarmarków 6. 

386. Szreńsk. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Ml:awką, w gub. płockiej, 

powiecie mławskim, o 20 w. od st. kolejowej Mlawa odległa. Domów 
214. Ludności 2700. Osada ta wspominana jest już w XII w. za 
czasów Bolesława Kędzierzawego. Ziemowit, ks. mazowiecki, nadał 
gród Gradowi z Kowalewa w XIV w., a w roku 1383 miasto otrzy
mało prawo chełmińskie. Wnuk Grada, Feliks, wojewoda płocki, 
w roku 1531 zbudował nowy zamek i rozszerzył istniejący kościół 
parafialny. W XVI w. właścicielami Sz. byli Noskowscy, a w wieku 
następnym Balińscy. Od r. 1768 odbywały się sądy ziemskie. Po kil
kakrotnych pożarach miasto podupadlo i dziś przedstawia się jako 
cicha osada, której ludność zajmuje się uprawą roli i rękodzielnic
twem. Handel i rozwój tamowane są przez brak szos i drogi źle 
utrzymane. Kościół parafialny pochodzi z XIV w., lecz przeróbki za
tarly wiele cech dawnych; obecnie wymaga on szybkiej i gruntownej 
restauracyi. W skarbcu posiada krzyż srebrny z XVI w. Zamek 
w XVIII w. był już w ruinie, a za rządów pruskich rozebrano go 
i obecnie na tern miejscu stoi dom murowany. Ratusz starożytny 
przerobiono na dom zajezdny. W osadzie istnieje synagoga, szkoła 

początkowa, sąd i urząd gminny, stacya pocztowa, browar, 3 mły
ny i 8 większych warsztatów rzemieślniczych. Jarmarków 4. 

38} Szydłowiec. 

Miasto nad rz. Korzeniówką, w gub. radomskiej, powiecie ko
neckim, o 6 w. od st. kolejowej Jastrząb odlegle. Domów 381. Lud
ności 7 460. Data założenia miasta niewiadoma. Właściciele Sz., 
dwaj bracia Odrowąże w r. 1470 otrzymali od Kazimierza Jagielloń
~zyka prawo niemieckie dla miasta, które szybko się rozwijało, będąc 
w tak możnych rękach. W r. 1505 Zygmunt I, a w roku 1589 Zy- . 
gmunt III nadali miastu jarmarki, których liczbę powiększył Au
gust III w roku 1757. Jarmarki te staly się podstawą bytu miasta. 
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Dopiero klęski wojen w XVII w. aż do r. ~~15 t~czone, odebrały 
· stu J'ego dawne znaczenie. Od Odrowązow miasto przeszło do mia . . 

RadziwiUów, księżny Sapieżyny, a w końcu do rządu. O~ecnie m1.a
sto szybko się powiększa; ludność trudni się tu dobywamem kamie
nia „szyd~wieckiego", z którego wy~~biane są płyty na g~obowce, 
schody i t. p. oraz osełki, stoly, lawki i mne drobne przedm10ty. Ra
tusz tutejszy, zbudowany w stylu włoskim. w XVI w., zn~szczony 

w roku 1812, a odnowiony w r. 1829, jest pięknym zabytkiem da
wnej architektury. Zamek zbudowany w r. 1629 przez Alberta \~la
d slawa Radziwilla, kasztelana trockiego, okola r. 1860 przerob10ny 
z~stal na browar. Kościół parafialny św. Zygmunta, zbudowany oko
ło r. 1432 z ciosu i kamienia, przez Odrowążów, posiada kilka pię
knych grobowców. Prócz tego w mieście istnieją: szkoły początko

we, dom przytułku dla starców, magistrat, synagoga, po.czta, t~le

graf, odlewnia żelaza, fabryka kafli, cegielnia, 3 g~rbarme, farb1er
nia, fabryka narzędzi rolniczych i bryczek. Jar~arkow 6._ Od zamk~ 
tutejszego istnieje tunel do wsi Zdziechów, gdzie znale7.10no drzwi, 
prowadzące do lochu. 

· 388. Szydłów. 

Osada, dawniej miasteczko, w gub. kieleckiej, powiecie sto

pnickim, o 48 w. od st. kolejowe~ ~iel~e odle~l~. Domów 2~0. Lu
dności 2400 Około dworca myshwsk1ego ks1ąząt krakowskich sku

pila się osada, której Boleslaw Wstydliwy w r. 1225 nadal .przyw.il~j 
miejski. Około r. 1355 Kazimierz W. opasał miasto murem i na mieJ

scu drewnianego kościoła, zbudował nowy murowa~y. Królowi~ P.a
miętali o Sz„ czego dowodem są udzielane miesizkancom przywileJe: 
w r. 1366 przez Kazimierza W., w r. 1494 przez Jana Olbrachta, 
który żydów wziąl w szczególną opiekę. Zygmunt I ustanowil cechy. 
W roku 1528 zbudowano w mieście wodociągi i odbudowano spalo

ny zamek. Miasto w owym czasie cieszyło się rozkwitem i było ~i~r~
szem po Sandomierzu; posiadalo w roku 1579 samych rzemieslm
ków 109. W roku 1630 pożar powtórnie zniszczył za~ek. Pr.zed 
wojną szwedzką bylo to miasto niemal zupelnie żydowskie, tak hcz
nie tu żydzi osiedli. Wojna doszczętnie Sz. zrujnowała; pozostalo zale
dwie 37 domów. W roku 1774 mury miejskie byly popsute, zamek 
spustoswny, tylko w rynku stal ratusz; kościół św. Wladyslawa po-
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rysowany a św Ducha d · ' 
d . . ' · o p10runa spalony. Obecnie z zamku zale-

wie rumy pozostały · · · · . , z muraw m1eJsk1ch Jest brama krakowska 
z XVI w. U stóp wzgórza kt · · . . . • , na orem wznosi się kosc1ól sw. Ducha 
pochodzący z XII · t · · 1 ' 

. . w„ is nieJą ochy, dawniej przez rozbójników za-
mieszkiwane a obe · · . . . 

h . ' . cme na p1wmce zam1enwne. Prócz wspomnia-
nyc pamiątek i dwóch kościoMw, istnieje w osadzie synagoga 
z xyr .w., 2 szkoły początkowe, urząd i sąd gminny, kasa pożyczko
wa 1 kilka drobnych zak1adów rękodzielniczych. Poczta w Staszowie 
Jarmarków 6. „ 

389. Tarczyn. 
, O.s~da, d.a'~niej . ~ia~teczko, nad rz. Tarcżanką, w gub„ war-
szawskieJ, pow1ec1e groJecktm, gminie Komorniki 31 d w . 

dl l , o w. o ar -
szaw! o eg .a .. Domów 132. Ludności 2000. Pierwszą wzmiankę 
o wsi T. znaJdUJemy w r. 1259, gdy bawi! w niej Ziemowit ks. ma

zowiecki~ lecz ~opi~ro w XIV w. zbudowano w Tarczynie ko
1

ściól pa

rafial~y ~w .. M.1k~l~Ja, a w roku 1353 książe Kazimierz nadal tej wsi 
pr~y.wileJ ~IeJsk.i 1 prawo magdeburskie. W XVI w. istnia1a przy 
ko~c~~le szkolka i szpital dla ubogich, dotąd istniejący. W roku 1630 
kosc10l odrestaurowal ks. Gabryel Wladyslawski a w roku 1714 

bi~kup. Szczuka. Ubogą osadę w roku 1704 pożar' niemal doszczę
tme z.msz~zyt Dotąd też powstać nie może, a zabudowana jest wy
ląc~?1e m~mal ~omami drewnianemi. Ludność trudni się uprawą 
roh i rzemwslami, Handel w rękach żydów. Prócz kościoła osada 
ma szkolę początkową, urząd i sąd gminny, oraz stacyę pocztową. 
Jarmarków 6. 

390. Tarłów. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. radomskiej, powiecie iłżec

kim, gminie Cieszyca Górna, o 28 wiorst od stacyi kolejowej Ostro
wiec odległa. Domów 205. Ludności 2300. Miasto założone w roku 
1550 przez Jędrzeja Tarlo, a Zygmunt August nowemu miastu nadal 
2 jarm.arki. Zawsze bylo ono ubogie. Ludność trudniła się rolnic
twem i garncarstwem. W roku 1664 garncarze posiadali tu na wet 
wlasny cech i spławiali wyroby swoje do Gdańska. Obecnie rzemio- · 
slo to upadŁo zupełnie. Handel zbożem również upadl, a T. stal się 
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punktem handlowym Jia trzody chlewnej, zakupywanej tu hurtowo 
na targach i stąd wysyłanej do Sosnowca. Kościół parafialny muro
wany, zbudowany w r. 1641 przez Zbigniewa Oleśnickiego, starostę 

opoczyńskiego, ma dwie ladne~i doś6 wysokie wieże. Istnieje też 
w osadzie szkoła"'początkowa, dom schronienia dla starców, urząd 

i sąd gminny. Poczta w Ożarowie. Rzemieślników bylo w r. 1900: 
rzeźników 11. krawców 32 (sami żydzi), szewców 54, czapników 2, 
bednarzy 2, k.olodziejów 2, cieśli 14, stolarzy 1 O, piekarzy 13, mula
rzy 18, kowali 5, traczy 3, pończoszników 4, szklarzy 4, kotlarzy 2 

i blacharzy 2. Jarmarków 6. 

391. Tarnogóra Izbica. 
Dwie osady zlączone razem, polofone na dwóch przeciwległych 

brzegach rz. Wieprza, połączone są z sobą mostem, w gub. lubel
skiej, powiecie krasnostawskim, o 28 w. od stacyi kolejowej Rejo
wiec odległe. Właściwie Izbica jest przedmieściem Tarnogóry, która 
posiada około 1600 samych chrześcijan, w Izbicy zaś zamieszkuje 
2200 samych żydów. Tarnogóra założona była w r. 1548 przez het
mana Jana Tarnowskiego. Zygmunt I nadał miastu prawo niemiec
kie i jarmarki. W r. 1544 tenże Jan Tarnowski zbudował tu kościół 

parafialny, zniszczony wraz z miastem przez szwedów. Obecny koś
ciół, zbudowany w XVII w. wyróżnia się brakiem smaku artystycz

nego. Izbica utworzona została w XVIII w. dla żydów, wyrugowa
nych z Tarnogóry:. W r. 1760 Antoni Granowski, starosta krasno
stawski wyjednał dla Izbicy przywilej miejski. W Tarnogórze istnie
jo fabryka mebli giętych „Wojciechów'', oraz duży młyn ameryka11-
ski. Urząd gminny mieści się w Izbicy. Poczta w Krasnymstawie. 
W Izbicy istnieje garbarnia i rozwinięty jest wyrób grzebieni. 

392. Tarnogród. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. lubelskiej, pow1ec1e bilgo

rajskim, o 126 w. od stacyi kolejowej Rejowiec odległa, Domów 626. 
Ludności 5600. Miasto zalożone zostało w r. 1567 przez Stanisława 
Tarnowskiego. Początkowo zabroniono tu mieszkać żydom, lecz w roku 
1580 Stefan Batory odwalał ten zakaz. W chwili zalożenia miasta 
istniał tu już kościól parafialny i cerkiew. Obecnie niema w osadzie 

Krótka rnonografia. 18 
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~ad?ego ?~zem!slu, prócz rolnego; niektórzy tylko przybysze. zajmu
J? _su~ plo:ie~mctwem i innemi rzemiosłami. W osadzie istnieje koś
Ciol katohck1 parafialny, murowany, bardzo ładny„ cerkiew prawo
sławna murowana i druga drewniana, synagoga murowana, szkola 
dw~klasowa początkowa, dom schronienia dla starców, urząd i sąd 
gmmny, stacya pocztowa. Jarmarków 6. 

3g3. Terespol. 
Miasto, nad rz. Bugiem, w gub. siedleckiej, powiecie bialskim, 

przy kolei terespolskiej położone. Domów 316. Ludności 4200, 
a w lej liczbie 90% żydów. W XV w. istniała już wtem miejscu wieś 
~łotk?w, w które~ zbudowano piękny palac. W XVII w. wieś tę po
srndah Słuszkowie, z których Józef Boguslaw w r. 1697 zbudował 
kościół św. Trójcy i osadził przy nim dominikanów, a następnie uzy
skał przywilej na założenie miasta. Istniała tu też oddawna cerkiew 
którą odrestaurował Pociej w r. 17 45. W r. 1757 miasteczko o trzy~ 
malo jarmarki. Osiadło tu w tym czasie wielu niemców, na których 
konfederaci barscy nałożyli w r. 1769 znaczną kontrybucyę. Nastę
pnie dobra przeszły w posiadanie Adama Czartoryskiego, a w roku 
1832-rządu. Kościół zgorzał w r. 1827, a w r. 1885 zbndowano na 
innem miejscu obecny. Ludność zajmuje się przeważnie handlem. 
Prócz cerkwi i kościola, istnieje tu synagoga, pomnik żelazny na pa
miątkę ukończenia budowy szosy do Brześcia, szkola początkowa, 
magistrat, poczta, telegraf, stacya kolejowa i mlyn parowy. Jarmar
ków jest tylko dwa, ale bardzo ożywione. 

3g4. Tomaszów. 
Miasto nad rz. Wolborką, w gub. piotrkowskiej, powiecie brze

zińskim, przy kolei z Koluszek do Końskich położone. Domów 1076. 
Ludności około 21000. Osada ta istniała już w r. 1789. Antoni hr. 
Osłrowski w r. 1823 sprowadził do tej osady tkaczów w celu założe
nia przemysłu, przeniósł do T. parafię i zbudował przy osadzie pa
łac dla siebie, oraz dwie fabryki. W r. 1824 T. otrzymał prawa osa
dy fabrycznej, a gdy zaczął się zaludniać i przybyli sukiennicy, po
wstały tu dwie przędzalnie, urządzone na sposób holenderski. W r. 
1830 T. otrzymał prawo miejskie i 12 jarmarków. Od r. 1851 prze-

• 
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mysi zaczął się coraz szybciej rozwijać, ludność wzrastała, towary 
wysyłano nawet do Moskwy i dalej. W r. 1885 miasto liczyło już 
15000 ludności, 6 przędzalń, 5 farbiarń, postrzygalnię, fabryki sukna, 
mlyn parowy i okola 40 mniejszych fabryk i zakładów. Obecnie ilość 
fabryk znacznie wzrosła, sukna tomaszowskie słyną ze swej dobroci, 
a miasto stale się nawskroś przemyslowem. Kościół parafialny mu
rowany w środku miasta, pod wezw. św. Antoniego, o trzech wie
żach, zbudowany w r. 1864; pierwotny kościołek drewniany stoi na 
cmentarzu grzebalrlym. Cerkiew prawosławna poświęcona została 
w r. 1901. Kościół ewangelicki istnieje oddawna, a prócz tego w mie
ście jest synagoga, szpital św. Antoniego, szkoła Aleksandryjska 4-o 
klasowa, dwie pensye żeńskie, kilka szkół początkowych, magistrat, 
stacya kolejowa, poczta, telegraf, oddział banku państwa, kasa wza
jemnego kredytu, sąd pokoju, filia oddziału towarzystwa pop. ros. 
przemyslu i handlu, str.aż ogniowa, resursa kupiecka, klub oficerski, 
towarzystwo dobroczynności, 2 ochrony dla dzieci, zarząd akcyzy 
i władze fabryczne, oraz 20 fabryk sukna, 5 wyrobów wełnianych, 
5 przędzalni we1ny, 13 farbiarń, 7 wykończalni, fabryka zapałek, dy
wanów, trzy tartaki, garbarnia. Ogólna wartość produkcyi fabrycz
nej wynosi rocznie około 3,300,000 rb. Robotników pracuje 2400. 
Obecnie buduje się kościół ewangelicki nowy, w stylu gotyckim. 
Ozdobą miasta jest piękny palacz wieżą, hr. Ostrowskich, wśród roz
leglego parku. 

395. Tomaszów. 
Miasto powiatowe w gub. lubelskiej, o 28 w. od stacyi kolejo

wej Rejowiec odlegle. Domów 572. Ludności 8800. Miasto zalożone 
zostało okola r. 1590 przez hetmana Jana Zamoyskiego, pierwotnie 
pod nazwą .Jelitowo. W r. 1656 wojska szwedzkie zajęły T., co w po
łączeniu · z zarazą morową, wynikłą w dwa lata później, zniszczyło 
i wyludniło miasto. Powoli, w XIX w. przyszło ono do siebie, a choć 
przemysł zupełnie się tu nie przyjął, jednakże ludność jest dość za
można. Ulice niebrukowane, posiadają drewniane chodniki. Domy 
również przeważnie drewniane, na bocznych ulicach otoczone ogro
datr}i. Ludność trudni się rzemiosłami i handlem. Glównym artyku
lem handlu jest zboże i drzewo. Dawniej prowadzono też znaczny 
handel miodem, z którego wyrabiano slawne maliniaki i wiśniaki. 
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Istniał tu niegdyś kośció! z klasztorem oo. trynitarzy, lecz po kasacie 
klaszto~u kościół popadł w zupełną ruinę. Kościół parafialny Zwia
stowama N. M. P. zbudowany z dtzewa modrzewiowego przez To-
masza Zam k' · d W 0 !s 1.ego, pos1~ a obraz N. M. Panny, łaskami słynący. 
. XVIII w. 1stmaly tu dwie cerkwie; obecna parafialna, zbudowana 
Jest w roku 1889. W mieście istnieje też: synagoga, szkoła 2-klaso
wa. miejska, sąd pokoju, komora celna, urząd powiatowy, magistrat, 
~z~ital, urząd gminny, stacya pocztowa, telegraf, kasa pożyczkowa 
I kilka d~obnych zakładów rękodzielniczych w rękach żydów, któ
rych tu Jest 75%. Chrześcijanie zajmują się przeważnie rolnictwem. 
Jarmarków 6. 

396. Tuliszków. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. kaliskiej, pow1ec1e koniń

skim, o 85 w. od stacyi kolejowej Kutno odległa. Domów 179. Lud
ności 2000. Jako wieś był Tuliszków odwieczną siedzibą Zarembów, 
którzy ufundowali tu kościół, a w XIV w. uzyskali przywilej na za
łożenie miasta. W roku 1450 Mikotaj Zaremba zbudował nowy koś
ci_ól murowany, po przebudowie konsekrowany w roku 1901. Żydom 
me wolno było dawniej zamieszkiwać w T., który nie mógł się też 
dźwignąć i pozostawał zawsze lichą mieściną. W roku 1881 pożar 

, zniszczył osadę. Ludność trudni się rolnictwem i rzemiosłami, ale te 
ostatnie stoją bardzo nizko. \V osadzie istnieje szkoła początkowa, 

urząd gminny i gorzelnia. Poczta w Koninie. Jarmarków 8. 

397. Turek. 
,\1iasto powiatowe, w gub. kaliskiej, o 70 w. od stacyi kolejo

wej Kutno odlegk Domów 597. Ludności 10000. Niedawno znale
zione cmentarzysko pogańskie świadczy, że już w przedhistorycz
nych czasach istniała . tu osada; pierwszą jednak o niej wzmiankę 
znajdujemy w historyi pod r. 1136. Miastem została prawdopodo
bnie w XIV w. Niszczone i palone przez krzyżaków i szwedów mia
sto ,zupełnie upadło i dopiero w XIX stuleciu znowu poczęlo powsta
wac, gdy w roku 1826 sprowadzeni zostali tkacze z Czech i Saksonii. 
Wprawdzie brak wody dotąd nie pozwolił rozwinąć się temu prze
mysłowi, ale miasto jednakże zaludnia się i wzrasta. Ma obecnie, 

I 
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prócz placów, 19 ulic brukowanych, prowadzi znaczny handel i po
siada wielu rzemieślników. Kościół parafialny, zbudowany w XIV 
wieku, palony i burzony, przebudowywany był kilkakrotnie. Wieża 

runęła na nim w r. 1840, a obecnie ma być zbudowany nowy. Prócz 
. tego w mieście istnieje kościół ewangelicki od r. 1849, synagoga mu

rowana, sąd pokoju, wydzial hypoteczny, urząd powiatowy, 7 szkól 
początkowych, szpital św. Pawła, straż ogniowa, kasa pożyczkowo
oszczędnościowa, towarzystwo muzyczne, poczta, telegraf, 2 kotlar
nie, 3 olejarnie, browar, mydlarnia, fabryka narzędzi rolniczych, fa
bryka bryczek i powozów, fabryka octu, fabryka zapałek i około 400 
zakladów tkackich ręcznych. Istniał tu dawniej kościołek św. Ducha, 
lecz rozebrany został w r. 1836. Jarmarków 6. Rzemieślnicy i robo
tnicy fabryczni utworzyli tu towarzystwo śpiewackie. 

398. Turobin. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. lubelskiej, powiecie krasno

stawskim, o 52 w. od stacyi kolejowej Rejowiec odległa. Domów 379. 
Ludności 4250. Miasto założone w r. 1420 przez Dobrogosta z Sza
motuł, za przywilejem Władysława JagieUy. Jednocześnie zbudowa
no tu kościół parafialny, na miejscu którego w roku 1713 wystawio
ny zostal nowy. W kościele tutejszym był proboszczem Stanisław 

Staszic. W XVII w. miasteczko zgorzalo. Za Zygmunta Augusta po
siadali T. Górkowie, którzy kościól w roku 1570 na zbór zamienili 
i zalożyli szkolę kalwińską. W roku 1630 kalwini byli usunięci. Obe
cnie jest to nędzna, niebrukowana mieścina, głośna z największych 
w Królestwie jarmarków na konie; te jarmarki, oraz rolnictwo i wy
rób kożuchów podtrzymują dobrobyt ludności. W osadzie istnieje 
cerkiew prawosławna odr. 1882, synagoga murowana, szkoła począt
kowa, dom schronienia dla starców i urząd gminny. Poczta w Żół
kiewce. Jarmarków 6. 

399. Tuszy n. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz, Dobrzynką, w gub. piotr

kowski~j, powiecie lódzkim, gminie Górki, o 14 w. od st. kolejowej 
Baby odległa. Domów 246. Ludności 3500. Pierwszą wzmiankę 
o T. spotykamy .w r. 1260, gdy bawił w nim Kazimierz, ks. lęczycki. 
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Istniał tu wówczas pałac książęcy, który przetrwał do połowy XVI w. 
W r. 1416 osada otrzymała przywilej miejski i szybko zaczęła się 
rozwijać, miala wielu rzemieślników, a wkrótce T. stał się pierwszem 
miastem po Piotrkowie. W XVI w. glównem zajęciem mieszkańców 
był przemysł leśny, hodowla pszczól, uprawa roli i wyrób piwa. 
W XVII w. rozwinęło się warzywnictwo i hodowla bydla, a jarmark.i 
tutejsze zas,ynęły, jako walne na sprzedaż krów rasowych i wołów. 
Obecnie ludność zajmuje się rolnictwem. Domy drewniane, ulice nie
brukowane. Kościół parafialny murowany, zbudowany został w r. 
1862 na miejscu pierwotnego; prócz tego w osadzie istnieje szkoła 
początkowa, poczta, urząd i sąd gminny, oraz garbarnia, kilka wia
traków, 22 garncarzy, 26 krawców. 18 szewców, 9 piekarzy, 13 rzeź
ników, 9 stolarzy i kilkunastu innych rzemieślników. Jarmarków 6. . 

400. Tykocin. 
Miasto nad Narwią, w gub. łomżyńskiej, w powiecie mazowiec

kim, o 12 w. od st. kolejowej w Knyszynie odległe. Domów 451. Lu
dności 5500, a w tej liczbie 75% żydów. Dawne grodzisko otrzymało 
przywilej miejski w r. 1424, a Zygmunt August bawiąc tu często, 
przebudował zamek okolo r. 1565 i ulokował w nim skarby, biblio
tekę i zbrojownię. Po śmierci zwłoki tegoż króla rok cały spoczywały 
na zamku tutejszym. W r. 1630 przebywał tu Zygmunt III z rodziną, 
chroniąc się przed zarazą morową. W czasie wojny szwedzkiej zało
ga z 500 żołnierzy szwedzkich obsadzila zamek i w nim złożyla zwłoki 
swego stronnika, Janusza RadziwiUa. W r. 1657 wojska polskie za
mek zdobyły, a wybuch prochu część zamku zrujnował. W r. 1661 
sejm nadał T. Stefanowi Czarneckiemu na własność. W r. 1703 zno
wu wojska szwedzkie zajęły zamek. W r. 1705 August II ustanowił 
tu order Orla białego i wydał manifest do narodu, protestując prze
ci koronacyi Leszczytiskiego. Żydzi zamieszkują tu od r. 1552. Obe
cnie jest to miasto dość handlowe, ożywione przemysłem. Kościół 

parafialny św. Trójcy powstał wraz z założeniem miasta. W r. 1745 
Jan Klemens Branicki wystawił nowy kościół murowany, w stylu ro
coco, bardzo okazały, choć wewnątrz dziś bardzo ubogi. Przy koś
ciele tym do r. 1864 byli mansyonarze. Klasztor bernardynów po
wstał w r. 1480 z drewnianym kościołkiem, na miejscu którego około 
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r. 1754 zbudowano murowany. W r. 1865 klasztor skasowano. Na
przeciw kościoła parafialnego stoi pomnik Stefana Czarne.ckiego; 
wzniesiony okolo r. 1770. Prócz tego w mieście istnieje synagoga, 
dom przytułku dla starców, dwie szkoły początkowe, sąd pokoju, sąd 
gminny, magistrat, poczta, telegraf; straż ogniowa, 5 śpichrzów zbo
żowych, cztery młyny wodne, browar, mlyny konne i okolo 300 rze
mieślników. Rynek i 15 ulic, częściowo brukowane. Piekarnie w rę
kach żydów. Ludność chrześcijańska przeważnie trudni się rolnictwem. 
Jarmarków 6. 

401. Tyszowce. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Huczwą, w gub. lubelskiej, 

powiecie tomaszowskim, o 83 w. od st. kolejowej Rejowiec odległa . 
Domów 470. Ludności 4500. Dala zalożenia miasta nieznana, wia
domo tylko, że w roku 1453 Władysław, ks. mazowiecki, chcąc pod
nieść miasto, obdarzył je przywilejami. W roku 1500 napad tatarów 
znowu zubożyl miasto, a w r. 1555 Zygmunt August wydal pozwo
lenie na osiedlanie się tu żydów, oraz nadal jarmarki w roku 1569. 
W roku 1655 tu zawiązano konfederacyę, w celu usunięcia szwedów 
z kraju. Częste pożary, a wreszcie wojny szwedzkie zupełnie zrujno
waly miasto, które dopiero w XIX w. nieco się podniosło. Obecnie 
jest to osada z niebrukowanemi ulicami, mającemi szerokie chodniki, 
domy drewniane, przeważnie parlerowe, mieszkania ciasne i wilgo
tne, podwórza pelne błota. Ludność żydowska trudni się drobnym 
handlem, a chrześcijanie rolnictwem, szewctwem i kuśnierstwem. 

Szewców jest tu przeszło 300, a wyroby ich odznaczają się trwalo
ścią. Kościół parafialny św. Leonarda, murowany, wystawiony zo
stal w roku 1870 na miejscu spalonego. W r. 1891 wzniesiono tu 
piękną cerkiew prawoslawną, prócz której istnieją jeszcze dwie inne. 
Żydzi mają synagogę i dom modlitwy. Jest też szkoła początkowa, 
urząd gminny, poczta, mlyn parowy, młyn wodny, 5 cegielni, 2 ole
jarnie i garncarnia. Jarmarków 5 .. 

402. Uchanie. 
. . Osada, dawniej miasto, nad rz. Uchanie, w gub. lubelskiej, po

wiecie hrubieszowskim, o 50 w. od st. kolejowej Chelm odlegla. Do-
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mów 134. Ludności 2200. Miasto założone w roku 1484 na prawie 
magdeburskiem, przez Pawła Jasieńskiego. W latach 1550, 1596, 
1603 i 1640 miasto otrzymuje znaczne przywileje i jarmarki. W roku 
1632 istniał tu piękny pałac, zbudowany przez Uchańskich, a w r. 
1786 już stal pustkami jako zrujnowany. W r. 181 O zupełnie go ro
zebrano. W r. 1549 tatarzy splądrowali miasto i palac, którego 
szczątki dotąd istnieją. Kościół parafialny zbudowal w roku 1484 
założyciel miasta. Przy kościele osadzono księży paulinów. Po na
padzie tatarów zakonnicy opuścili kościół, który został przebudowa
ny w roku 1625 przez Jana Mikołaja Daniłowicza. Na wielkim ołta
rzu stoją glowy jakoby św. Atanazego i św. Flawii Domicelli. .Test 
też tu jedno z najpiękniejszych w kraju mauzoleum małżonków 
Uchańskich, których szczątki leżą w podziemiach kościoła w trum
nach miedzianych. Prócz tego, w osadzie istnieje cerkiew prawosła
wna, synagoga, szkoła początkowa. Urząd gminny w Jarosławcu. 
Poczta w Teracinie. Jarmarków 6. Ludność trudni się uprawą roli 
i ogrodów. Rzemieślników osada liczy: krawców 15, szewców 12, 
stolarzy 6, ślusarzy 2, cieśli 4, tkaczów 2, rymarzy 2, kotlarz 1, 
szklarzy 3. 

403. Ujazd. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Czarną, w gub. piotrkow

skiej, powiecie brzezińskim, gminie Lazisko, o 10 w. od st. kolejowej 
Rokiciny odlegla. Domów 121. Ludności 1540. Miasto zalożyl Piotr 
Tluk, miecznik Lęczycki, na początku XV w., a jednocześnie zbudo
wał kościół parafialny św. Wojciecha, Wita i Krzysztofa, okola roku 
1436. W r. 1620 Kacper Denhoff wzniósł tu palac, obecnie już nie
istniejący, ale po nim odnajdywane są jeszcze szczątki. Obecnie mia
steczko zaczęło si!J zabrukowywać i ulice wysadzać drzewami. Lud
ność trudni się rolnictwem, tkactwem i innemi rzemiosłami; żydzi 
prowadzą handel. Kościół obecny, zbudowany w roku 1680 przez 
arcybiskupa Andrzeja Olszewskiego, odnowiony był okola roku 1892 
przez obecnych właścicieli Ostrowskich. Prócz tego w osadzie istnie
je szkoła początkowa, urząd i sąd gminny, garbarnia, folusz i młyn 
wodny. Poczta w Rokicinach. Jarmarków 6. 

2~1 -

4o4. Uniejów. 
Osada, dawniej miasto, nad rz. Wartą, w gub. kaliskiej, pow. 

turekskim, o 38 w. od przyszłej st. kolejowej w Kaliszu odległa. Do
mów 198. Ludności 3300. Starożytna osada, stanowiąca oddawna 
wlasność arcybiskupów gnieźnieńskich, z których blogosl. Bogumił 
mieszkał tu już w r. 1182. W r. 1283 arcybiskup świnka . zbudowal 
kościół św. Ducha, a w tym też czasie Uniejów był już miastem, po
siadającem kolegiatę. W r. 1331 napad krzyżaków zniszczył miasto 
i kościół kolegiacki N. M. Panny, oraz parafialny św. Mikolaja. W r. 
1365 na miejscu starej, wzniesiono nową kolegiatę i zbudowany zo
stał nowy zamek przez arcybiskupa Jarosława. W r. 1376 tu odbył 
się pierwszy synod, a w roku 1492 niejaki Kuśmider miasto i zamek 
zrabowat W XVI w. już miasto otoczone bylo wałem i fosą z bra
mami. Gdy jednak arcybiskupi przenieśli swą rezydencyę do Lowi
cza, U. znacznie podupadt Wojna szwedzka :również bardzo miasto 
zniszczyła. W r. 1663 arcybiskup Leszczyński podstępnie zwiózł tu 
zwłoki bł. Bogumiła, które dotąd w kolegiacie pozostają. W r. 1704 
wojska Radziejowskiego zniszczyły U„ a zamek zrabowały. W roku 
1816 wielki pożar niszczy miasto. Zamek kilkakrotnie restaurowany, 
ostatecznie w r. 1836 nadany hr. Tollowi, pozostaje dotąd mieszkal
nym. Kościół kolegiacki tylko w pewnej części zachował cechy pier
wotne. Posiada piękny grobowiec bl. Bogumiła i wiele pamiątek. 
Kościół św. Ducha rozebrany został w r. 1780, a temuż losowi ule
gły i kościoły: św. Wojciecha, św. Antoniego i św. Mikołaja. Kościo
lek Bożego Ciala, istniejący na cmentarzu, zbudowany był w r. 1739. 
Prócz tego w osadzie istnieje synagoga, dom przytułku dla starców, 
szkola początkowa, urząd i sąd gminny, stacya pocztowa, straż 
ogniowa, garbarnia, farbiarnia, 9 wiatraków, fabryka octu i olejar
nia. Rynek i ulice brukowane, bardzo schludne. Chrześcijanie tru
dnią się rolnictwem i rr.emiosłami. Żydzi handlem. Jest tu szewców 
92, krawców 34, stolarzy 25, piekarzy 10, rzeźników 14, garncarzy 8, 
kowali 5 i po kilku przedstawicieli z innych rzemiosł. Jarmarków 6. 

4o5. U rzędów. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Urzędówką, w gub. lubel

skiej, powiecie janowskim, o 46 w. od st. kolejowej Lublin odległa, 
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posiad~jąca 4 przedmieścia. Domów 235. Ludności 3200. Dawne 
targowisko Wladyslaw Jagiello w r. 1405 wyniósł do godności mia
sta, nadawsz~ mu pr~wo magdeburskie. Zygmunt I i Zygmunt Au
gust nadawah przywileje, to też miasto szybko wzrastało . Żydom nie 
':olno było mieszkać i obecnie jest ich zaledwie okolo 300. Miasto 
c1eszylo si~ ?ob~o?ytem, a dla bezpieczeństwa obwiedzione bylo mu
r~m z 3 w1ezam1 1 fosą. Obecnie niema ani śladów obwarowań. 
Pierwsza klęska na miasto spadła w r.1648 w postaci kozaków Boh
dana Chmielnickiego, którzy zrabowali domy i kościoły, a następnie 
w r. 1657 szwedzi miasto w perzynę zamienili. Po wojnie zaraza 
morowa wytępiła ludność i miasto, szczęśliwe przedtem, odrazu upa
dło. Odbywały się też tu sądy ziemskie. Powoli zaczęlo dźwigać się 
z upad~u i obec.nie znowu. ~witnie dobrobyt, ku czemu wiele pomagają 
walne Jarmarki. Ludnosc trudni się warzywnictwem, a szczególniej 
uprawą ogórków na wielką skalę, tkactwem i garncarstwem. Cechów 
istnieje obecnie 5: tkacki, szewcki, garncarski, krawiecki i powroźni
ków. Rynek brukowany. Pierwotny kościół parafialny św. Mikołaja 
wzniesiony był z drzewa w r. 1425 przez Władysława JagieUę, spa
lony był przez kozaków w r. 1648, a po odbudowaniu istniał do r. 
1750. Ks. Józef Marszałkowski w r. 1755 zbudowal obecny, odno
wiony w r ._ 1880. Piękna ta świątynia jest ozdobą osady. Kościół 
św. Elżbiety i kościół św. Duc;ha, spalone zostały przez szwedów 
w r. 1657. Prócz tego istnieje w osadzie szkola początkowa, przytu
lek dla ubogich, gmach na szpital, urząd i sąd gminny, poczta, dwa 
piece wapienne i kilka drQbnych zakładów przemysłowych. Jarmar
ków 6. 

406. Warka. 
Miasto nad rz. Pilicą, w gub. warszawskiej, pow1ec1e grójec

kim, o 63 w. od Warszawy odległe. Domów 356. Ludności 5800 
(65% żydów). Zawiązkiem osady był gród książęcy, obecnie o 4 w. 
od miasta odlegly. W starym grodzie przy kaplicy zamkowej Ziemo
wit ks. mazowiecki okolo r. 1255 osadzil dominikanów. Na początku 
XIV w. osada już została miastem i do niej przeniesiono zakonników, 
którym Trojden zbudował klasztor. Rozwój Warszawy i rolnictwa 
przyczynił się i do rozwoju. W., a wyroby szewckie i piwo wzboga
cily miasto. Mialo tu przebywać około 3000 szewców. Liczne stalki 
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zatrzymywaly się przy mieście, a na jarmarki przybywało wielu 
kupców, co podnosiło dobrobyt ludności. W r. 1634 Katarzyna Trze
bińska zbudowała kościół z klasztorem franciszkanów. W r. 1650 
pożar zniszczył miasto, a druga wojna szwedzka zrujnowała je osta
tecznie i odtąd chyliło się ono do upadku. Kościół dominikanów 
około r. 1845 popadl w zupelną ruinę, pomiędzy któremi znajdy
wano kości pochowanych tu książąt. Kościół parafialny pierwotny, 
zbudowany w r. 1360, zgorzał w r. 1650, lecz wkrótce został odbudo
wany i dotąd istnieje. Kościół pofranciszkański obecny, pochodzi 
z r. 1688. Byly tu jeszcze i inne kościołki, lecz te popadly w ruinę. 
W mieście istnieją obecnie 3 szkoły początkowe, magistrat, poczta, 
telegraf, oraz kilkanaście drobnych zakładów przemysłowych. Mia
sto brukowane. Sąd w Górze Kalwaryi. Jarmarków 6. Ludność tru
dni się uprawą warzyw, dostarczanych do Warszawy, rzemiosłami 
i handlem. Ten ostatni jest w rękach żydów, posiadających tu syna
gogę murowaną. 

407. WARSZAWA. • 
Dawna stolica Mazowsza, następnie Rzeczypospolitej, a osta

tecznie Królestwa Polskiego, położona na lewym brzegu Wisly. Lu
dności liczyła: w r. 1816 - 81200, w r. 1840 - 139591, w r. 1890-
490000, a w r. 1900 - 645848, w tej zaś ostatniej liczbie prawo
sławnych 27344, katolików 367605, żydów 231678, ewangelików 
18296 mahometan 362, rozkolników 248, ormian 228 i karaimów 27. 
O istn'ieniu w tern miejscu osady w czasach przedchrześcijańskich 
świadczą odnajdywane cmentarzyska pogańskie w tern miejscu, gdzie 
dziś stoi pałac Belwederski i w Grochowie, początek jednak Wariiza
wy dotąd jest niewyjaśniony. Prawdopodobnie Konrad I, ks. mazo
wiecki, zbudował tu sobie zamek w Jazdowie (obecnie Ujazdów). 
Podobną rezydencyę założyła w tejże wsi rodzina Wrszowców, która 
w okolicy posiadała liczne ziemie. Od ich nazwiska osada otrzymała 
nazwę dzisiejszą. W r. 1281 Bolesław, brat Konrada, zdobył i zlupil 
Jazdów. Podczas podziału Mazowsza w r. 1313 W. otrzymał Troj
den. W r. 1339 W. była już otoczona murami, miała rynek i dwa 
kościoły (św. Jerzego przy obecnej ulicy Ś-to-Jerskiej i św. Jana). 
W r. 1341 stale tu zamieszkał Kazimierz, syn Bolesława; synowiec 

. Kazimierza Janusz, otrzymawszy przy podziale w r. 1379 -W„ wiele 
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przyczynił się do jej wzrostu. W r. 1413 przeniósł z prawa polskiego 
na niemieckie. Za jego też życia W. stała się stolicą .Mazowsza. Od 
r. 1401 odbywały się tu liczne zjazdy, a przywileje nadawane miastu 
dopomagaly do rozwoju. W r. 1480 pożar cale miasto zniszczył, lecz 
szybko się ono odbudowalo. W r. 1526 Mazowsze wcielono do Ko
rony. Odr. 1548 w W. stale zamieszkala królowa Bona, a Zygmunt 
August często tu przebywat Odprawiane od r. 1557 sejmy nadały 
znaczenie Warszawie. Zygmunt August wiele dopomógł do wzrostu 
Warszawy, a przed śmiercią rozpocząl budowę mostu na Wiśle, któ
ry przetrwał do r. 1603. Po pożarze zamku krakowskiego w r. 1595 
Zygmunt III osiedlił się z całym dworem w W., która też już od po
lowy tego wieku była faktyczną stolicą kraju i środowiskiem pandlu. 
W 1578 r. otworzono pierwszą drukarnię. Powoli zaczęlo wzrastać 
życie naukowe i artystyczne, ponieważ wielu magnatów tu się osie
dlalo i wznosiło wspaniale rezydencye. Wojny szwedzkie w r. 1655 
i 1656 zadaly W. wielką klęskę, a jednocześnie zaraza morowa wy
tępiła kilkanaście tysięcy ludności. Następnie pożar w r. 1660 i za
raza w l· 1662 jeszcze więcej zubożyly miasto. Nadużycia rozpasanej 
szlachty zebranej w r. 1668 zlupily mieszkańców, a pożar zniszczył 
trzecią część miasta. Mieszczanie niemal zupe.lnie zniknęli, a W. sta
la się tylko rezydencyą króla. W XVII w. królowie i magnaci zaczęli 
przyozdabiać miasto kościołami i palacami. Handel przeszedl w ręce 
cudzoziemców. Caly ten wiek byl pasmem uroczystośc.j, festynów, 
klęsk, pożarów i epidemii, na czem najwięcej cierpial przemysl i han
del. Samowola szlachty doszła do niebywalych granic. Wojna 
szwedzka w r. 1702 i bezustanne przejścia wojsk, oraz walki pod 
miastem zrujnowaly mieszkańców. Morowe powietrze od 1709 do 
1712 r. wyludniło miasto, zabierając 30000 ofiar. W r. 1661 wyda
wane bylo pierwsze pismo „Nowy Merkuryusz". w r. 1729 powstal 
"Kuryer Polski", a później „~fonitor" i ~Gazeta Warszawska". W po
lowie XVIII w. miasto zaczęło się dźwigać z upadku; uporządkowano 
ulice, wybrukowano je, ukrócono nadużycia. W r. 1784 okopano W. 
walami, urządzono rogatki, ponumerowano domy. Najświetniejszy 
stan W. był pomiędzy r. 1788 a 1791. Po abdykacyi Stanisława 
Augusta W. przeszła pod władzę Prus, które zaprowadziły wiele in
stytucyi pożytecznych, lecz jednocześnie żydzi i niemcy zaczęli zagar
niać w swe ręce caly handel. W r. 1806 W. zajęły wojska francuzkie 
a w r. 1807 W. została stolicą utworzonego Księztwa Warszawskiego'. 

, 
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Od r. 1815 zaczęlo się znowu porządkowanie miasta i budow~ no-

h h ·w Mury mieJ·skie rozebrano w r. 1817. Następrne za-wyc gmac o . .c • • • • 
~ · · · os' wiaty zakładano szkoly wyzsze, biblioteki, po-czą4. się rozwoJ ' . , . 
t · · wzrasta przemysł handel 1 ludnosc. Od r. 1840 ws aJą pisma, ' , 

tawac, zaczęła Warszawa. W r. 1846 ukonczono budoznowu pows . . . . .. 
W Z . d . Wislę a w 1845 r. otwarcie kolei war.-w1edenskieJ ę Jaz u n<1 , 

· · ,., 1·~0 handel W dalszym ciągu miasto coraz szybciej za-znaczrne ozy .• "- · . . 
budowywalo sill gmac~am1'. rozszerzał~ swe .gramce, po~stawaly 
nowe instytucye, rozwijał się przemysł i rzemrosła; obecme stanęło 
już w rzędzie pierwszorzędnych miast europejskich, mając przed sobą 
wielką przyszłość. 

Zcimek pierwotnie drewniany, powiększany byl w r. 1403, a po
prawiany przez Zygmunta Augusta, lecz dopiero Zygmunt III zbudo
wal obecny czworobok z muru i ciosu w r. 1610. W r. 1655 ·szwedzi 
zniszczyli zamek, odbudowany następnie i ozdabiany przez późni~j
szych królów. \V r. 1821 usunięto z przed zamku budowle drewma
ne a od strony Wisły urządzono tarns. Oslatnio ~estaur~wany był 

'. 1854 i 1890. z zamku podziemia prowadzą az do W1sly. Ra
;:81; wzniesiony był przez Maryę Ludwikę Bielińską,. od kt?rej n~~y~i 
jako pałac, Jabłonowscy. W r. 1817 nabyl go magistrat i pomies~1l 
swoje biura. W r. 1863 zgorzał, a w r. 1870 ~rzy od.budowywamu 
zostal rozszerzony. Posiada piękne sale, ozdobrone wieloma portre
tami i obrazami. Tecdr w stylu renesansu wloskiego wykończony ~o
stał w r. 1833 na miejscu palacu zwanego ".Marywilem", zbudowa
nego przez Maryę Kazimierę Sobieską, a obróconego ~a sklepy i skła
dy towarów. Obecnie od ulicy Wierzbowej budowany Jest dom docho
dowy. W gmachu głównym mieści się teatr Wielki, teatr Rozmaitości 
i Sale Redutou<e. Od r. 1883 rozpoczęto miasto kancdizować, lecz do
tąd jeszr.ze kanalizacya nie ukończona. Woclociągi istnieją od r. 1855, 
a według nowego planu od r. 1883. .Miasto oświetlone jest gazem, 
brukowane kostkami drewnianemi, granitem, asfaltem, brukowcem, 
z chodnikami wygodnemi. Powiśle jednak jesl bardzo zaniedbane. 
Krańce miasta lączą się za pomocą kolei konnej. 

Świątynie: prawosławne: Sobór św. Trójcy przy ul. Dlngiej 
zbudowany w r. 1837, cerkiew św. Aleksandra Newskiego, obok pa
łacu Lazienkowskiego, wystawiona w r. 1846, cerkiew św. :Maryi 
:Magdaleny na Pradze, zbudowana w r. 1869, cerkiew św. Trójcy na 
Podwalu, wzniesiona w r. 1818 jako cerkiew grecka, cerkiew Wnie-
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bowzięcia M. P. przy ulicy Miodowej, wystawiona w r. 1784 jako 
klasztor bazylianów, cerkiew Podwyższenia św. Krzyża w b. zamku 
i cerkiew św. Aleksandra w cytadeli. Obecnie wykończany jest sobór
na Saskim placu. Katolickie: Archikatedralno-Metropolitalny św. Ja
na przy ulicy Ś-to-Jańskiej, zbudowany na miejscu spalonego w r. 
1261 drewnianego kościoła. Parafialnym zostal w r. 1313, w r. 1406-
kolegiatą, w r. 1797 katedralnym, gdy utworzono biskupstwo war
szawskie, a od r. 1817 wyniesiony zostal do godności archikatedry 
i kościola metropolitalnego. Zbudowany w stylu angielsko-gotyckim. 
Obecny wygląd przybrał po odnowieniu w r. 1840; w r. 1901 przero
biony został fronton w dolnej części. Posiada znaczną liczbę pomni
ków, a w skarbcu wiele rzadkich i cennych pamiątek. Na s~czególną 
uwagę zasługują: wielki oltarz z r. 1610, fundacyi Zygmunta III, 
z obrazami: Matki Boskiej, św. Jana Chrz. i św. Stanisława z Piotro
winem; kaplica po lewej stronie ze staroniemieckiej roboty figurą 

drewnianą Zbawiciela na krzyżu, sprowadzoną z Norymbergi w r. 

1539; kaplica ze znakomitą rzeźbą średniowieczną, przedstawiającą 

„Biczowa.nie Chrystusa"; pomnik książąt Mazowieckich z czerwo
nego i czarnego marmuru; pomnik ks. arcybiskupa Woronicza; pod 
chórem arcydzieło roboty mozajkowej Rafaelego, wyobrażające pry
masa ks. Poniatowskiego; w skarbcu między innemi są przechowy
wane akta kapituly od r. 151 7; w podziemiach leży mnóstwo szcząt
ków ludzkich w kilkunastu sklepach, podchodzących aż pod ulicę 
Ś-to-Jańską. Kościół św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży, zbu
dowany zostal w r. 1826 w ksztalcie rotundy, a w r. 1890 powięk
szony nader nieforemnie. Kościół św. Andrzeja na placu Teatral
nym, wzniesiony w r. 1772 przez arcyb. gnieźn. Tomasza Potockie
go dla jezuitów, a następnie po kasacie zakonu oddany stowarzysze
niu panien kanoniczek. Kościół św. Anny (po-bernardyński), w po
bliżu zamku; zbudowany w r. 1454 przez Annę, ks. mazowiecką. 
W r. 1507 zgorzał, a odbudowywany dwukrotnie, popad! w ruinę 
i dopiero w r. 1788 odbudowany z gruntu, posiada piękne freski, 
a w kaplicy zwłoki blog. Lactysława z Gielniowa, patrona Warsza
wy, zm. w r. 1505. Kościól św. Antoniego (po-reformacki), zbudo
wany w r. 1635 przez Zygmunta III z drzewa, wymurowany w r-. 
1679 przez Stanislawa Skarszewskiego, posiada kilka cennych obra
zów, ottarze dębowe i kilka pamiątek wyrobów złotniczych Zygmun
ta III. Kościół św. Augustyna przy ul. Dzielnej, wzniesiony w stylu 
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romańskim w r. 1891 (rozpoczęta budowa), kosztem hr. Augustowej 
Potockiej. Świątynia ta dotąd nie jest zupełnie wewnątrz wykońc'zo
na. Kościół św. Ducha (po-pauliński) przy ul. Freta, zbudowany 
w stylu odrodzenia w r. 1707 na ruinach dawnego kościola zburzo
nego przez szwedów w r. 1655. Przy kościele tym jest bractwo nie
mieckie św. Rafala. Wewnątrz jest kilka obrazów starej szkoly 
włoskiej. Kościół św. Franciszka Serafickiego (po-franciszkański), 

przy ul. Zakroczymskiej, zbudowany w r. 1679-1737, w stylu ko
rynckim. Posiada zwloki św. Witalisa, spoczywające w szklanej 
trumnie. Kościół św. Jacka (po-dominikański), przy ul. Freta, zbu
dowany w r. 1612-1638, dwukrotnie niszczony przez pożar, odbu
dowany w r. 1815, przyczem front osłonięto szeregiem arkad ze skle
pami, szpecąc w ten sposób świątynię. W kościele są 3 pomniki 

z XVII wieku. W drzwiach głównych przechowały się otwory przez 
które dominikanie sluchali ludzi spowiedzi podczas zarazy morowej 
w r. 1677. Kościól św. Józefa Oblubieńca N. M. P. (po-karmelicki), 
na Krak. Przedmieściu, wzniesiony w r. 1643, zrujnowany podczas 
wojen szwedzkich, odbudowany zostal w r. 1700. W gmachu po
klasztornym (karmelitów bosych) mieści się obecnie seminaryum du
chowne. W świątyni zasługują na uwagę znawców obrazy: św. Szy
mona, Niepokalanego Poczęcia i kilka innych, oraz znakomita rzeźba 

Oskara Sosnowskiego: „Chrystus złożony w grobie", umieszczona 
w oddzielnej kaplicy. Kościół św. Karola Boromeusza, przy ul. Chlo
dnej, zbudowany w r. 1849 częścią z zapisu Klementyny hr. }fala
chowskiej, a częścią z funduszów rządu. Wnęti·ze ma charakter ba
zyliki. Ołtarz wielki z białego marmuru. Ambona w kształcie kie-
1icha odlana jest z żelaza. Kościół św. Kazimierza na Nowem Mieście 
ufundowany przez Maryę Kazimierę Sobieską w r. 1688. Wewnątrz 

ma styl koryncki; zasługują na uwagę istniejące tu dwa piękne pom
m niki. Zewnątrz świątynia jest w stylu odrodzenia. Przy kościele są 
dotąd pp. benedyktynki (sakramentki). Kościół św. Krzyża, na Krak. 
Przedmieściu wzniesiony w stylu mieszanym (toskański, włosko-joń
ski i koryncki). Na ganku ma wspaniałą figurę Chrystusa, dźwigają
cego krzyż. Pierwotnie w tern miejscu stal kościołek drewniany, 
zbudowany w r. 1526, a posiadany od 1653 r. przez misyonarzy. Na 
miejscu tego kościołka rozpoczął budowę nowej świątyni w r. 1682 
biskup Stefan Wierzbowski, a ostatecznie ukończono budowę w r. 
l 7i57. Godzien uwagi ołtarz wielki roboty snycerskiej, z r. 1700, 
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ambona z żelaza kuta w r. 1698 i wiele pomników. W katakumbach 

spoczywają zwloki ks. Piotra Gabryela Baudouin'a, Maryi de Ar

quien, siostry królowej Sobieskiej i wielu innych znakomitych osób. 

Kościół św. Marcina przy ulicy Piwnej po-augustyański), zbudowany 

w polowie XIV w ., ostatni raz przebudowywany w r. 1886. Posiada 

wiele cennych obrazów szkoły włoskiej. Kościół Narodzenia N. M. 
Panny przy ulicy Leszno (oo. karmelitów trzewiczkowych). Rozpo

częty w r. 1683, ukończony w 1732 r., ma fasadę w stylu francus

kim. W drzwiach cymboryum wielkiego ołtarza wprawiony jest 

obraz olejny na miedzi, Chrystusa łaskawego, wielkie arcydzieło 
A. Corregia. Kościół N. P. Maryi Laskawej (po-pijarski), przy ulicy 

Ś-to Jańskiej, wystawiony w 1626 r. dla jezuitów, a po ich kasacyi 
od r. 1834 do 1866 był w posiadaniu pijarów. Ma piękny nagrobek 
Jana Tarły. Kościół św. Józefa, panien Wizytek, na Krak. Przedm., 
zbudowany w r. 1754 na miejscu drewnianego, wystawionego 

w 1654 r. Posiada wiele cennych obrazów, a obok wielkiego ołtarza 
w srebro oprawne za szkłem serce założycielki, królowej Maryi Lu

dwiki. Kościół Panny Maryi na Nowem Mieście zbudowany w 1409 r. 

przez Annę, ks. mazowiecką. Ma ołtarz wykuty z kamienia, przedsta

wiający Golgotę. Kościól św. Piotra i Pawia przy ul. Nowogrodzkiej, 

ufundowany z zapisu Tekli Rapackiej w r. 1886, w stylu romańskim. 
Przedtem istniał tu kościół św. Barbary, zamieniony obecnie na ka
plicę przedpogrzebową. Kościól Przemienienia Pańskiego (po-kapu
cyński) przy ul. Miodowej, fundacyi Jana Sobieskiego, zbudowany 

w r. 1692. Znajdują się w nim: serce Sobieskiego w pięknym sarko

fagu .i. wnętrzności Augusta II, złożone w grobowcu. Kościół św. 
Trójcy (po-trynitarski) na Solcu, zbudowany w r. 1726, posiada sta

tu~ Chrystusa, niegdyś cudami słynącą. Kościół Wszystkich Świętych 
na placu Grzybowskim; budowę jego rozpoczęto w 1862 r., a jeszcze 

nie zupełnie jest wykończony. Świątynia bardzo obszerna, posiada

jąca kilka cennych obrazów. Kościół św. Kazimierza przy ulicy Tarn

ka, na miejscu drewnianego wybudowany w r. 1699. Obecnie wznosi 

!lię kościół Zbawiciela przy ulicy :Marszałkowskiej. Prócz tego istnieje 

w W. kilka kaplic, oraz kościół św. Karola przy cmentarzu Powąz
kowskim, wystawiony w r. 1793, w ostatnich latach powiększony. 
Ewangelickie: Kościól ewangelicko-augsburski przy ul. Królewskiej, 

zbudowany w ksztakie rotundy w 1781 r. Kościól ewangelicko-re

formowany na Lesznie, w stylu starogotyckim, zbudowany w r. 1877 
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Kaplica anglikańska mieści się w domu prywatnym. lzmelitów. Sy

n~gog~ na Tlomackiern, wzniesiona w r. 1878 w stylu renesansu nie

rmeck1~go .. Ma w .arce starożytne rodały i cenną bibliotekę. Jvfalio-
1ne~cinze maJą kaplicę na Nowolipiu. Szpitale: Dzieciątka Jezus , wy

konczony w r. 1901. Dawny, zbudowany w r. 1154, o·becnie roze
brano; szpital dla dzieci przy ul. Aleksandrya, wzniesiony w r. 1872· 
ewangelicki przy ul. Mylnej, wzniesiony w r. 1837; św. Ducha prz; 

ul. Elektoralnej istnieje od r. 1861; św. Jana Bożego przy ul. Boni

~raterskiej, zalożony w r. l 757; św. Rocha na Krak. Przedm., zalo

zony w r. 1708; św. Lazarza przy ul. Książęcej, wzniesiony w r. 

1841; Ujazdowski, wystawiony na miejscu dawnego zamku ks. ma

zo~~eckich; oftalmiczny przy ul. Smolnej; zapasowy przy ul. Wol

sk1eJ; żyd~wski prz~ ~I. Pokornej i Wolski przy ul. Wolskiej. Ogro
cly'. ~ot.a~wzny 1.s:m:Je z czasów ks. mazowieckich, Frascati przy ul. 
W1eJsk1 eJ; Kras111sk1ch, zalożony w r. 1692; Lazienkowski, założony 
w r. 1767; Pomologiczny, przy ul. Nowogrodzkiej, założony w r. 
1870; Ludowy na Pradze i Saski w środku miasta, zalożony w r. 
1657. Pcifoce: Lazienkowski, zbudowany przez Stanisława Augusta 

w.r. 1767, nabyty przez cesarza Aleksandra I w r. 1817, posiada 

wiele cennych obrazów i rzeźb. Prócz tego znajduje się kilkanaście 

pal·a~ów, prz:w~żnie z XVI! w. Z pomiędzy nich zasługują na 

wzmiankę: Biblioteka Załuskich przy ul. Danilowiczowskiej; palac 

ten zbudowany był w r. 1621. Przechodząc różne koleje i będac 

w posiadaniu kolejno kilku właścicieli, z których Andrzej Załuski z~
lożył bibliotekę, składającą się z 300,000 tomów i 25,000 rycin, 

gmach spłonął w r. 1806. Przy odbudowywaniu obok fundamen

tów wykopano 37 popiersi królów polskich, które obecnie umieszczone 
są w fro to · ' · · n weJ. sciame_ gmachu, prócz popiersia Fryderyka Augusta, 
ks. Warszawskiego, ktore usunięto. Bibliotekę w r. 1857 nabyła Augu

stowa ~r. Potocka. Wiele domów na Starem Mieście budową swoją 
zasluguJe na uwagę, a szczególnieJ· dom na roau Wazkieao DunaJ'u . s "' ' "' 
I . tar:go Rynku. Dorn ten byl najpierwszym zamkiem książąt mazo-

:v1eck1ch. Instytut Muzyczny przy ulicy Ordynackiej ma u podstawy 

slady zamku, rozpoczętego w r. 1597. Nieukończony .zamek przebu

dow~~ Zamoyski na palac, o którym liczne podania opowiada lud na 
Powislu zamieszkały. Pałac Saski na placu Saskim, zbudowany przez 

Augusta II, był siedzibą królów polskich z domu saskiego. W r. 
1804 -1816 mieścilo się w tym gmachu Liceum Warsza,vskie. 

Krótka monografia. 19 
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G~rnch ~'o\~a~z . dobro~zynności na Krak. Przedm . posiadający kaplicę 
(megdys kosc10lek parnen karmelitanek), zbudowany został w r . 1663. 
Pafac ordynacyi Krasińskich na Krak. Przedm: N2 5, zbudowany 
w ~- 17 40, posiada bogaty zbiór książek i rękopisów, gabinet archeo
~og1c:ny, numizmatyczny, kolekcyę rycin i najbogatszą w kraju zbro
Jowmę, lecz wszystko to jest niedostępne dla publiczności. Wreszcie 
jest wiele innych pałaców i gmachów, lecz wyliczenie ich zbyt po
większyloby skromne rozmiary tego dziełka. Pomniki: Jana Sobies
skiego w Łazienkach, odsłonięty w r. 1788; Kopernika, odsłonięty 
w r . 1830; Zygmunta III, wzniesiony w r. 1644; Adama Mickiewicza, 
wzniesiony w r. 1898 i księcia Paskiewicza, wystawiony w r. 1870, 
na Krak. Przedm., oraz obelisk na uczczenie pamięci "Polaków, po-
1eglych w r. 1830 za wierność swojemu Monarsze" . Przy uniwersy
tecie istnieje biblioteka uniwersytecka, dostępna dla publiczności, 
oraz gabinet zoologiczny, odznaczający się bogactwem okazów. Prócz 
tego istnieją w W.: Salon nchęty sztuk pięknych w gmachu wtas
n ym, gabinet wzorów gips wych, muzeum starożytności, .obserwa
toryum astronomiczne, gabinet mineralogiczny i wiele innych ściśle 
naukowych. 

Włculze: Kancelarya generał-gubernatora warszawskiego, rząd 
gubernialny, zarząd pałaców cesarskich, archiwum akt dawnych, za
rząd fortecy, zarząd okręgu żandarmeryi, sztab okręgu wojennego, 
zarząd do spraw wlościańskich, komitet cenzury, zarząd pow. war
szawskiego, magistrat, biuro oberpolicmajstra, 2 więzienia, zarząd 
komunikacyi, zarządy kolejowe, izba skarbowa, izba obrachunkowa, 
kantor banku państwa, zarząd loteryi klasycznej, zarząd okręgu cel
nego, zarząd akcyzy, komisya emerytalna, zarząd teatrów, izba są
dowa, sąd okręgowy, zjazd sędziów pokoju, prokur!ltorya, sędziowie 
pokoju, izba probiercza, inspekcya fabryczna, główny zarząd poczto
wy, stacya telegraficzna, okręg naukowy, dyrekcya naukowa. lVłct
dze kościelne: arcybiskup chełmska-warszawski i konsystorz prawo
sławny, arcybiskup warszawski, konsystorz generalny, superinten
dent ewang.-aug.sb. i zarząd gminy izraelskiej . Konsulaty: angiefski, 
austro-węgierski, belgijski, francuski, hiszpański, perski, portugalski, 
rumuński, niemiecki, serbski, amerykański (St. Zjedn. Amer. Półn . ), 
wloski, szwajcarski, niderlandzki i szwedzki i norweski. Zctlcłctdy 
1utu.kowe: uniwersytet cesarski, instytut politechniczny, instytut we
terynaryjny, instytut aleksandryjska-maryjski dla panien, instytut 
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muzyczny, szkoła dramatyczna, instylut głuchoniemych i ociemnia
łych, szkola felczerów, klasa rysunkowa, 7 gimnazjów męskfoh 

i ..J, żeilskie, szkoła realna, 2 progimnazya męskie i jedno żeńskie, 
szkola techniczna Wawelberga, szkota techniczna Świecimskiego, 
szkota techniczna kolejowa, kilka szkó! handlowych prywatnych, 
szkoły rzemiosł, rysunków, buchalteryi, malarstwa, seminaryum du
chowne, seminaryum nauczycielskie, szkoła handlowa kupiecka, 
szkoly miejskie 6 -o oddziałowe, dwuklasowe i sto kilkadziesiąt po
czątkowych, oraz przeszło 90 pensyi i szkól prywatnych. Zakłacly 
clobro1Jzynne: instytut św. Kazimierza, dom schronienia starców św 
Ducha, przytul'ki noclegowe, schronienie św. Władysława dla parali
tyków, schronienie imienia Sobańskich, zaklad poprawczy kobiet 
domy zarobkowe, schronienie dla nauczyc:ielek, przytułek dla rze
mieślników, około 60 ochron dla dzieci różnych wyznań, przytułek 
dl a żydów starców, przytulisko dla zuboża!ej szlachty, kilkanaście 
różnych przytułków, szwalnie dla kobii;>t, tanie kuchnie, kąpiele lu
dowe. StowM·zyszenict: tow. dobroczy r u:i ości, tow. czerwonego krzy
ża, opieki nad biednemi matkami, pomocy dla wstydz. się żebrać, 
pań miłosierdzia, osad rolnych i przylut. rzemieśl„ rosyjskie tow. do
broczynności, kasa pomocy naukowej im. d-ra Mianowskiego, tow. 
opieki nad zwierzętarni, kas a, pomocy lileratów i dziennikarzy, tow. 
lekarskie, oddział tow. pop. rosyjsk. przem . i handlu, muzeum prze
mysłowe, tow. ogrodnicze, kasa pszczelarzy i ogrodników, kasa po
grzebowa, tow. farmaceutyczn e, zachęty sztuk pięknych, muzycme, 
Lutnia, oddział tow. wyścigów konnych, oddział tow. racyonalnego 
polowania, tow. wioślarskie, towarzystwo hygieniczne, cyklistów, 
subjektów handlowych, resursa kupiecka, klub rosyjski, strzelecki, 
resursa obywatelska, dyrekcya główna tow. kredyt. ziemskiego, tow. 
wzajemnego kredytu, tow. pożyczkowa-oszczędnościowe, tow. kredy
towe miejskie, giełda warszawska, oraz wiele bankó\~ prywatnych, 
akcyjnych, cechy wszystkich rzemiosł, do których należy okola 
40,000 osób. Pism peryodycznych w różnych językach wychodzi 
w W . 96, a w tej liczbie 79 w języku polskim. Jakkolwiek nie 
wszystkie instytucye tu wyliczone zostały, jednakże wskazane już 
dają dostateczny obraz silnego rozwoju Warszawy w ostatnich la
tach. Przemysł również szybko wzrasta. Istnieje tu obecnie przeszło 
400 fabryk i zakładów przemysłowych, z których ważniejsze są: od
lewnie i walcownie żelaza , machin, drutu, Lkanin metalowych, instru-



- 292 

mentów stalowych, chirurgicznych wyrobów ślusarskich z blachy ' ' „' miedzi, bronzu, robót kanalizacyjnych, wodociągowych, wyrobó"'· 
z drogich kruszców, fabryki mebli, tkackie, przetworów chemicznych, 
wyrobów z drzewa i wiele innych. W r. 1901 Warszawa połączoną 
została telefonem z Łodzią, oraz buduje się kolej kaliska. Cmentarze: 
Powązkowski. W r. 1790 .Yl:elchjor Szymanowski ofiarował 6902 sąż
nie kw. grunlu ze wsi Powązki na założeni e cmentarza, pierwotnie 
przeznaczonego dla parafian Ś-go .J a na, Panny .Yl:aryi i Ś-go Jerzego, 
ponieważ w owym czasie niechliJŁnie chowano ciała zmarJych na 
cmentarzach zamiejskich, składając je w podziemiach kościołów. 
Dopiero po zamknięciu pierwszego cmentarza zamiejskiego , zwanego 
Ś-to Krzyskim, w r. 1831 i Ujazdowskiego w r. 1840, cmentarz Po
wązkowski został jerlynem miejscem spoczynku dla warszawian. 
Dn. 20 maja 1792 r. w obecności Stan. Augusla cmentarz ten byl 
poświfiJcony i jednocześnie założono kamień węgielny pod budowę 
kościoła św, Ka1·ola Boromeusza. Właściwe otwarcie cmentarza od
było się dn. 6 listopada 1793 r. Cmentarz obecnie podzielony jest na 
301 kwater, obejmujących 68,961 grobów, prócz katakumb, podmu
rza i miejsc dla zmarJych na cholerę, oraz samobójców. Spoczywa 
na tern cmentarzu wielu zmarłych dostojników, uczonych i osób, 
których imiona przechowują się w hisloryi, a pomiędzy licznenii 
nagrobkami znajduje się. wiele arcydzieł rzeźby i budownictwa. 
Drugi cmentarz katolicki założony został w r. 188..J. na Brudnie 
za Pragą. Cmentarz prawosławny mieści się na Woli, założony 

był w r. 1841 i otwarty został jednocześnie z kóściołem :Malki 
Boskiej Włodzimierskiej; podzielony jest na 4 oddziały. Cmen
tarze ewangelickie: reformowany i augsburski mieszczą się przy 
ulicy :Młynarskiej, założone w r. 1792. Cmentarz mahometański 
przy tejże ulicy, otwarty w r. 1840, od lat kilkunastu zamknięty, 
a nowy założono w pobliżu cmentarza Powązkowskiego. Cmen
tarz starozakonnych przy ul. Młynarskiej również obecnie już 

zamkniQty i w innem miejscu założony. Wszystkie te cmen
tarze zapełnione są wieloma bogatemi nagrobkami osób zamożniej-
szych lub wybitniej~zych. . 

Przedmieście Praga polączone jest z W. dwoma mostami że
laznemi, a założone w 163-! r. przez biskupa Działyńskiego. W r. 
16-!8 otrzyrnalo prawo magdeburskie. Posiada obecnie ukończoną 
(r. 1901) ~wiątynię św. Floryana, w stylu ostrolukowyrn. Wnętrze 
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wspaniałe. Drugi kościół M. Boskiej Loretańskiej w r. 1655 przebu
dowany z kaplicy. Cerkiew wystawiona w r. 1869. Obszerny szpital 
urządzony jest wzorowo. Są tu. także dworce: kolei petersburskiej, 
terespolskiej i kolejki podjazdowej Jabłonna-Wawer, oraz wiele 
fabryk i cmentarz św. Wincentego. Do przedmieścia przylegają: No
wa Praga, powstała okola r. 1861; Kamionek, przyłączony w r. 1891 
i Szmulowizna, w tymże roku przyłączona. Ok o lice: Wola -
fabryczne przedmieście Warszawy, w XIV w. należało do ks. mazo
wieckich, podczas pierwszej wojny szwedzkiej zupelnie zniszczone. 
Na polach tutejszych odbywały się elekcye, czyli wybory królów 
polskich, począwszy od Batorego. Kościół św. Stanisława zbudowa
ny został w r. 1860 w stylu romańskim, kosztem rządu. Obecnie bu
duje się drugi kościół nowy, kosztem parafian stawiany. Czerniaków, 
starożytne gniazdo rodziny Czerniakowskich, wieś o kilka wiorst od 
W. położona, połączona kolejką, posiada godny widzenia kościól, 
zbudowany w r. 1691, a w nim zwloki św. Bonifacego, przechowane 
za szklem pod ołtarzem. Mokotów, starożytna wieś, wspominana 
już w XIV wieku, posiada piękny palac z wieloma zabytkami sztuki 
pięknej, park obszerny, kościól zbudowany w 1856 r. i instytut po
prawy dla moralnie zaniedbanych dzieci. Wilanów, wieś, połączona 
kolejką z W. Posiada wspaniały palac zbudowany w r. 1680 przez 
Jana III Sobieskiego, rękami jeńców tureckich, zabranych pod Cho
cimem, ozdobiony wieloma dzielami sztuki, pełen bogactwa, przepy
chu i zabytków po fundatorze, mieści w sobie gabinet numizma
tyczny i nadzwyczaj bogatą galeryę obrazów. W palacu tym zakoń
czyl życie król Jan III. Jest tu też kościół, zbudowany w r. 1872, 
a prze.dsta,~ia sitJ.~~~ wspaniała budowla. Obecnie vVilanów jest 
w posiadamu hr~~kich. Bielany, wieś, o 7 wiorst od W. odle
gła, posiada kościół z klasztorem oo. kamedułów, zbudowany przez 
Władysława IV. W kościele przechowane jest serce króla Michała 
Korybuta. Na cmentarzu kościelnym pochowany jest Stanisla w Sta
szic. W samym kościele i w domkach zakonników jest wiele przed
miotów pamiątkowych, godnych widzenia. Jablonna, wieś, połączo
na z Warszawą kolejką, niegdyś odwieczna własność biskupów płoc
kich. Godnym jest widzenia pałac, zbudowany przez ks. Józefa Po
niatowskiego, w guście willi włoskiej. WnliJtrze zachowane jest zu
pel:nie z dawnych czasów, a więc: sala balowa, biblioteka, sala jadal
na w stylu maurytańskim, pokój sypialny, gościnny i inne, -a we 
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wszystkich są sprzęty dawne i wiele cennych pamiątek po księciu. 
Saska Kępa, cel przejażdżek letnich łódkami przez Wisłę. Gdy 

w XVI w: Wisła zmieniła koryto, kępa ta utworzyła się i zaludniła 
ryb~ka~1 .. Królowie lubili wyprawiać tu m::ijówki. Obecnie jest na 
Kępie wies, złożona z osadników, zajmujących się ogrodnictwem. 

Po:Wązl~i, starożytna osada, sięgająca czasów przedhistorycznych. 
Krolow1e polscy w okolicznych lasach urządzali tu częste polowania. 

Od osady tej ott·zymat nazwę cmentarz warszawski, zalożony na 
gruntach tej osady. 

408. ·Warta. 
Miasto nad rz. Wa1·tą, w gub . kaliskiej, powiecie sieradzkim, 

o 14 w. od przyszłej st. kolejowej w Sieradzu odlegle. Domów 240. 
Ludności 4000. Pierwotna osada z jeńców niemieckich utworzona 

zamieniona została na miasto w r. 1255 przez Kazimierza, ks. łęczyc~ 
kiego. Istniał też tu zamek książę~y, zburzony w r. 1331 przez krzy

żaków. W XV w. odbywało się tu wiele zjazdów, a w r. 1459 bawił 
w W. Kazimierz Jagiellończyk. W r. 1465 pożar zniszczył miasto, 

a ponieważ i później często się to powtarzało, w celu przyjścia z po

mocą mieszkańcom, królowie nadawali liczne przywileje. W r. 1554 
przybyli tu żydzi wystawili pierwszą w kraju synagogę. W r. 1558 
bawił w W. Zygmunt August, a następnie najścia szwedzkie zrujno
wały miasto ze szczętem. W r. 1640 odbył się wielki zjazd szlachty 
w celu podniesienia z grobu szczątków blog. Rafała. W r. 1734 po
między klasztorami, w samem mieście, stoczyły zaciętą walkę wojska 

polskie z saskiemi. W latach: 1757, 1794 i 1800 pożary zniszczyły 
miasto, a ostatecznie pożar w r. 1822 spalił niemal całą osadę. 

Z zamku nie pozostało śladu, a z 6 kościołów tylko 3 istnieją: kościół 
parafialny św. Mikołaja, podobno za czasów Kazimierza W. zbudo

wany; po r. 1800 byt w nim magazyn wojskowy i dopiero w r. 1815 
został odrestaurowany. Kościół z klasztorem po-bernardyńskim, 

pierwotnie z drzewa w r. 1467 zbudowany, podczas pożaru w r. 1479 
splonąl. Na jego miejscu mieszczanka, zwana „Ztotą babą", wysta

wila murowany, restaurowany w r. 1696, a rozszerzony w 1721 r. 

Wieże zbudowano w r. 1764. Tu umarl w 1534 r. blog. Rafał z Pro
szowic, prowincyał zakonu i zwłoki jego przechowane są w wspania
łym sarkofagu. Przy tym klasztorze istniała szkoła podwydzialowa 

od 1796 r. do 1832 r. z wspaniałą biblioteką. W zakrystyi przecho-
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wywany jest artystyczny kancyonal z r. 1752. Kościól i klasztor ber
nardynek, pierwotnie z drzewa wystawiony w r. 1667, a po spaleniu 
w r. 1683 na nowo odbudowany w r. 1687. Dopiero w r. 1770 zbudo
wano murowany. Klasztor ten jest obecnie etatowym, ma 10 zakonnic 
Kościól św . Krzyża drewniany, rozebrany w XVIII w. Kościól św. Du~ 
cha zgorzał w r. 1683. Kościól św. Jana rozebrano w r. 1869. 
Ludność trudni się rolnictwem, handlem i rzemioslarni. Niegdyś W. 
słynęla z jarmarków na konie. W mieście istnieje synagoga, dwie 

szkoły początkowe, 6 chederów, magistrat, dom schronienia dla star
ców od r. 1840, urząd akcyzy, poczta, telegraf i straż ogniowa od r. 

1881. Jarmarków 6. 

409. Waśniów. 

Osada, dawniej miasteczko, w gub. radomskiej, powiecie opa
towskim, o 14 w„ od st. Ostrowiec odlegla. Domów 53. Ludności 

580. Wieś W. wspominana jest już w r. 1145. Kazimierz W. w r. 
1351 zamienił na miasto i obdarzył prawem średzkiem. Kazimierz 
Jagiellończyk nadał jarmarki, lecz osada, nie mając żadnych warun

ków do pomyślnego rozwoju, dotąd pozostaje ubogą mieścin.ą. W r. 
1840 pożar zniszczył osadę doszczętnie. Obecnie ma dorny wyłącznie 

drewniane, ludność trudni się rolnictwem. O pierwotnym kościele 

parafialnym są już wzmianki w r. 1362. Obecny zbudował Benedykt 

Delegowicz w r. 1656. Prócz kościoła istnieje tu szkoła początkowa 

i urząd gminny. Stacya pocztowa w Ostrowcu. Jarmarków 2. 

410. Wąchock. 

Osada, dawniej miasto, nad rz. Kamienną, w gub. radomskiej, 

powiecie iłżeckim, gminie Wielka Wieś, o 7 w. od st. kolejowej 
Wierzbnik odległa. Domów 237. Ludności 2010. Osada powstała 

przy założonym tu klasztorze cystersów. Leszek Biały ufundował 
klasztor, do którego przeniósł cystersów z Kamiennej, W r. 1260 ta

tarzy spustoszyli klasztor. Nadawane następnie klasztorowi swobody, 

rozwinęly tu przemysł górniczy; dobywano rudę żelazną, przetapiano 
ją, otwarto lamy kamienia, wyrabiano kamienie młyńskie, co wzbo
gacało klasztor i ściągało licznych osadników. W r. 1454 Kazimierz 
Jagiellończyk nadal prawo miejskie magdeburskie i jarmarki, wsku-
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tek czego. wzmógt się handel i miasto pomyślnie się rozwijało. W r. 
1656 ·Wojska Rakoczego złupiły i spalily klasztor, wraz z mnóstwem 
zabytków. Kościół odbudowano dopiero w r . 1695. Przy końcu 
XVIII w. zniesiono opactwo. W r. 1807 otworzono szkołę przy 
~lasztorze, która istniała do r. 1836. Obecnie część klasztoru ma 
Jeszcze cec~y. ?ierwotne, lecz wogóle są to już tylko wspaniałe ruiny. 
Dawny kosc10ł klasztorny istnieje jako parafialny, rozszerzony 
w xv:I w., a drugi św. Elżbiety został zburzony. W osadzie istnieje 
obecme szkoła początkowa, urząd i sąd gminny, stacya pocztowa. 
Jarmarków 6. Ludność trudni się rolnictwem i rzemiosłami, oraz 
pracą w zakladach, w sąsiedztwie położonych. 

411. Wąsosz. 

. 0.sada, dawn_iej. miasteczko, nad rz. Wissą, w gub. łomzyńskiej, 
powiecie szczuczynsk1m, o 18 w. od st. kolejowej Grajewo odległa. 
Domów 17 4. Ludności 2280. Bardzo dawna wieś książęca, którą 
ks. Władysław, syn Ziemowita, obdarzył prawem miejskiem około 
r: 14.40 .. ~i~sto w_. w ~wym czasie stało się ważnym punktem caJej 
ziemi w1zkieJ, pomewaz Szczuczyn i Radziłów jeszcze nie istniały. 
W r. 1564 bylo tu 300 domów. Wojny szwedzkie za Augusta II oraz 
częste pożary, z których ostatni w r . 1834, zniszczyły miasto, 'a na
stępnie rozwój Szczuczyna zupełnie pozbawi! je znaczenia. Obecnie 
uboga osada żyje z uprawy roli. Kościół parafialny murowany, po
chodzi z czasów założenia miasta, chociaż przeróbki zatarly cechy 
starożytności. Drugi kościół, po-karmelicki, zbudowany byl w r. 1605 
przez mieszczanina, Andrzeja Rogalę. Prócz tego w osadzie istnieje 
szkoła początkowa i urząd gminny, oraz mlyn wodny. Sąd i poczta 
w Szczuczynie. Jarmarków niema. 

4 12. Wąwol nica. 

Osada, dawniej miasteczko nad rz. Bystrą, w gub. lubelskiej, 
powiecie nowoaleksandryjskim, gminie Drzewce, o 7 w. od st. kole
jowej Nałęczów odlegla . Domów 152. Ludności 2000. Według 
legendy, Krakus mial tu zalożyć gród, w okolo którego skupili się 
osadnicy. Przy grodzie benedyktyni założyli kościół św. Maryi Ma
gdaleny, który przetrwał do r. 1849, a obecnie są jeszcze ruiny. Ka-
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zimierz W. odbudował dawny zamek i opasal miasto murem, oraz 
zbudował kościół parafialny św. Wojciecha, dotąd istniejący, choć 
przerabiany kilkakrotnie. Rozwój Lublina i Kazimierza, a następnie 
straszny pożar w połowie XVI w. był przyczyną upadku W. Późniejsi 
królowie nadali około 30 przywilejów, lecz miasto już dźwignąć się 
nie mogło. W kościele parafialnym jest obra1. Narodzenia M. B., po
chodzący z dawniejszego kościoła. Ludność trudni się rolnictwem 
i rękodzielnictwem. Z dawnego ratusza istnieją też fundamenty 
i część piwnic. W osadzie istnieje szkoła początkowa i urząd gmin
ny. Sąd w Kazimierzu. Poczta w Nałęczowie. Jarmarków 6. 

413. W ę g r ó w. 
:Miasto powiatowe nad rz. Liwcem, w gub. siedleckiej, powie

cie węgrowskim, o 16 w. od st. kolejowej Sokołów odlegle. Domów 
462. Ludności 8100. W XIV w. istniał już W . jako targowisko na 
drodze do Gdańska . W XV w. został miastem, a rodzina Kiszków 
utworzylą. tu ognisko propagandy kalwinizmu, lecz zarazem i jej za
wdzięczać należy dobrobyt miasta. W r. 1565 odbyl się tu synod 
kalwiński, a w r . 1570 założono szkołę i drukarnię. Gdy dobra prze
szły do RadziwiUów, ks. Krzysztof w r. 1631 oddal kościół katolikom 
a dla kalwinów wystawił zbór w r. 1634; zgorzał on w r. 1678, lecz 
znowu był odbudowany. W r. 1664 nabył dobra Jan Krasiński, któ
ry prześladował protestantów. W r. 1676 Krasiński sprowadził tu 
reformatów i zbudował dla nich klasztor, a w r. 1707 wystawił koś
ciół parafialny nowy. W r. 1703 bawil tu August II, a w r. 1786 na
dano miastu jarmarki. Pierwotną świątynię, zbudowaną w r. 1414, 
zniszczył pożar w r. 1703 i na jej to miejscu stoi obecny parafialny, 
posiadający wiele obrazów, w podziemiach zwłoki fundatora,. a nad 
zakrystyą wisi lustro metalowe, w którem znany czarnoksiężnik ' 
Twardowski ukazywał duchów. W rynku stoi kamienica, zwana 
„Gdańską", która niegdyś należała do kupców gdańskich, tu handlu
jących. W tym domu chwilowo mieszkał Stanisław August w r. 1793 
i Napoleon I podczas powrotnej drogi z Moskwy. Ludność trudni się 
rolnictwem i rzemioslami. W mieście, prócz wymienionych 2-ch koś
ciólów, istnieje kaplica na cmentarzu, kościół parafialny ewangelicki 
i tegoż wyznania kaplica na cmentarzu, dwie szkoły początkowe, sąd 



- 298 -

pokoju, urzad powiatowy m . t t . 
Jar k 

. •
6 

. ' agis ra , poczta, telegraf 1 straż ogniowa 
mar ow . Zydów 72%. • 

414. Widawa. 
Osada dawn· · · ko . . , . . IeJ ~1asteczko, nad rz. Niecieczą, w gub. piotr-

wskieJ, pow1ec1e łaskim, gminie DąbrO"'a 0 28 '"' od l • t k J · · " ' " przysz.teJ s . 
. 0 eJ?WeJ Lask odległa. Domów 172. Ludności 3400. Wieś d 

s1edz1ba rodu W · k · . , ' awna . . ęzy ow, przez mch w koncu XIV w. na miasto za-
;.iern.ona :v. szyb~o wzrastała; w r. 1563 posiadała 76 rzemieślni
;w. I z.ahc~ala się. do najludniejszych miast w ziemi Sieradzkiej. 
L ~Jny. ~ pozar~ z?iszczyly miasto, któ1·e obecnie jest ubogą osadą. 

u nosc tr~dm się rolnictwem i rzemiosłami a w okolicy słynie 
z walnych Jarmarków, których ma 12 Kościół par fi 1 ' M · · a a ny muro-
wany, sw. " ~rema, stanął w r. 1446 na miajscu drewnianego. Pożar 
w r. 1802 zmszczyl cale miasto, wraz z tym kościołem odbud d · , owa-
nym op1ero w r. 1846. Drugi kościół bęrnardynów (etatowy) zbu-
do':'al wr~z z klasztorem w r. 1638 Wojciech Wężyk. Na cmentarzu 
stoi star~zytna kaplica św. Rocha z obrazem cudownym tego świę
tego. Proc7: tego. w osadzie istnieje szkoła początkowa, urząd gmin
ny, sąd gmmny 1 stacya pocztowa. 

415. W i e I u ń. 
. ~ia~t~ po~iatowe w gub. kaliskiej, dawniej centrum ziemi 

Wiel~nski~J, o 43 w; .od przyszłej st. kolejowej w Sieradzu odległe. 
Domow 360. Ludnosc1 7000. Pierwotna osada ulokowana b l 3 d 1 · . yta o w. 

a eJ, przy grodzie, obok którego stał kościołek Bożego Ciala już na 
początku Xll w. W XIII w osadę przeniesiono a kos' · 'l • · . • , CIOt zamiernony 
na kolegiatę, pozostał w dawnej osadzie. W końcu XIII w. miasto 
otrzymało praw~ ~iemieckie, a Wladysl:a w Lokietek przyłączył go 
do Korony-. Kaz1m1erz W w r· 1350 b d l • · , • · . z u owa, zamek 1 miasto mu-
rem, o?as~l, a w r. 1365 nadal mieszkańcom liczne przywileje. W r. 
1373 1stmala tu mennica. Istniał też pałac biskupi zbudowanv w r 
1345 J ' ' . . , . . prz~z aroslawa ze Skotmk. J'hasto wzrastało szybko, bo od-
byw~ly się tu synody i ~jazdy, z których odbyty w r. 1424 byl pbd 
':odzą Wladyslawa Jag1e.tły. W wieku XV pomyślność miasta stale 
się wzmagata, tylko częste napady wrocławian (1440 i 1447 r.) ruj-
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nowały mieszczan. W r. 1457 Janusz, ks. oświecimski, spalił miasto. 
Nadawane jednak przez królów przywileje w Jatach: 1450, 1515, 
1524, 1540 i 1557 poniekąd zapobiegały ruinie miasta. W r. 1565 
ustanowiono jarmarki, to też w XVI w. i na początku XVII zakwitl 
handel, oraz przemysł sukienniczy. Vv r. 1587 miasto ucierpiało wiele 
podczas walki wojsk na czele z Zamoyskim z wojskami arcyksięcia 
:Y.Iaksymiliana, który w końcu schwytany, więziony był na zamku 
wielml.skim. Szturm szwedów w r. J 656, a następnie przejścia wy
pierających ich wojsk polskich, zniszczyły miasto. W r. 1707 i 1711 
zar·aza morowa wytępiła przeszło 2000 mieszkańców; pożar w r. 
1791 i drugi w r. 1858 zadały ostateczny cios miastu. Dziś na fun
damentach zamku stoi dom prywatny, z murów miejskich zaledwie 
są ślady, tylko brama krakowska z wieżą pozostała, po przybudo
waniu do niej ratusza. :Y.Iia.sto ma 2 place i 26 ulic, brukowane, zao
patrzone w dobrą wodę, spokojne, ciche i czyste, ale przemysł nigdy 
się tu nie rozwijał. Ludność trudni się rolnictwem i rzemiosłami. 
Handel prowadzą przeważnie żydzi zbożem, wełną, sianem i drze
wem. Kościół farny, dawna kolegiata, z kamienia wapiennego, zało
żony w XIII w., odbudowany po pożarze w 1664 r„ zatracił cechy 
pierwotne, lecz posiada wiele cennych pamiątek, jak starożytne kie
lichy i inne sprzęty kościelne, oraz dyby i kunę dla odprawiających 
pokutę grzeszników. Kościół augustyanów, zbudowany w r. 1217 
przez ks. Plwacza, po spaleniu odbudowany w r. 1350 przez K~zi
mierza Wielkiego. Janusz, ks. oświecimski, w r. 1457 wyciął w nim 
32 zakonników. Po kilkakrotnych pożarach, ostatecznie odbudowany 
w r. 1858. Kościół z klasztorem paulinów (obecnie bernardynek) 
wystawiony w r. 1393 przez W!. JagieHę. Kościół po-reformacki, 
zbudowany w r. 1629 przez Marcina Kowalskiego. Kościót po-pijar
ski, zbudowany w r. 1684, o.dbudowywany po kilku pożarach, a osta
tecznie w r. 1868; istniała przy nim szkoła wydziałowa, później ob
wodo\va. Kościól panien bernardynek, zbudowany w r. l612 przez 
Annę Koniecpolską, oddany został w r. 1819 protestantom. Dwór 
biskupi w r. 1844 przerobiono na probostwo. Prócz tego w mieście 
istnieją: cerkiew prawosławna, synagoga, szpital powiatowy, dom 
schronienia, ochrona dla dzieci, dwie szkoły miejskie, pensy a pry
watna, urząd powiatowy, magistrat, zarząd akcyzy, poczta, telegraf, 
sąd pokoju, straż ogniowa, tow. pożyczk.-oszczędnościowe, towarzy-
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stwo śpiewacze, tow. muzyczne, oraz browar, 2 garbarnie i fabryka 
mydla. Jarmarków 6. 

416. Wieniawa. 
Osada, przedmieście Li.1blina, przeważnie przez żydów zamiesz

ka~e, włączone do gminy Konopnica, gub. i pow. lubelskiego. Do
mow 124. Ludności 2400. Osada powstala okola 1400 r. założona 
~rzez mie~zczanina Jana Krydlera. W r. 1419 byly tu win;1ice, nale
zące do ~leszczan. Obecnie w osadzie tej istnieje synagoga, dwa do
my ~odhtwy dla żydów, kilka chederów, urząd i sąd gminny, a z za
kla<low przemystowych 2 garbarnie, 2 fabryki octu olejarnia i fa
b?~a wody sodowej. Jarmarków niema. Stacya ~ocztowa w Lu
blinie. 

41} Wieruszów. 
. . Os~da,, d~wniej miasto, nad rz. Prosną, w gub. kaliskiej, po

wiecie w1elunsk1m, przy granicy pruskiej, o 96 w. od st. kolejowej 
w Częstochowie, a o 1 wiorstę od zagranicznej st. Wilhelmsbriicke 
odlegla. Domów 341, przeważnie murowanych. Ludności 6000. 
W XIV w. istniała tu już osada, w której Bernard Wierusz ufundo
wa~ .w r. 1.401 klas:.:tor paulinów z kościołkiem drewnianym. Miasto 
to mgdy me odznaczalo się ruchem handlowym, hy!o ubogą mieści
ną, która niemal co lat kilkanaście ulegała doszczętnemu niszczeniu 
przez pożary. Obecnie dopiero, w ciągu ostatnich lat 40 'znacmie 
w~rosła, wzmógł się handel, pobudowano domy, osiadło wielu rze
mieślników i W. zalicza się do najładniejszych osad "Uberni. Ludność 
tr~dni .si~ r?l~i~twem, rzemios.tami (wielu jest sze,~ców) i handlem, 
głownie gęsm1 i trzodą chlewną. Pierwolny kościół parafialny stanął 
tu w r. 1R68, ale pożar w r. 1696 zniszczył oba kościoly. Parafialny 
odbudowany z drzewa, znowu splonął w r. 1806, a na jego miejscu 
'~~murowano tylko kapliczkę, kościołem parafialnym zaś zostal koś
etoł pokl~sztorny, odbudowany w r. 1880 po pożarze w r. J 878, gdy 
wraz z miastem splonąt W klasztorze tego kościoła zmarl 20 marca 
1673 r. ~s . .Augustyn Kordecki; na pamią1kę 300-ej rocznicy urodzin 
rycerz~ 1 kapłana ~!stawiono t.u w r. 1900 figurę Matki Boskiej, 
ustaw10ną przed kosc10lem. Inne istniejące tu dawniej kościołki splo-
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nęly. Za miastem stoi zamek na początku XIX w. zbu~owany przez 
właściciela osady. Prócz kościoła parafialnego, istnieją tu jeszcze 
dwie kaplice, dom przytułku dla starców, synagoga, 2 szkoły począt
kowe, 14 chederów, urząd i sąd gminny, poczta, telegraf, komora 
celna, straż ogniowa, kasa pożyczkowa, łaźnia gminna, sala balowa, 
fabryka kafli, fabryka zapałek, fabryka gorsetów i 2 garbarnie. Jar
marków 6. 

418. Wierzbica. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Wierzbicą, w gub. i powie

cie radomskim, o 9 w. od st kolejowej Jastrząb odległa. Domów 
195. Ludności 1700. Jako wieś istniala już w r. 1198, a następnie 
byla wlasnością klasztoru wąchockiego. Bolesław, ks. krakowski, 
w r. 1274 pozwolil przy kościele założyć targowisko. W XV wieku 
zostala miastem, lecz wobec rozwoju Radomia, pozostala ubogą 
mieściną. Obecny kościól parafialny rnurnwany wznieśli cystersi wą
choccy w r. 1709, nu miejscu pierwotnego. W osadzie istnieje szkola 
początkowa, dom przytułku dla starców, urząd i sąd gminny, oraz 
piec wapienny, garbarnia, olejarnia i młyn wodny. Poczta w Oro1i
sku. Jarmarków 6. Ludność trudni się przeważnie uprawą roli. 

419. Wierzbnik. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Kamienną, w gub. ra

domskiej, powiecie iłżeckim, przy kolei iwangrodzkiej. Domów 195. 
Ludności 1800. Miasteczko założone w r. 1624 przez opata Rado
szewskiego, obdarzone było przez Zygmunta III prawem magdebur
skiem i jarmarkami. H.ozwinąć się nie rnoglo i zawsze pozosta wala 
ubogą mieściną, której ludność żyła z zarobków w fabrykach obok 
miasta położonych, a należących obecnie dó tow. zakładów stara
chowickich. Domy tu ' są drewniane, ulice przepełnione błotem. 
Ludność trudni się rolnictwem i pracą w powyżej przytoczonych za
kładach. Handel w rękach żydów. Kościół św. Trójcy, parafialny, 
zbudowany w r. 1688, powiększony zoslul wacznie okol o r. 1897 · 
W osadzie istnieje też szkoła początkowa, urząd i sąd gminny, stacya 
pocztowa i za miastem stacya kolejowa. Jarmarków 4. Rzernieślni-
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k~w osada li_czy 95, a IV tej liczbie najwięcej: rzeźników 21, kraw
cow 18, szewców 19 i piekarzy 9. 

420. W ierzbołowo. 

M~asto przy drodze żelaznej, w gub. suwalskiej, powiecie wyl
kowysk1m. Domów 27-1. Ludności 3000. Wieś W. istniala już za 

cz~~ó-..~ _królowej Bony. W r. 1593 Zygmunt III nadal przywilej 
m1eJsk1 i prawo magdeburskie. Po przeprowadzeniu kolei miasto zu
pełnie z?b~żał_o, ponieważ stacya kolejowa chociaż nosi nazwę W., 
lecz z~~Jdu~e się w osadzie Kibarty, dokąd też cały handel i przemysł 
przemosl się z Wierzbolowa. Pierwotny kościół parafialny założony 
był w r. 1554, lecz uległ ruinie i rozebrany został w r. 1855. w r. 
1643 Jan Wścieklica zbudowal tu kościół z klaszlorem dominikanów 
a po zniesieniu tego zakonu w r. 1819, do tegoż kościol:a przeniesion~ 
parafię, po rozebraniu kościoła parafialnego. Obecny kościół ewan
gelicki zbudowano w r. 1879, na miejscu wystawionego w r. 1731. 
W mieście istnieje też szkoła 2-klasowa miejska, szkoła ewangelicka, 
komora celna, magistrat, poczta, telegraf. Sąd pokoju w Wylko
wyszkach .• Tarmarków 6. 

421. Wilczyn. 
Osada, dawniej miasteczko, przy samej granicy pruskiej, w gub. 

kaliskiej, powiecie słupeckim, o 96 w. od st. kolejowej Wlocławek 
odległa. Miastem W. zostal już na początku XVI w., ale jako wieś 
rodzinna Wilczyńskich istniał w XIV w. Nie mając żadnych warun
ków do rozwoju, pozostał dotąd ubogą osadą, której ludność trudni 
się rolnictwem. Kościół parafialny pod wezwaniem 11,000 Dziewic, 
zbudowany byl: na początku XIV w. W XVI w. parafia przeniesiona 
byla do kościola w Wilczej Górze, a kościół w W. odbudowany 
z drzewa w r. 1781 pozostał kaplicą. Istniały też dwie kapHce: 
św. Ducha i św. Krzyża, przez czas zniszczone. Obecnie osada ma 
72 domy i 680 ludności, oraz szkolę początkową. Urząd gminny we 
wsi Wilcza Góra. Poczta w Kleczewie. Jarmarków 6. · 
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422. Wiskitki. 
Osada, dawniej miasteczko nad rz. Pisią, w gub. warszawskiej, 

powiecie błońskim, o 6 w. od st. kolejowej Ruda Guzowska odległa. 
Domów 202. Ludności 3'700. W okól dworku myśliwskiego książąt 
mazowieckich. osiedli koloniści, klórzy na początku XIV w. otrzymali 
prawa miejskie. W r. 1221 bawil tu Konrad, ks. mazowiecki, a w r. 
1297 Bolesław. W r. 1410 bawil tu Wladyslaw Jagiełło, odwiedza
jąc stale zamieszkującą tu siostrę Aleksandrę. W XVI wieku miasto 
zupełnie podupadto i zaliczone bylo do liczby wsi, którą dopiero 
znowu Stanisław Tarlo na miasto zamieni!, uzyskawszy przywilej 
od Zygmunta ni. W r. 1820 osiedlili się w W. sukiennicy, a następ
nie powstanie cukrowni w Guzowie i fabryk w Żyrardowie wplynęlo 
na rozwój miasteczka. Obecnie osada ma brukowane ulice i jest dość 
ożywioną pod względem handlowym. Kościół parafialny katolicki 
istniał już w r. 1426, lecz podupadł w XVII w. Obecny zbudowany 
w r. J630. Dawniej byly tu jeszcze 2 kaplice: św. Krzyża i św. Wa
wrzyńca, dziś nieistniejące. Prócz kościola katolickiego, istnieje koś 
ciól ewangelicki murowany, dorn schrnnienia dla starców, 2 szkoly 
początkowe, urząd gminny, farbiarnia, oraz kilka cegielń. Jarmar

ków 6, zwykle bardzo ożywionych. 

423. Wiślica. 

Osada, dawniej miasteczko powiatowe, nad rz. Nidą, w gub. 
kieleckiej, powiecie pińczowskim, o 60 w. od najbliższej st. kolejowej 
Miechów odlegl:a. Demów 146. Ludności 3500. Starożytna osada 
w której już w r. 1122 istnial zamek obronny. Najazd tatarski w r. 
1241 zniszczy! osadę, lecz wkrótce odbudowano ją, by znowu była 
przedmiotem walki w r. 1291 pomiędzy Wladysławem Lokietkiem 
a Wacławem Czeskim. Gdy po latach tutactwa frokietek powrócił do 
kraju, Wiślica w r. 1305 otwarła mu swe bramy. Kazimierz Wielki 
umocnił zamek tutejszy i opasał miasto murem. Wiślica była miej
scem bardzo częstych zjazdów szlachty i królów, począwszy od r. 
1311, a najdonioślejszym był zjazd w r. 1347, na którym ogłoszono 
prawa zwyczajowe, zwane statutem wiślickim. Tu odbyl się też zna
ny w dziejach sąd nad niewinnie posądzoną królową Jadwigą. Kazi-
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mierz Jagie\1011czyk bawil w W. dwukrotnie. Zygmunt lll zjechał 
w r 151:11. W r. 1606. z powodu rokoszu Zebrzydowskiego, tu ze
bralo się kilka tysięcy szlachty, a król dokonal przeglądu wojsk. 
Wojna szwedzka w r. 1657 zniszczyla kwitnące pomyślnością miasto , 
a czego nie zrabowali szwedzi i węgrzy, spalone zostało przez po
żary. W r. 1787 Stanislaw August bawił tu w przejeźdiie. Pożary 
i wylewy Nidy już nie pozwoliły wznieść się miastu. Około r. 1770 
rozebrano mury i bramy miejskie. Ratusz rozebrano w r. 1818. 
z zamkn pozoslaly ruiny. Obecnie W. jest niemal miastem żydow
skiem, z zapadlemi brukami i brudnemi domami. Kościól ~a~afial~y 
(dawna kolegiata), w stylu ostrołukowym, jest wspanialą sw1ąt!n'.ą, 
rozpoczętą przez Wladyslawa Łokietka, a ukończoną prz~z K~z1m1e
rza Vv. w r. 1350, posiada kilka starożytnych obrazów i wiele pa
miątek z XV w. Jan Długosz byt kustoszem tej kol~g~a~y,. a d_o~ 

. · 
0 

wystawiony dotąd istnieje. Na przedm1escm islmeJe 
przez n1eg , . , 
drugi kościół św. Wawrzyńca. Dawniej istniały jeszcze koscwly: sw. 
Ducha i św. Marcina, rozebrane w końcu XVIII w. Prócz tego osada 
ma synagogę murowaną, przylulek dla sta:ców, _s7:kolę poc~ątko,:ą, 
6 chederów urząd gminny, pocztę, oraz k1lkanasc1e zakladow ręko
dzielniczych. Wiele osób trudni się wyrobem kożuchów. Cechy są: 
mularski, kuśnierski , szewcki i kowalski. Jarmarków 6. 

424. Wisznice. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Zielawą, w gub. sied\e~kiej'. 

powiecie włodawskim, gminie Horo~y.szcze, o 28w. ?d. st. _koleJo':eJ 
Biała odlerrla. Domów 12J. Ludnosc1 1900, a w teJ hczbie 75% zy
dów. Jako,,,wieś oddawna będąca w posiadaniu Sapiehów, do godno
ści miastu wyniesioną została w XVI w. Mikolaj Sapieha około r. 
1590 zbudował tu cerkiew parafialną, a Krzysztof Sapieha w r. 1630 
nfundowal kościół katolicki, drewniany, dotąd istniejący. W r. 1705 
miasteczko doszczętnie zgorzato i odtąd dźwigną? się _już nie .mog~o. 
\xr~ l t J · f t Sapieha w r 1715 wystaral się o Jarmarki, ktore 
''"'acysaw ozea . ·.. : 
nadal August Il. Obecnie jest to uboga osada, przewazme prz~z zy-
dów handhu·zy i rzemieślników zamieszkała. Na cmentarz~ tuteJSZ~tn 
spoczywają zwłoki matki powieściopisarza J. I. Kraszewskiego. Precz 
cerkwi i kościota istnieje w W. szkota początkowa, synagoga: urząd 
i sąd gminny, oraz stacya pocztowa. Jarmarków 3, dość ożywionych. 
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425. Wisztyniec. 
Osada, dawniej miasteczko nad J. eziorem t n b I . . . . , . ., w gu . suwa -

skieJ, powiecie wylkowyskim, o 23 w. od st. kolejowej Wierzbolowo 
odlegla: . Ludności 4100. Osada ta podob110 pierwotnie stała na in
nem mieJSCu pod nazwą 'fur a ·' · · d · , _ , pozmeJ op1ero tu przeniesioną zo-
stała. W r. 1:>60 Zygmunt August polecil zbudować w miasteczku 
kościół parafialny św. Trójcy, drewniany. W r. 1570 tenże król na
dał miastu prawo magdeburskie. W r. 1723 Krzysztof Puzyna zbu
d~wal nowy kościół drewniany, a na jego miejscu w r. 1829 wysta
wwno obecnie istniejący. Osada oddawna była punktem handlo
~vym, ~ obec~ie 17ży tuż przy granicy pruskiej. W r. 1901 uległa po
zarow1, spaliło się około 180 domów. Po pożarze cesarz niemiecki 
Wilhelm ~I, ofi~1:owal mieszkańcom pewną zapomogę pieniężną: 
~ ~~st.ępme osob1scie odwiedził, by wręczyć pogorzelcom ofiarę Naj
JasmeJszęgo Pana Mikolaja II. Ludność trudni się tu handlem i rze
mioslami, lecz te ostatnie są w rękach niemców i żydów. W osadzie 
istniej: też k~ściól ewangelicki filialny, dwie szkoły początkowe, 
urząd 1 sąd gmmny, komora celna i poczta. Jarmarków 4. 

426. Wizna. 

. . Osad~, ~a'."niej stolica powiatu, nad rz. Narwią, w gub. i po
w1ec1~ lomzynsk1m, o 18 w. od st. kolejowej Czerwony Bór odległa. 
D~mow 280. Ludności 2700. Zawiązkiem osady byl gród starożytny. 
H1storya, · · · · . vspornma JUZ o mm w r. 1170. Gród ten napadali często 
htwini i jadźwin · 12 . . . . gow1e, a w r. 94 osadę wraz z zamkiem spahh 
krzyzacy. Boleslaw, ks. mazowiecki, odbudował zamek w r. 1296. 
Na poczatku XIV w o d t ... · . • . . . : sa a zos a1a miastem, w którem często prze-
bywali ks1.ązęta 1 krolowie ówcześni. Od r. 1490 odbywały się tu są
dy gr~dz~1e. ~ zamku m. W. przemieszkiwała czas pewien królowa 
Bona ~ ~orka JeJ. A~na Jagiellonka, a po śmierci Zygmunta Augusta 
zwlok1 Je~o tu pewien czas krótki spoczywały. Wojny szwedzkie, 
a .następnie zaraza morowa zubożyly i wyludniły miasto, które do
~iero ~v połowie XIX w. dźwigać się nieco zaczęlo. W roku 1901 po
~ar zm.szczyl przeszlo 80 domów. Ludność trudni się rolnictwem 
~ rzen~ 10s.łami. Z zamku są tylko ślady. Kościól parafialny z cegly 
1 kamicm polnych, zbudowany w r. 1525 na miejscu dawnego, po-

Rrvtkn monograJla. 20 
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siada nad zakrystyą lożę, w której zwykle siadywała królowa Bona 
podczas nabożeństwa. W osadzie jest też synagoga, szkoła począt
kowa, urząd gminy Borzejewo i browar. Sąd gminny w Tykocinie. 
Poczta w Lomży. Jarmarków 6. 

42} Wiżajny. 

Osada, dawniej miasteczko, w gub. i powiecie suwalski~: 
o 30 w od stacyi kolejowej Suwałki odległa. Domów 178. ~udnosci 

2380. W okolicy bagnistej, pokrytej lasami, utworzyła' się osad~, 
która niewiadoma kiedy otrzymała przywilej miejski. Jan Kazi
mierz w r. 1659 uposażył tu parafią. Kościół spłonął w r. 1814, 
a w r. 1825 parafianie zbudowali murowany, pod wezwaniem św. 
Teresy. Kościół ewangelicki zbudowano. w r. 1879. Prócz te~o os,ada 
ma szkolę początkową, urząd i sąd gmmny. Poczta w W1sztyncu. 

Jarmarków 6. 

428. Władysławów. 
}\Hasto powiatowe .w gub. suwalskiej, nad rz. Szeszupą,. nad 

granicą pruską położone, o 19 w. od st. kolejowej Wylkowyszk1 od
ległe. Domów 400. Ludności 6500, a w tej liczbie 80%. żydów. W r. 
1643 królowa Cecylia Renata założyła miasto, nadaJąc. mu prawo 
magdeburskie i liczne przywileje. Wkrótce też wysta~10no ratusz 
i zorganizowano cechy rzemieślnicze, wskutek cze?o miasto zac.zęlo 
si szybko rozwijać. Ustanowiono też 3 jarmarki, ale wzbromono 

o~edlać się żydom, oni jednakże, pomimo tego, osiedlali się w ta_k 

ważnym punkcie handlowym i wkrótce ujęli w swe ręce handel, .kto

ry szybko rozwinttli. Głównie handlują siemieniem lnia~em, zboz.em, 
wełną, miodem, drzewem i skórami. Niektórzy z rnch doszl.1 d~ 
znacznych majątków. Miasto szybko się wznosilo. W r. 18~1 wielki 
pożar zniszczyl cz~ść miasta. Obecnie jest tu przędzalni~ welny 
i drukarnia. Miasto ma wygląd podobny do miast zagramcznych. 

W r. 1647 królowa Cecylia Renata wzniosła kościół P.arafialny 
drewniany, przy którym sprowadzeni karmelici zb~d?_wah okazały 
klasztor, a następnie, na miejscu pierwotnego, kosc1~ł muro~any 
w r. 1788, z dwoma wieżami na froncie. Prócz tego miasto posiada 
kościół ewangelicki filialny, synagogę, szkolę początkową, sąd po-
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koju, władze powiatowe i miejskie, przykomórek celny, pocztę i tele
graf. Rzemiosła w pełni rozwoju. Jarmarków 6. 

429. Władysławów. 

Osada, dawniej miasteczko, nad rz. t. n., w gub. kaliskiej, po
wiecie konińskim, o 60 w. od st. kolejowej Kutno odległa. Domów 
142. Ludności 1300. Starożytna ta osada wspomniana jest w histo
ryi już w r. 1298, lecz nie mogła się rozwinąć i niemal zupełnie upa

dla, dopiero gdy w r. 1738 sprowadzono tu tkaczów i zorganizowano 
cech, osada się podniosła. Obecnie ludność chrześciańska trudni się 
przeważnie rzemiosłami, a wyroby swoje, jak bryczki i wozy, roz

wozi po okolicznych miastach. Żydzi trudnią się handlem i pośred
nictwem. Obecnie osada ma: rzeźników 9, piekarzy 8, szewców 9, 
krawców 7, stolarzy i kołodziejów 8, garbarzy 3, ślusarza 1, tkaczów 
45, kowali 4, bednarzy 5. Istnieją też w osadzie: kościól ewangelicki 
·murowany, synagoga, urząd i sąd gminny, 2 garbarnie, z których 
jedna mieści się w dawnym pałacu Gurowskich. Poczta w Turku. 
Jarmarków 6. O parę wiors t od osady są piękne ruiny zamku w Wy
szynie. 

430. Włocławek. 
Miasto powiatowe w gub. warszawskiej nad rz. Wisłą, przy 

kolei wiedeńskiej. Ludności 21,450, a w tej liczbie 27% żydów. Mia
sto W. było już targowiskiem w czasach p1·zed<iziejowych, o zalud
nieniu jego świadczą wykopaliska i urny. \V r. 1065 posiadało już 
zamek i dwie kaplice, zniszczone przez krzyżaków. W polowie XII w. 

przeniesiono tu katedrę z Kruszwicy, a wówczas kościół był jeszcze 
drewniany. Jednocześnie też osadę zamieniono na miasto, choć pra
wo niemieckie otrzymało ono dopiero w r. 1250. W r. 1326 ks. WJ:a

dyslaw zawad tu przymierze z krzyżakami, którzy w trzy Iata póź
niej zrabowali miasto i spalili katedrę. Powtórzyło się to samo w r. 

1431. Miasto jednak, wspierane licznemi przy~vilejami królów, wzra.: 
stało dość szybko i cieszyło się pomyślnością. W r. 1577 bawil tu 
Stefan Batory, a w r. 1593 Zygmunt III. Świetny stan miasta zruj
nowali szwedzi, paląc i rabująr. w r. 1657; jednocześnie wyrżnęli 
wielu mieszkańców i zakonników. To też zupelnie miasto zubożało 
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i w XVIII w. liczyło około 1000 mieszkańców. Dopiero w r. 1796 
zabrano się do uporządkowania miasta; rząd pruski zbudował sklad 
soli w r. 1797, a w r. 1803 wielki śpichrz, których następnie przyby
wało więcej. W r. 1865 zbudowano most łyżwowy na Wiśle i po
woli miasto dźwignęło się do stanu dzisiejszego. Obecnie liczy około 
50 ulic, 2 place i całe szeregi eleganckich domów murowanych. Daw
niej był tu ogromny handel zbożem, który upadl niemal zupełnie 
po zbudowaniu kolei, jednakże i dziś jest to miasto handlowe i bar
dzo ruchliwe. Kościół katedralny, jak wyżej wspomniano, odbudo
wany w r. 1340, a ukończony zupełnie w r. 1364; gruntownie odre
staurowany zostal przez ówczesnego biskupa włocławskiego, a obec
nie arcybiskupa, ks. Popiela. W r. 1901 biskup, ks. Bereśniewicz, 
poleciZ odnowić wnętrze wspanialej świątyni. Skarbiec zrabowali 
szwedzi, a ostatecznie w r. 1794 prusacy. Na zewnętrznej ścianie ka
tedry jest kompas urządzony podobno przez Kopernika. Kościół pa
rafialny św. Jana Chrzciciela, zbudowany w r. 1538 w stylu ostrołu
kowym. Kościół Wszystkich Świętych, z klasztorem reformatów, 
zbudowali w r. 1640 małżonkowie Romotowscy. Okolo kościola jest 
cmentarz z katakumbami. Kościołek św. Witalisa, zbudowany w r. 
1330 przez biskupa M. Gołanczewskiego, obecnie jest kaplicą, nale
żącą do seminaryum. Kościól św. Stanisława rozebrano w r. 1819. 
Kościół św. Wojciecha, zbudowany byl_około r. 1639, a w r. 1821 od
dany do użytku ewangelikom, którzy na jego miejscu (uległ ruinie) 
zbudowali nowy w r. 1881. Niegdyś istniały też tu szkoły przy ka
tedrze, zamknięte w r. 1864 i kolegium jezuickie. Palac biskupi, 
przebudowywany w r. 1770, w r. 1861 biskupom przywrócony zo
stał. Starożytny ratusz w rynku rozebrano w r. 1872. W mieście 
istnieją cechy: piekarzy od r. 1544, rybaków od r. 1577, piwowarów 
i szewców odr. 1452, krawców od r. 1542, kuśnierzy odr. 1600, 
i skombinowany odr. 1619. W XVI w. bylo też towarzystwo strze
leckie. Prócz wladz powiatowych i miejskich W. posiada: konsystorz, 
seminaryum duchowne, kościól ewangelicki, synagogę murowaną od 
r. 1854

1 
szpital św. Antoniego, dom schronienia dla starców, ochro

nę dla dzieci, tow. dobroczynności, zjazd sędziów pokoju, sąd pokoju, 
wydział hypoteczny, seminaryum duchowne, 3 szkoły dwuklasowe 
miejskie, szkołę handlową 7-o klasową, 3 kl. szkolę z rzemiosłami, 
tanie kuchnie, ambulatoryum bezpłatne, pocztę, telegraf, kolej, przy
stań dla statków, straż ogniową, tow. wzajemnego kredytu, tow. po-
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życzkowo-oszczędnościowe, tow. muzyczne, kasę pogrzebową, tow. 
wioślarskie, oddział banku państwa, 2 fabryki fajansu, 3 fabr. narzę
dzi roln. i odlewnię, 2 fabryki cykoryi, 3 fabryki tektury smołowco
wej, browar, dystylarnię, 2 cegielnie, hutę szklaną, mlyn parowy, 
olejarnię, mydlarnię i kilkanaście zakładów przemysłowych mniej

szych . Jarmarków 6. 

431. Włodawa. 

Miasto powiatowe w gub. siedleckiej, nad rz. Bugiem, przy 
kolei z Chełma do Brześcia. Domów 376. Ludności 9900, a w lej 

( 

liczbie 75% żydów. W r. 1507 W. byla własnością Kryi1skich, a póź-
niej kolejno: Sanguszków i Leszczyńskich; ci ostatni zalożyli tu zbór 
i szkołę wyznania helweckiego. W r. 1634 odbył się w W. zjazd kal
winów. Miasto cieszyło się dobrobytem, lecz w r. 1648 kozacy Chmiel
nickiego napadli, miasto i zbór spalili, a kilka tysięcy żydów w pień 
wycięli. W r. 1694 nabył dobra Ludwik Pociej, który uzyskał nowe 
przywileje i zaprowadzil głośne j~rmarki na konie i bydło. W r. 
1745 miasto nabyl Jerzy Flemming, a od niego Zamoyscy. Obecnie 
cieszy się ono dobrobytem i stale wzrasta, prowadząc znaczny han
del. Cerkiew prawosławną zbudował tu w r. 1564 Roman Sangusz
ko, a w r. 1842 zbudowano nową. Kościól katolicki założony w r. 
1596 przez ks. Sanguszkową. Przybyli tu w r. 1717 paulini zbudo
wali nowy kościół, ukończony w r. 1780, w stylu rococo, zamieniony 
w r. 1864 na parafialny. Prócz tego istnieje w mieście synagoga 
z XVII w., szkola 2-klasowa, 2 szkoły początkowe, wladze powia
towe i miejskie, sąd pokoju, szpital, poczta, telegraf, stacya kolejowa, 
browar, garbarnia i 2 olejarnie. Jarmarków 4, bardzo ożywionych. 

432. Włodowice. 

Osada, dawniej miasteczko, w gub. piotrkowskiej, powiecie bę
dzińskim, od st. kolejowej Myszków o 6 w. odległa. Domów 230. Lu
dności 1580. W r. 1220 już W. były wsią książęcą, której w XIV w. 
nadano prawo miejskie, ale bylo to miasteczko ubogie, przechodzące 
od Salomonów do Włodków, a wreszcie Bonarów, którzy w r. 1571 
kościół tutejszy na ~bór zamienili. W r. 1594 nabyli Firlejowie, 
z których biskup :Mikołaj kościół katolikom przywrócił. Wojny 
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szwedzkie zrujnowały miasto i odtąd też powstać nie mogło. Obecnie 
ludność trudni się przeważnie rolnictwem. Obecny kościół parafial
ny, zbudowany staraniem księdza Kępskiego w r. 1702. Dawny koś
ciót drewnia~y popadl w ruinę. W pobliżu osady istnieją wielkie oko
py i mogily, przez lud szwedzkimi zwane. W osadzie jest szkoła po
czątkowa i urząd gminny. Poczta w Zawierciu. Jarmarków 6. 

433. Włoszczowa. 
Osada, dawniefrniasto, w gub. kieleckiej,~powiecie wloszczow

skim, o 30 w. od st. kolejowej Ję!lrzejów odlegla. Domów 314. Lu
dności 4700, a w tej liczbie 80% żydów. Już w czasach przeddziejo 
wych było tu siedlisko ludzkie, a historya wspomina o W. jako sta
rodawnej wsi królewskiej. Miastem zostaht w r. 1539, gdy Hieronim 
Szafraniec, sta1·osta chęciński, otrzymał przywilej od Zygmunta I. 
Jednocześnie nadano miastu prawo niemieckie. Położone w niewy
godnym punkcie handlowym, miasto nie mogło się rozwinąć, uwa
żane byfo jako wieś do r. 1815, a uzyskawszy powtórnie nazwę mia
sta, stracilo ją w r. 1867. Obecnie jest to osada o 14 niebrukowa
nych ulicach, slabo oświetlana i nieodznaczająca się czystością. Żydzi 
prowadzą handel, a chrześcianie trudnią się uprawą roli i rzemio
słami. Wladze powiatowe, po ulokowaniu ich w mieście, wywołały 
osiadlanie się ludności. !Kościół parafialny' istniał tu już w XIV w.; 
przez pewien czas zamieniony byl na zbór kalwiński, a katolikom 
przywrócony dopiero za Zygmunta III, gdy kalwini zbudowali dla 
siebie zbór drewniany. Obecny kościół murowany wzniesiony zosta! 
pod wezw. N. 11. P. Na cmentarzu stoi starożytny kościołek Wszyst
kich Świętych, niewiadomo kiedy zbudowany. Prócz tego osada ma 
władze powiatowe, szkołę początkową, synagogę, urząd gminny, 
pocztę, telegraf, sąd gminny i dwie małe olejarnie. Jarmarków 6. 

434. Wohyń. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Piwonią, w gub. siedleckiej, 

powiecie radzyńskim, gminie Lisia Wólka, o 12 w. od st. kolejowej 
Radzyń odległa. Domów 246. Ludności 2600. Osada istnala już 
w XIV w., lecz w r. 1576 byta tylko wsią króle"·s ką. Przywilej miej
ski otrzymała około r. 1590. Na początku XVUf w. miasto przeszło · 
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w posiadanie Celińskich, następnie Dąbrowski~h, , a w ~o~c~ Brzo-
k. h Nie mogło się to miasteczko rozwmąc nalezyc1e 1 dotąd 

ZOWS IC • · · d 
pozostaje ubogą osadą. Cerkiew istniała tu oddawna, ~e~~ mewi~ o.-
mo kiedy powstała. By la już· w r. 1660. Pierwotny kosc10l .katohck1, 
drewniany, z r. 1537, spłonął w r. 1794, a obecny wystawiony w r. 
1844. Prócz tego osada ma szkołę dwuklasową męską, dom przy~ułku 
dla starców i urząd gminny. Poczta w Radzyniu. Jarmarkow mema. 

435. Wodzisław. 
Osada dawniej miasto, w gub. kieleckiej, powiecie jędrze-

. k. 0 9 w od stacyi kolejowej Sędziszów odleg!a. Domów 356. 
jOWS lffi 1 · • l • • 

L d · · 4100 a w teJ· liczbie 78% żydów. Miasto za.i.ozone za czasow u nosc1 , , kt · h 
Wladystawa Lokietka, a właścicielami byli Lanckoro~sc.y, z ?~·y~. 
Jan zbudował pod miastem zamek około r. 1550, za.m1emony p~zmej 

l W r 1581 miasto posiadalo 2 krawcow, 2 kusmerzy, na pa~ac. · d · · 'I 
4 tkaczów 5 szewców 2 kowali i 4 piekarzy, co dowo z1, z~ p~mys -
. „' . ·ę ni·e m~glo w XVII w. napłynęli lu żydzi 1 ująwszy me roZWljaC SI • . 865 

ster handlu i rzemiosł w swoje ręce, dotąd trzymają. ~ r .. 1 osa: 
da niemal doszczętnie zgorzała, a i później zdarzały. się pozar~, ~h?c 
mniej dotkliwe, jednakże straży ogniowej nie zorgamzowano. h.os~t~l 

arafialny murowany, bardzo ladny, zbudowany. w r. 1787 na m1ej-
p !onego przechował w podziemiach starozytne trumny meta-
scu spa ' k · k · h W sa 
1 wewnątrz posiada piękne grobowce Lanc orons ie . . o -
owe, a k • tkowa sąd 1 urząd dzie istnieje też synagoga murowana, sz o.i.a począ '. . 

gminny, oraz stacya pocztowa, Ulice brukowane. Jarma1kow 6. 

436. Wojsławice. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. lubelskiej, po\;iecie chełm

skim 0 44 w. od st. kolejowej Rejowiec odległa. Domo.w 1.51. . Lu-

d : · 2460 a w tej· liczbie 72% żydów. W XVI w. W. istmały .Jako 
nosc1 ' f C cki pisarz · ' kos'cielna Około r. 1680 posiadał je Ste an zarne ' . . 

w1es · · k t rzyw1le1 koronny synowiec wodza, który prawdopodobme uzys .a P d , . 
' . 1 . l d h PoletyUow. Lu nosc miejski w ostatntch czasach W. na ezaq o r. . . d . 

· . 1 . t H d 1 prowadzą zydz1 W osa zie trudni się przeważme ro me wem. an e · 
k ...• k t reki parafialny, dom moistnieje cerkiew prawosławna, osc10„ a o 1 

dlitwy dla żydów, dom przytułku dla starców, szko!a początkowa, 
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urząd gmin ny, stacya pocztowa i z.aktady przemysłowe: fabryka ma
szyn i narzędzi rolniczych, browar, gorzelnia, olejarnia i fabryka 
octu. Jarmarków 6. 

43]. Wolanów. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. i powiecie radomskim, 

o 8 w. od st. kolejowej Radom odległa. Domów 47. Ludności 1680. 
Jako wieś Wola Kowalska istniala już osada W. w r. 1321, lecz kie
dy przemianowano ją na Wolanów i wyniesiono do godności mia
sta - niewiadoma. W r. 1802 nazywają W. tylko targowiskiem. 
Ludność tu uboga, trudni się rolnictwem, a rzemieślników w r. 1900 
liczono: 12 krawców, 11 szewców, 2 tkaczów, 8 bednarzy, 1 koło
dzieja, 3 stolarzy, 1 piekarza, 1 masarza, 1 kowala i 1 szklarza, 
wszystko to niemal żydzi. Drewniany kościół parafialny założyl po
dobno Michał Pakosz około r. 1321. Osada ma też szkolę początko
wą, urząd i sąd gminny, oraz browar. Poczta w Radomiu. Jarmar
ków 6. 

438. Wolborz. 
Osada, dawniej miasto, nad rz. W olborką, w gub. i powiecie 

piotrkowskim, o 8 w. od st. kolejowej Baby odległa. Domów 172. 
Ludności 2600. Pierwszą wzmiankę o W. znajdujemy pod r. 1065, 
a musiała osada szybko się rozwijać, bo już w r. 1215 odbyl się tu 
synod prowincyonalny. Miastem osada została okola r. 1240

1 
a te

szek Biały nadal liczne przywileje w r: 1273, oraz prawo niemieckie. 
W końcu też XIII w. miasto obwiedziono murem. Zdaje się, że wów
czas istnia! tuj uż zamek biskupów, których wlasnością odda w nabył W. 
Król Wladyslaw JagieUo zjechal tu w r. 1410 i na odbytej naradzie 
ze szlachtą postanowił walczyć z krzyżakam'i. W cztery lata później 
znowu pod W. zgromadziły się wojska polskie, gotowe do walki 
z krzyżakami. W r. 1464 odbyl się synod prowincyonalny, a w r. 
1550 bawił w W. Zygmunt August. W r. 1671 od pioruna spalila się 
znaczna część miasta. W r. 1775 Stanisław August odwiedził miasto. 
Powoli jednak podupadło ono i dziś chrześcianie trudnią się rolnic
twem i hodowlą inwentarza, a żydzi handlem drobnym. Rzemiosła 

są bardzo liche, a istniejący cech skombinowany zamknięty został 
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w r. 1901. Ulice brukowane, lecz domki małe, wiele zaś z nich po
siada wygląd starożytny, chociaż część znaczną zniszczyły pożary 
pomiędzy r. 1870 a 1880. Około r. 1790 istniał też w W. młyn prn
chowy, dostarczający amunicyi do arsenału warszawskiego. Kościół 
parafialny św. Mikołaja, zbudowany w r. 1148, powiększany i roz
szerzany, przetrwał dotąd. Odr. 1544 do 1818 był kolegiatą. Posia
da kilka cennych obrazów Smuglewicza. Dawniej byly tu jeszcze 
kościołki: św. Krzyża, św. Leonarda, ~w. Ducha, św. Trójcy i św. An
ny· ten ostatni przetrwał na cmentarzu do ostatnich czasów, a w r. 
18S7 na jego miejscu wybudowano murowany. W r. 1777 biskup 
Ostrowski, póżniejszy prymas, wystawił tu ratusz z okrągłą wieżą, 
który dopiero około r. 1832 został rozebrany; szczątki jego dotąd 
istnieją. Zamek spustoszony około r. 1470 odbudował biskup Jakób 
Siemieński. Zamek ten zgorzał. Na jego gruzach zbudowano w r. 
1626 palac murowany, a w okół niego założy! fundator, Jędrzej L~p
ski, ogród i zwierzyniec, oraz piękny staw, wyl~żon! granitem. Bis
kup Ostrowski palac ten przebudowywał. Obecme w gI:Qachu tym 
mieszczą się koszary. W osadzie istnieją też: dom przytułku dla star
ców, szkola początkowa, urząd i sąd gminny, stacya pocztowa, tele
graf i spółka hodowli drzewek owocowych. Jarmarków 6. Osada ma 
trzy przedmieścia. 

439. Wolbrom. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Pokrzywianką, w gub. kie

leckiej, powiecie olkuskim, przy kolei iwangrodzkiej położona. Do
mów 416. Ludności 7000, a w tej liczbie 80% żydów. Miasto za przy
wilejem Wladyslawa Lokietka założy.li w r. 1321 bracia Wolfr~m 
i Hilary, którzy też uzyskali prawo niemieckie. W r. 1484 miasto 
zgorzało, a dla podniesienia go Kazimierz Jagiellończyk w r. 1485 
nadal jarmarki i targi. Miasto jednak było ubogie w XVI w., nie ma
jąc warunków do rozwoju. W r. 1766 starostwo W. ?rzeszl.o .na 
własność głośnej w dziejach Urszuli Dembińskiej, „pani starosc111y 
\\'Olbromskiej". Obecnie chrześcianie trudnią się rolnictwem i szewc
twem, a żydzi handlem zbożem, jajami i kaszą. Kóściół parafial~y 
św. Katarzyny, zbudowany był w XVI w. przez kanoników lateranen
skich z Krakowa którzy w r. 1690 wystawili klasztor, obecnie za
mieniony na plebanię. Kościół odnowiono w r. 1894. Drugi kościół 
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N. M. Panny chyli się do upadku. Osada ma też 2 szkoty począlko
we, synagogę, dom schronienia dla starców, urząd i sąd gminny, 
pocztę, telegraf, stacyę kolei o 2 w. odległą i straż ogniową ochotni
czą. Jarmarków 6. 

440. Wyłkowyszki. 

Miasto powiatowe w gub. suwalski~j, nad rz. Szejmeną, w po
bliżu kolei warszaw.-petersburskiej. Domów 952. Ludności 9200. 
W r. 1660 Kazimierz Wielki osadę leśną, w puszczy Preńskiej poło
żoną, zamienił na miasto, które dość pomyślnie ale wolno rozwijalo 
się; dopiero, gdy za rządow pruskich przeniesiono tu sąd okręgowy, 
miasto zaczęło się szybciej zaludniać. W r. 1812 stanął tu z armią 
Napoleon I i rezydując w dawnym pałacu starostów, przebyl dni 
cztery, poczem wyruszył do Kowna. W ostatnich latach miasto szyb
ko się zabudowywa i zaludnia. Handel i rzemiosła cieszą się dobro
bytem. Kościół parafialny pierwotnie zbudowal tu w r. 1620 Jan 
Pac, starosta preński, pod wezwaniem N. Maryi Panny. Okola r. 
1890 na jego miejscu wystawiono nowy kościół z dwoma wieżami. 
Prócz władz powiatowych i miejskich w mieście istnieją: kościół 

ewangelicki filialny, trzy szkoły początkowe, sąd."pokoju, sąd gminny, 
poczta, telegraf i browar, oraz synagoga. Stacya kolejowa o 3 w. za 
miastem. Jarmarków 6. 

441. Wyśmierzyce. 

Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Pilicą, w gub. i powiecie 
radomskim, gminie Radzanów, o 33 w. od st. kolejowej Radom od
legła. Domów 119. Ludności 1800. We wsi W. już w r, 1398 usta
nowiony był pobór cła na granicy Korony i Mazowsza. Wieś ta na
leżała do benedyktynów plockich, którzy w XV w. uzyskali dla osady 
przywilej miejski. Dalsze losy tej osady są nieznane. Ludność trudni 
się rolnictwem rybolówstwem i handlem. Pierwotny kościół para
fialny zbudow~ny był w r. 1378 przez Arnolda, opata płockiego, pod 
wezwaniem Zwiastowania N. M. P. · i Wniebowstąpienia Chrystusa. 
W r. 1854 na miejscu tego kościoła wzniesiono nowy, rozszerzony 
następnie w ostatnich czasach. Prócz tego osada ma szkołę począt-
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kową, 2 wiatraki i 4 jarmarki. Urząd gminny w Przytyku. Sąd 

i poczta w Bialobrzegach. 

442. Wyszków. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Bugiem, w gub. warszaw

skiej, powiecie pułtuskim, przy kolei nadnarwiańskiej polożona. Do
mów 228. Ludności 5400, a w tej liczbie 75% żydów. Starożytną tę 
osadę, dokumenty z r. 1203 już wymieniają jako wlasność biskupów 
płockich, którzy posiadali tu swój dworzec i często w nim przemiesz
kiwali. W r. 1502 za staraniem biskupa Wincentego Przerębskiego 
osada otrzymała przywilej miejski i prawo chełmińskie. Zygmunt I 
pozwolił zbudować most na Bugu, a Zygmunt III w r. 1599 ustano
wił cechy rzemieślnicze. Biskup Karol Ferdynand zbudował tu dla 
siebie wspaniały pałac, w którym przemieszkiwał do śmierci. Napad 
szwedów w r. 1655, a następnie zaraza morowa zniszczyly miasto. 
W r. 1781 Stanisla w August ustanowi! jarmarki. W ostatnich latach 
osada, po zbudowaniu kolei, zaczęta szybko wzrastać, a choć pożary 
w latach 1897 i 1898 większą część miasteczka zniszczyły, zdołało 
się ono odbudować. Ludność zajmuje się handlem, rolnictwem i rze
miosłami. Kościól parafialny stanął w r. 1378, na miejscu pierwotnej 
kaplicy, a gdy ten popadl z czasem w ruinę, dziś istniejący wystawił 
w r. 1793 biskup Szembek. Obecnie kościół ten jest starannie odna
wiany. Posiada figurę św. Idziego - dzieło sztuki rzeźbiarskiej 
z XV w. Prócz tego w osadzie jest szkoła początkowa, urząd i sąd 
gminny, synagoga, kasa pożyczkowa-oszczędnościowa z ob~otem 
rocznym około 55,000 rb„ urząd pocztowy, telegraf i stacya koleJOW~. 
Jarmarków 6. W ostatnich latach zaczęło tu osiedlać się wielu letm
ków z Warszawy, ku czemu sprzyja zdrowa kąpiel i lesista okolica. 

443. Wyszogród. 
Miasto nad rz. Wisłą, w gub. i powiecie płockim, o 30 w~ od 

st. kolejowej Nowo-Gieorgiewsk odległa. Dornów 230. Lu.dn?ś~i 
4500, a w tej liczbie 75% żydów. Dokumenty z r. 1231 wym1eniaJą 
\V. jako osadę istniejącą przy grodzie, zbudowanym przez Konrada I 
na dawnem grodzisku. W r. 1280 schronił się tu Daniel hali~ki. :v r. 
1349 otrzymafa miasto Elżbieta, matka ks. Bolest;pva mazow1eck1ego. 
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~azimierz W. zamek przebudował. W XV i XVI wieku W. rozwijał 
~1ę bardzo szczęśliwie, dopóki Warszawa nie przeszkodziła dalszej 

Jego pomyślności. Mieszkalo tu wielu rzemieślników i kupców. Zy
gmunt August zatwierdził cechy: kuśnierski i krawiecki. W XVII w. 

~a stokach wybrzeża były piękne winnice, a w mieście była znaczna 
liczba sukienników. Dopiero wojny szwedzkie zubożyły miasto. W r. 

1704 obozował pod W. August II, a w r. 1747 pożar zniszczył mia

sto. Za rządów pruskich napłynęli tu żydzi, wznieśli synagogę 

i zabrali handel w swoje ręce. Jednocześnie osiedliło się wielu kolo
nistów niemieckich, którym na zbór ewangelicki oddano kościół fran
ciszkański. Obecnie miasteczko wzrasta znowu pomału. Zamek stal 
w pobliżu obecnego rynku, a przechował się do polowy XVII w. 
W r. 1798 rząd pruski sprzedał mury na rozbiórkę; z cegieł zamku 
wystawiono kilka domów. Kościół parafialny św. Trójcy, istniejący 

od bardzo dawna, Waclaw, ks. płocki, oddał bożogrobcom w r. 1320, 
którzy posiadali go do r. 1819. Obecny kościół wystawili zakonnicy 

w r. 1786, po spaleniu się pierwotnego. Kościól franciszkanów ( obec
nie ewangelicki), zbudowany był w r. 1675 na miejscu poprzedniego, 

który zgorzał. Kościół św. Barbary, drewniany, nad Wisłą, spłonął 
w r. 1799. Obecnie osada ma jeszcze synagogę, dom przytułku dla 
starców, trzy szkoły początkowe, magistrat, sąd pokoju, urząd pocz
towy, straż ogniową, tow. kredytowe, tow. pożyczkowo-oszczędno
ściowe, mlyn wodny, dwie olejarnie, cegielnię i fabrykę octu, oraz 

przystań dla statków. Jarmarków 6. 

444. Zagórów. 
Osada, dawniej miasteczko, w gub. kaliskiej, powiecie słupec

kim, o 13 w. od st. kolejowej Kutno odległa. Domów 212. Ludności 

2300. Dokumenty stwierdzają, że wieś Z. by la już w r. 1261 własno

ścią klasztoru w Lądzie. W XV w. osada otrzymała przywilej miej
skli. Malo posiadając warunków do . rozwoju, miasto nie mogło się 
wznieść i pozostalo dotąd ubogą osadą. W XIV w. opaci założyli tu 
kościół parafialny św. Piotra i Pawla, a gdy ta świątynia popadła 
w ruinę, zbudowany został w r. 1720 kościół obecnie istniejący, 
przez opata, Antoniego Lukomskiego. W osadzie istnieje też kościół 
ewangelicki parafialny, dom przytułku dla starców, szkoła początko
wa, urząd i sąd grrlinny, oraz stacya pocztowa .. Jarmarków 6. 

,; 
' 
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445. Zaklików. 
Osada, dawniej miasteczko, nad rz. Sanną, w gub. lubelskiej, 

powiecie janowskim, o 62 w. od st. kolejowej Lublin odległa. Domów 
236. Ludności 2500. Założycielem miasta jest jeden z Zaklików, her
bu Topór, za czasów Władysława JagieUy. Po wygaśnięciu rodu za

łożycieli, dobra przechodziły kolejno do rąk Gniewoszów, Małachow
skich, Puchalów, a wreszcie spółki ziemian. Niegdyś by! tu zamek, 
w którym mieszkali właściciele. Obecnie osada składa się z rynku 
i kilku ulic; domy ma przeważnie drewniane. Ludność trudni się ka
mieniarstwem, mularstwem, ogrodnictwem i tkactwem (kobiety). 

Chrześcijanie są tu niezwykle inteligentni i niemal wszyscy muzy

kalni. Żydzi prowadzą handel. Kościół parafialny św. Trójcy, muro
wany, zbudowany był w XVI w. przez Annę i Piotra Gniewoszów, 
a gmntownie odrestaurowany został w r. 1880. Nadto w osadzie ist
nieje synagoga, dom przytul ku dla starców, szkola początkowa, Ul'Z:j,d 
gminny, zarząd straży pogranicznej, stacya telefonów, rnlyn turbino
wy, cegielnia, piec wapienny, fahryka gontów i w pobliżu osady fa
bryka żelazna. W dobrach Z. rozwinięta jest hodowla karpi na wy

soką skalę. Poczta w Janowie. Jarmarków 6. 

446. Zakroczym. 
:Miasto nad rz. Wisłą, w gub. warszawskiej, powiecie płońskim, 

0 
8 w. oct st. kolejowej Nowogieorgiewsk odlegle. Ludności 4500. Sta

rożytny to gród, broniący przeprawy przez Wislę. Zamek byl miej
scem zjazdów, zwoływanych przez książąt mazowieckich. W r. 1335 
Ziemowit i Trojden tu odnowili dawniej zawarte przymierze z krzy
żakami. W XlV w. powstaly tu też sądy ziemskie. W r. 1511 pożar 
zniszczy! miasto, ale nadawane przywileje i częste zj!J.zdy panów 
wpłynęły na podźwignięcie się miasta. W r. 1616 byl~ tu 214. rze
mieślników. Dopiero wzrost Warszawy w końcu XVI w. zie oddziałał 
na z. W r. 1656 szwedzi zrabowali miasto. Nie pomogły już nadania 

jarmarków w r. 1666, ani ulg i przywilejów w r. 1670 przez Michała 
Korybuta i w r. 1679 przez Jana Jl[ - miasto upadło. W r. 1~00 
garstka ludności trudnila się żeglugą i rybołówstwem. W r. 1880 1st~ 
niala tu fabryka papieru ołowianego. Kościół parafialny pochodzi 
z XIY w., a zbudowany jest na miejscu pierwotnej kaplicy, wysta-
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wio n ej w r. 1001. Przebudowy zatarly cechy dawne tego kościoła. 
~- r. 1840, po odrestaurowaniu poświęcony został powtórnie. Koś
cro! z klasztorem kapucynów, zbudowany w r 1757 przez Józefa 
Mlockiego, zamknięty był od r. 1&)2. Po wyresta.urowaniu, przywró
cony został do właściwego użytku w r. 1899. Kościół św. Ducha zbu
dowany w r. 1518, zamienił się w ruiny jeszcze na początku xix w. 
Zamek ':"lącz~ny został do obrębu twierdzy. W mieście istnieją: dwie 
synago,g1, dwie szkoły początkowe, magistrat i poczta. Sąd pokoju 
w Plonsku. Jarmarków 6. 

447. Zambrów. 
. ~sa~a, dawniej miasteczko, nad rz. Jabłonką, w gub. i powiecie 

lomzynsk1m, o 21 w. od st. kolejowej Czyżew odległa. Ludności 3800. 
Kto i kiedy pierwotne targowisko zamienił na miasto - niewiadomo. 
W r. 1479 Janusz, książę na Ciechanowie, nadal miastu 2 jarmarki . . ' 
a Jego synowie w r. 1523 powiększyli liczbę jarmarków do pięciu. 
Rozwinąl się tu bardzo wyrób piwa w XVI w „ a miasto tak wzrosło 
że liczyło 250 domów, lecz zaraza morowa i klęska glodu w r. 1575 
znacznie je opustoszy!y. Po wojnach szwedzkich upadlo wreszcie zu
pełnie i dopiero w ostatnich latach zaczęło się podnosić. Obecnie 
liczy wielu rzemieślników i prowadzi znaczny handel drobny. Kościół 
parafialny, zbudowany był z drzewa w r. 1283 przez książąt mazo
wieckich, a na jego miejscu wzniesiono w XV w. murowany, gdy zaś 
i ten został spustoszony, w XVIII w. Marcin Krajewski, kanonik płoc
ki, powiększył mury i wyrestaurowal. Okolo r. 1894 wzniesiono no
w~ k?ściół w stylu rom~ńskim, o dwóch wieżach. Prócz tego w osa
dzie Jes~ synagoga, .dw~e szkoły początkowe, urząd i sąd gminny, 
poczta 1 telegraf, wielkie koszary dla dwóch pułków wojska, dwa 
młyny parowe, młyn wodny i kilka wiatraków. Jarmarków 6. 

448. Zamość. 
Miasto powiatowe w gub. lubelskiej, do r. 1866 forteca, o 51 w. 

od st. kolejowej Rejowiec odlegle. Ludności 12,000, a w tej liczbie 
65% żyd.ów. W X:V .w. Skokowski zbudował tu obronną rezydencyę 
na wzgorzu, z ktoreJ odparl szwedów za czasów Zygmunta I. Uro
dzony w tym zamku Jan Zamoyski okolo r. 1580, w celu zalożenia 

j: 
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miasta, rozpoczął budowę nowego zamku, kościoła i miasta, wedl~g 
z góry ułożonego· planu. Jednocześnie nadano miastu prawo me
mieckie. Gdy zaczęlo tu osiedlać się wielu kupców cudzoziemców, 
w r . 1585 Stefan Batory nadał jarmarki i targi, oraz znaczne swo
body, wskutek których coraz liczniej ściągali tu osadnicy i bogaci 
przemysłowcy. Obwarowanie miasta zabezpieczało ich od łupieżców, 
to też murowano domy, zakładano bogate sklepy, a nawet utworzono 
gieldę kupiecką. W tym też czasie zbudowano okazały ratusz. W r. 
1589 miasto znowu otrzymalo przywileje, a następnie w latach: 1635 
od Wladysława IV, w r. 1689 od .Tana III i w r. 1732 od Augusta II. 
W r . 159::J założono akademię, podzieloną na 8 klas, zamiast na fa
kultety, a jednocześnie powstała drukarnia i lombard dla rzemieślni
ków. Kwitnące miasto w r 1633 nawiedzone zostało pożarem, który 
znaczną część budowli i kolegiatę strawił. W r. 1648 Bohdan Chmiel
nicki z tatarami bombardował miasto, a w r. 1658 pofar wiele strat 
wyrządzi!. W r. 1705 Mazepa zająl Zamość, a w r. 1715 wojska 
austryackie go zdobyły. W pięć lat później odbył się tu synod. Gdy 
z. przeszedl pod panowanie Austryi, akademię zamieniono na liceum, 
a twierdzę zajęły władze wojskowe. W r. 1809 i 1813 również prze
chodziło miasto ciężkie koleje. W r. 1816 przebudowano fortecę odpo
wiednio do nowszych wymagań, ale już w r. 1866 została zniesiona. 
Za rządów austryackich poznoszono klasztory, zajmując budowle na 
potrzeby wojskowe. Dopiero w drugiej polewie ubiegłego wieku 
miasto zaczęło się rozwijać. Obecnie przedstawia ono jakby dwa 
miasta oddzielne: stary i nowy Zamość, odległy jeden od drugiego 
o 11/ 2 w. Stary z. budowany według wymagań fortecznych, ma ulice 
wązkie z kamienicami jednopiętrowemi, z podsieniami. Bruki są tu 
z cegly; miasto jest skanalizowane jeszcze w XV w. Nowe miasto da
leko gorzej się przedstawia. Znaczny ruch handlowy, opanowany jest 
przez żydów; wywożą głównie zboże, mąkę, szmaty, drzewo budul
cowe i jaja. Chrześcijanie zajmują się mularstwem, ciesielstwem, 
bednarstwem i szewctwem. Starożytna kolegiata zbudowana okolo 
r. 1580, jednocześnie z miastem, w r. 1600 otrzy1~aJa ~1azwę k?le
giaty, a pod względem bogactwa i architektury, św1ątyma la zalicza 
się do najpierwszych w guberni. Ma wiele wspaniałych nagrobków 
i piękne obrazy, oraz w skarbcu przechowywa się wiele relikwij, or
natów, kielichów i bogatych monstrancyi. Grecy tu osiedli w r. 158_9 
wystawili wlasny kościót, oddany w r. 1706 bazylianom. Obecme 
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jako cerkiew prawoslawna . • .. 
ci~zkański za rządu austry;ct~:t ;w1ezo od~owiony. Kościól po·fran-
tez w mieście i d g przerobiono na koszary Jst .. 

ruga cerkiew l · meJe 
szpitale: św. Lazarza i ż d rawos awna, oraz: dwie synagogi . 
gimnazyum męskie i z· , kY. ows i, dom przytułku dla starców pro~ 
t . . ens ie, trzy szkoły tk ' 
owe I miejskie zjazd sędz". k . począ owe, wladze powia-

wy?zial hypote~zny, poczta i~:, po fOJU,, ~ąd P?koju, zarząd akcyzy, 
WOJskowe, to warz. poż czk' egra ' straz, o~mowa, wielkie koszary 
slowe: browar 3 cegief . o;o-oszczędnosc10we i zakZady przemy

i wiatraki fab~·yka kl" nk~e, abryka mydla i świec, 3 mlyny wodne 
. ' rn ieru fabryka . . 

wod mineralnych Do . t ' powozow 1 bryczek i fabryka 
· d . · mias a prowadzą t b 

z s1e mtU bastyonami Na r . . rzy ramy z ciosu i muru 
. ynku stoi piękny ratusz. Jarmarków 6. 

449. Zawichost. 
Osada, dawniej miasteczko nad rz w· l 

powiecie sandomierskim 
0 36 ' d · .

1
s ą,. w gub. radomskiej 

Domów 304: Ludności ,4900 w. o st: k~leJ~WeJ Ostrowiec odlegl::i'. 

drewniany z osada istniał t , ad w te~ liczbie 65% żydów. Zamek 
. • u o czasow n· · t 

wazny punkt handlowy i strategie Er iepam1ę ny?h, stanowiąc 
1148. Leszek Bia!y w ·r 1205 t zny. istorya wspomma z. już w r. 

poczem osada wkrótce ~trzym : ocz~l .tu _walkę z księciem halickim, 
1421 tatarzy napadli i a.~ miejskie prawo niemieckie. w r 
i pierwsza potowa XlV-gowbc~ę~c1 ~rabowali Zawichost. Wiek xni 
B 

YłY naJpomyślnieJ·s · . 
udowano kościolv ze w rozWOJU miasta 

, ' wznoszono klasztor · · · 
niany na murowany. Gdy J·ednak , h hy, zamieniono zamek drew. 

ruc andlowy k . . 
począl w Sandomierzu i Kazimierzu-Z. u adl . once.ntrowac się 
stu wyrządziła zaraz::i morowa w r. 1360 Pb. . ~1ele tez złego mia
W r. 1376 Z. odparł najazd litwin. , za ii:_raJąc połowę ludności . 
tatarzy. Miasto następnie coraz s~wb ~ ~ r. Ino.o sp~stoszyli okolice 

w r. 1678 nakazał zrujnowany za~e~1;~ upad~lo, az wreszcie sejm 
zabrała resztki tych murów i d·.. 

1 
d _zebrac. W r. 1813 powódź 

ku doprowadzit go alównie s tz1s za e wie są ślady zamku. Do upad-

t 
" z urm szwedów w r 1657 Ob . . 

o osada z cztere111a przedmie · . . , . · · . errne Jest 
kują wyłącznie żydzi . . Ulic jes~c1~~1,_ ~ ktorych. Prospero w zarniesz-

drewniane. Ludność chrześci' . k I • wa. rynki. Domy przeważnie 
twem, kowalstwem ciesielstwJeamns1· af zaJm_uJte się rolnictwem, flisac-

, urmans wem· pl · · · 
gęsi i trzodę chlewną. Handel i .. ' ee zenska hoduje 

znaczna częsc rzemiosl w rękach 
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żydów. Rzemieślników w r. 1900 był0: kow::ili 6, stolarzy 12, cieśli 6, 

skutników 2, szewców 34, ślusarz 1, blacharzy 2, malarzy 2, powroż
ników 2, mularzy 8, piekarzy 5, rzeźników 6, oraz 2 cegielnie, 2 pie

ce wapienne, garncarnia i olejarnia. Handel zbożem upada, śpichrze 
znoszą. Kościół parafialny N. M. Panny, zbudowany by1: za czasów 
Bolesława Chrobrego około r. 1148, lecz popadł zupełnie w ruinę, 
a na jego miejscu ksiądz Lange wzniósł uową świątynię w r. 1738. 
Z powodu ruiny kościół ten zamknięty był w r. 1804, a otwarto go 
dopiero po odrestaurowaniu w r. 1829. Kościół po-franciszkański, 
zbudowany byl przez Ziemowita, ks. mazowieckiego, a .po zburzeniu 
przez szwedów, odrestaurowano go w r. 1663. Istniał w tym kościele 
grobowiec ks. Grzymisławy, lecz co się z nim stało - niewiadomo. 

W osadzie istnieje też synagoga murowana, szkoła początkowa, urząd 
gminny, urząd celny, poczta i telegraf. Jarmarków 6. 

450. Zawiercie. 
Osada fabryczna nad rz. Wartą, w gub. piotrkowskiej, powie

cie będzińskim, gminie Poręba Mrzygłodzka, przy kolei warszawsko
wiedeńskiej. Domów okofo 1200. Ludności okoJ'.o 20,000. W r. 1431 
istniała tu tylko karczma, jak o tern świadczą wzmianki historyczne. 
Dopiero w XIX w. powstały w Z. zakłady przemyslowe. Obecnie ist

ni eją tu: wielka przędzalnia bawełny i warsztaty tkackie z blichar

nią, farbiarnią i drukarnią, huta sz~lana, fabryka przetworów che

micznych, odlewnia żelaza i fabryka maszyn rolniczych, fabryka 

przędzy wigoniow,ej, kopalnie rudy żelaznej, fabryka cegły, młyn 
wodny, piekarnia parowa, tartak i znaczna ilość zakładów przemy
słowych mniejszych. Obecnie buduj e się wspaniały kościół katolicki 
z dwoma wieżami, w stylu gotyckim i osada Z. utworzy oddzielną 
parafię, która dotąd istniała w Kromołowie. Prócz tego istnieje w Z. 
kaplica katolicka, synagoga, szpital fabryczny, szkoły początkowe, 
urząd gminny, biuro pomocnika naczelnika straży ziemskiej, poczta 

i telegraf, oraz slacya kolejowa. 

451. Zduńska Wola. 
:Vliasto nad rz. Brodnią, w gub. kaliskiej, powiecie sieradzkim, 

przyszla stacya kolei warsz.-kaliskiej. Domów 694. Ludności około 
Krótka monografia. 21 
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20:200, a. wraz z przedmieściem 30,800. Dawna wieś uzyskala za
lwierdzeme parafii w r. 1767, lecz kościół Wniebowzięcia N . M. Pan
ny zb.ud~wany został dopiero w r. 1782 przez ostatniego z rodzinv 
Złotmcktch, wlaścicieli tej wsi, Stefana Ztotnickiego, który wieś w ;. 
1819 rozkolonizował i na dzialkach osadził sprowadzonych ze Szlaz

ka. tkaczy. :"' :· 1825 tak utworzona osada otrzymała przywilej mi~j
ski. ~owoh miasto zapelnilo się niemcami, którzy pozaktadali tu fa
bryki, a obecnie Z. W. liczy się do rzędu poważniejszych miast 

fa~ry~zn!~h. ~iasto rozlożylo się wzdluż szosy łódzko-kaliskiej, przy 
~to.reJ tez ~est ,1. ;ynek z ratuszem pośrodku. Przemysł tego miasta 
zw1ąz.any Jest sc1sle z p1.·~emyslem łódzkim. Istnieją tu trzy fabryki 
tkac~ie parowe, mydlarma, garbarnia, 4 cegielnie i fabryka narzędzi 
rolmczych, a prócz t~g? przeszlo l 2,000 tkaczy pracuje na warszta
tach rę_cznych, wyrabtaJą.c ~orty welni~ne, płócienka, pończochy i L. p., 

ale ':s~~st~o ~o. ods:a:viaJą do Lodzi. Prócz kościoła katolickiego, 
w m_1esc1e istnieJe kosc1ól parafialny ewangelicki, dom modlitwy bap

tys~ow, synagoga, 2 szkoły dwuklasowe miejskie, magistrat, urząd 
gm1?~Y, sąd! poczta, telegraf, straż ogniowa, tow. pożyczkowo-oszczę
dnosc1owe 1 towarzystwo wzajemnego kredytu. Jarmarków ośm 
z których środopostny trwa dni trzy i odznacza się ożywionym han~ 
diem na konie i bydlo, oraz wyroby rzemieślnicze i fajansowe. 

452. Zgierz. 
Miasto fabryczne, w gub. piotrkowskiej. powiecie łódzkim, nad 

rz. Bz~rą.' polączone z L.odzią kolejką elektryczną, oraz koleją kalis
ką, ktoreJ tu stacya będzie. Domów 1870. Ludności 21 050. We wsi 
Z. w r. 1231 bawił czas pewien Konrad, książę mazo~iecki a w r. 
1345 została wieś przemianowana na miasto, choć jednak n~dano jej 
targi i jarmarki już w r. 1505, miasto nie mogla się dźwignąć. Wzrost 
Z. datuje się dopiero od r. 1818, gdy sprowadzeni zostali tkacze za
graniczni. Otrzymawszy liczne przywileje, zaczęli budować fabryki 
i w r. 1878 miasto liczylo już 113 fabryk z 1600 robotników. W r. 
1878 otwarto 6 przędzalni wełny i tak z każdym rokiem liczba ich 

stale się powiększa. Specyalnością fabryk zgierskich jest wyrób kor
tów, których znaczną część kupcy sprzedają jako wyroby francuskie 
i angielskie. Obecnie miasto posiada dwa rynki, przedmieście i 16 ulic 
prawie wszystkie brukowane. Domki przeważnie parterowe, al~ 
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miasto utrzymane czysto i schludnie. Na wielu ulicach są ułożone 
gładkie chodniki. Kościół parafialny istnieje w Z. od XIII w. W r. 
1824 na miejscu dawnego zbudowano nowy, murowany, pod wezw. 
św. Katarzyny. Na cmentarzu istnieje kościołek św. \Vawrzyńca, zbu
dowany w r. 1644. Kościół ewangelicki zbudowany w r. 1826, asy
nagoga w r. 1866. Obecnie ma być zbudowany drugi kościół kato
licki, ponieważ obecny już jest zbyt mały. Miasto posiada też: dom 
schronienia dla starców, ochronę dla dzieci, przytułek dla ewangeli
ków, szpital, szkolę hand Iową 7-klasową, 3 szkoly por.zą tkowe miej
skie, kilka szkól prywatnych, magistrat, sąd gminny, pocztę, telegraf, 
stacyę telefonów, stacyę kolejki elektrycznej, towarzystwo dobroczyn
ności, tow. pomocy uczącej się mlodzieży, towarz. cyklistów, towarz. 

śpiewacze, tow. wzajemnego kredytu, straż ogniową ochotniczą, to

warzystwo strzeleckie, stowarzyszenie braci sukienników i cechy: ślu

sarski, stolarski, szewcki i rzeźnicki. Fabryk i większych zakJadów 
przemysłowych istnieje w Z. obecnie 120,: których ważniejsze: 14 f~
bryk wyrobów wełnianych, 4 przędzalme bawełny, 2 przędzalrne 
wełny, 6 farbiarń i apretury, fabryki kortów i zakład parowy wyro
bó,v bednarskich. Wszystkie fabryki i zakłady przemysłowe zatrud

niają około 12,000 robotników. Jarmarków 6. 

453. Złoczew. 

Osada, dawniej miasteczko, w gub. kaliskiej, powiecie sicra~z
kim, 0 21 w. od przyszlej st. kolejowej w Sieradzu odległa. Domow 

124. Ludności 2200. Osada śród rozległych lasów polożona.' ot.rz~
mala prawo miejskie w r. 1605 od Zygmunta III, lecz rozwm~c się 
nie mogla. Był czas, że miasteczko slynęlo z wyrobów bryczek 1 .w?
zów, ale obecnie i ten przemysł upadł. Ludność uboga, przewazme 
rolnicza. Handel w rękach żydów. Dobra przechodziły kolejno z rąk 
:.V.falach o wskich do Tarnowskich, a w końcu Dobrowolskich. Właścici~le 
posiadają tu obszerny pałac. Klęski jednakże zu.boży~y. ~sadę, ktora 
w ostatnich czasach kilkakrotnie uległa pożarowi. Kosc10ł parafi.alny 
św. Andrzeja zbudowany w r. 1601 przez Andrzeja Ruszkows~1ego, 
miecznika kaliskiego, posiada w wielkim oltarzu obraz znacznej wa1:

tości, jako arcydzieło pędzla, oraz dwa pięk~e o,lt.a:ze boczne, rze~
bione, roboty snycerskiej z wieku XVI. Drug1 kosc10l,. po-bernardyn
ski, ulegał pożarowi dwukrotnie w XIX w., lecz dopiero teraz osta-
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te.cznie zos.tal gruntownie odnowiony po raz drugi. Zbudowany zostal 
przez tegoz Ruszkowskie~o w r. 1600. Posiada piękną monstrancyę, 
kutą ze srebra, portrety fundatorów, starożytna rzeźbioną kratę przed 
ołtarzem kilka ms ~ · XVI · k · ·1 • . , . zatow z wie u 1 k1 ka cennych darów w ka-
plicy, lecz rnektóre z nich sprzedane zostały przez jednego z księży 
na. reperacye zabudowań gospodarskich. Klasztor zniszczony przez 
~ozar, rozebrany został w r. 1882, a z murów zbudowano dom dla 
mstytucyi miejscowych. Pró'cz tego w osadzie istnieje szkota poczatko
~a, u~ząd ~ sąd gminny, poczta, telegraf, olejarnia, kilka wiatr;ków 
1 stra: ogmowa. Jarmarków 6. Rynek i ulice boczne niebrukowane. 
Rzem10sla w zastoju. Tylko kołodziejshvo i stolarstwo mają dobrych 
przedstawicieli. 

454. Zwoleń. 

.. Osa~a,. dawniej miasteczko, nad rz. Zwoleńką, w gub. radom
skieJ •. pow1ec1e kozienickim, o 29 w. od st. kolejowej Radom odlegla. 

D?m.ow. 4~6: Ludności 61 OO. Wieś Gotardowa Wola otrzymaia przy
WJ!eJ m1eJsk1 z nazwą Zwoleń w r. 142fi, a w r. 1506 nadano miastu 
prawo niemieckie, targi i jarmarki. W r. 1559 znaczna część miasta 
zgorzata, a następnie w celu rozwoju handlu Stefan Batory pozwolił 
tu zamieszk~ć żydom w r. 1578. W r. 1616 zatwierdzony został w z. 
cech skombmowany, co dowodzi, że jednak miasto cieszyło się dość 
pomyślnym rozwojem. Wojna szwedzka zrujnowala ten dobrobyt, bo 
już w r. 1660 jest tylko 125 domów i kilku rzemieślników. W ubie
głym wieku zna.wu się miasto nieco podniosło i dziś jest wzcrlędnie 
zamożną osadą. Ludność trudni się rolnictwem i wyrobem po~adzek 
na większą skalę. Rzemieślników osada liczy: krawców 29, szewców 
59, tkaczy 2, czapników 6, rymarzy 8, bednarzy 3, powroźników 3, 
stelmachów 4, cieśli 4, stolarzy 19, tokarzy 4, blacharzy 3, mula
rzy 10, kowali 14, ślusarzy 4, szklarzy 2, introligatorów 2, zegar
mistrzów 2, brukarzy 2, rzeźników 14, farbiarzy 2, piekarzy 9 i gar
barzy 27. Kościól parafialny murowany wzniesiony zostal w XVI w· 
na miejscu pierwotnego z drzewa. W XVII w. Adam Kochanowski 
dobudował kaplicę z grobami rodzinnemi. W r. 1754 kościół zgorzał, 
lecz zostal odbudowany. W r. 1900 odnowiono kaplicę Kochanow
skich, w której jest nagrobek księcia poetów, Jana Kochanowskiego, 
lecz zwłoki jego jeden z proboszczów wraz z innemi szczątkami. 
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wydobytemi z podziemi kościelnych; kazal pochować we. wspóln~m 
grobie. W osadzie istnieje też szko~a początkow~, u:ząd i. sąd gm1.n
ny, przytułek dla starców, poczla, braw.a~, ole~arma, m~odosytma, 
mlyn i garbarnia. Jarmarków 6. IstrneJe tez tu straz ogniowa 

ochotnicza. 

4.55. Żarki. 
Osada dawniej miasteczko, nad rz. Leśniówką, w gub. piotr-

k k·eJ· p~wiecie będzińskim o 5 w. od st. kolejowej Myszków od-ows I , , . . . . 

legla. Domów 370. Ludnośai 8800. Kiedy Z. został~ miastem - n~e-
wiadomo, ale rozwinąć się nie mogły, z powodu ubost.';a ~Jeb!. Mia
sto było kolejno w posiadaniu Myszkowskich, Korycmskich I War
szyckich. Około r. 1670 miało dwa kościoły i zamek. W r. 1712 st~
czono tu walkę, a mianowicie stronnicy Les~czy.ńskie~o ze stronm
kami Sasa. Pomyślny rozwój miasteczka datuJe się do~1ero o~ cza~u, 
a-dy nabyt je Piotr Steinkelłer, który w r. 1833 zalozyl tu gisernię, 
;uźnię i emaliernię, wyrabiającą naczynia kuchenne, oraz maszyny 
parowe i narzędzia rolnicze. W r. 1843 fabryka ta upadla, pocze~ 
w r 1857 zalożono przędzalnię bawełny, która przeszła na w!asnosc 
SzaJblerów, a ci dopiero rozwinęli tu przemysł fabryczny i uporząd
kowali osadę. Kościół parafialny istniał tu już w XV w. W r .. 1~46 
Steinkeller wzniósł nowy kościól św. Szymona i Judy, ~a ~1e.iscu 
dawnecro. Drucri kościołek św. Barbary, starożytny, lecz mewiadomo 
przez ko"o zb~dowany. Prócz tego w osadzie istnieje synagoga, 
szkoła po„czątkowa, urząd i sąd gminny, poczta, telegraf, fabry~~ wy-

. . · ·d a ei·owy Ludnosc tru-robow bawelmanych, młyn parowy 1 ogro sp c · 
dni się wyrobem haftów, kapeluszy słomianych i filcowych, oraz.han
dlem trzodą chlewną, nabiałem i jajami. .Jarmark na św. Stamslaw 

trwa cały tydzień. 

456. Żarnów. 
Osada dawniej miasteczko, w gub. radomskiej, powiecie opo

czyńskim, g~inie Topolice, o 23 w. od st. kolejowej Opoczno ~dl~gl~. 
Domów 248. Ludności 1900. Historya już w r. 1136 wy~iem~ Z. 
jako gród obronny, przy którym istniało targowisko, ~osiadaJące 
przywileje nadane pn-:ez Leszka w r. 1221. W r. 1415 miasto otrzy-
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::~o rawo magdeburskie, a w r. 1459 Wladyslaw Jagiełło nadał 
J ar 1· W owych czasach było tu wielu tk · · t · ~ 
hand l b 

. aczy I is ma~ znaczny 
e z ozowy W r 1655 t · d . . · · s oczono tu walkę ze szwedami którzy 

~ mo:ł,szy ~":'Y?ięstwo zalali kraj caly swem wojskiem. 
1

0becnie 

d~~o~c trudm się t~ przeważ.nie rolnictwem. Kościół parafialny zbu-
a. Y ~ył pr~ez P1ot~a Dumna za czasów Bolesława Krzywoustego, 

a ?osi mreszanmę stylow: cystersów z XIII w., gotyckiego i romań

skr:g~. ~ r. 18.93 kościół ten uległ częściowemu zniszczeniu przez 
pozai • ktory miastu wiele krzywdy wyrządził. świątynia obecnie 
kosztem parafian dopro\vad · t d . . . zana Jes o porządku. W osadzie zwraca 
tez uwagę 1 to, że 75% domów jest murowanych. Prócz kościoła jest · 
s~kola początkowa, urząd gminny i mały browar. Poczta w Parad)'
zie. Jarmarków 6. 

45} Żarnowiec. 
. O.sada, da.wniej miasteczko, nad rz. Pilicą, w gub. kieleckiej, 

po~\T~ec~e olkuskim, o 13 w. od st. kolejowej Wolbrom odległa. Lud
n~sc1 2""00. Oddawna istniał tu zamek książęcy i targowisko, wspo
mrna~e .w r. 125'.. Zamek był drewniany, w którym król Kazimierz 
osadził zonę SWOJą Ade~ajdę, poślubioną w r. 1341; królowa przeby

w~·la· t~ do r. 1356. ~1storya wspominp., że tenże król dość często 
pozmeJ p~zebywał w Z. W r. 1375 odbywały się tu sądy ziemskie 
kra~owskre, a w.~atach 14~3 i 1416 odwiedza! miasto Władysław 
Jag1~~ło. W r. 10o5 szwedzt, po zrabowaniu mieszkańców, miasto 
spahh, a zamek mocno uszkodzili. Po wojnie żydzi zaczęli się tu 0 · _ 

dlać. W r. 1785 zamek wymurowany w XV w zgorza.., 1 sie . . · ,, ecz napra-
w10ny został prz:~ P10tr~ ~żaro":skiego. Obecnie zaledwie są ślady 
z zamku. Ludnosc trudm się rolmctwem i rzemios..,ami' K ' · ·i 

. . . . t • OSCIO pa-
rafialny rstmal tu JUZ w XIII w., a na jego miejscu zbudowano nowy, 

m~rowany, w XV w., po~ wez~~niem Narodzenia N. M. P.; odno
w1on~ go w r. 1839. Procz kosc1ola osada ma dom przytułku dla 
starcow,. szkołę początkową, urząd gminny, pocztę, tartak, cegielnię, 
browar r dwa młyny wodne. Jarmarków 6. 

458. Żelechów. 
. Miasto nad rz. Wilgą, w gub. siedleckiej, powiecie garwoliń
skim, o 16 w. od st. kolejowej Sobolew odlegle. Domów 414. Lud-
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ności 6700. Starożytna osada Ż. hyla gniazdem rodziny Ciołków, 
lecz niewiadomo kiedy przemianowano ją na miasto. Kazimierz Ja
giellońcHk nadal w r. 1447 jarmark jesienny. Około . polowy XVI w. 
wlaścicielem Ż. byl Samuel Maciejowski, biskup krakowski. Następ
nie wlaścicielami byli: Linkau, Rzewuski, Lubomirscy, a w końcu 
Zakrzewski. Ludność trudni się handlem, rolnictwem i rzemiosłami, 
lecz miasto w ogóle nie odznacza się życiem . ruchliwszem. Kościół 
parafialny murowany, zbudowany został w r. 1691 przez Stanisława 
Linkkau. na miejscu drewnianego. Za miastem stoi kaplica muro
wana z. obrazem św. Stanisława, cudami słynącym, wystawiona 
w r. 17 40 na miejscu drewnianej. W r. 1880 wielki pożar zniszczył 
w mieście przeszło 200 domów. Żelechów posiada obecnie: dom 
schronienia dla starców, szkołę początkową, synagogę, magistrat, 

biuro komisarza wlościańskiego, kancelaryę rejenta, pocztę i telegraf. 

Jarmarków 6 . 

459. Żółkiewka. 

Osada, dawniej miasteczko, nad rz. t. n. w gub. lubelskiej, po

wiecie krasnostawskim, o 40 w. od st. kolejowej Rejowiec odległa. 
Domów 162. Ludności 2200. Starożytna siedziba rodu Żólkiewskich, 
miastem została w XV w. Nie mając żadnych warunków do roz

woju, pozostała ubogą mieściną, w której w XVI w. kalwini osiedli 

i kościół miejscowy na zbór zamienili. Obecnie jest osadą doś~ 
ruchliwą i ożywioną, ma rynek i ulice niebrukowane, a w rynku stoi 
obszerny bazar z mnóstwem sklepików. Kościół pierwotny zbudo
wali Żółkiewscy jednocześnie z założeniem miasta; po zabraniu koś
cioła na zbór, zwrócony był on katolikom w r. 1609, a obecny ladny 
murowany kościołek parafialny pod wezw. św. Wawrzyńca, zbudo
wał Tomasz Stamirowski, kasztelan i starosta krasnostawski, w r. 
1773. Prócz tego w osadzie istnieje synagoga murowana, . dom 

przytułku dla starców, szkoła początkowa, urząd i sąd gmm~y, 
poczta i telegraf, a z zakładów przemyslowych mała garbarm~. 
.Tarmarków 6. Mieszczanie osiadli na przedmieściach są naogol 

zamożni. 
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460. Żuromin. 

. Osada, dawniej miasteczko, w gub. płockiej, powiecie sierpec-

kn1;, .o 28 w. od st. kolejowej w Mlawie odległa. Domów 187. Lud

nosc'. 2~00. Ubo.gą wio~kę właściciel jej, głośny z rozumu i zasług 
Andrzej Zamoyski przermanował na miasto w r. 1765, a w dwa lata 
później Stanisław August obdarzył je prawem magdeburskiem. Odr. 

1708.zaslynąl tu cudami obraz Matki Boskiej, mieszczący się pier

\~otmc w domu niejakiego Blocha, a następnie w r. 1714 przenie

st~ny do .zbu.d?wa~~j umyślnie kapliczki. W rok później przy ka
pliczce os1edh Jezmc1, którzy zaczęli budować nowy kościół lecz zo
stali przeniesie?i gdzieindziej. Budowy dokończy2 Zamo~ski w r. 
1 ~~6, sprowadziwszy przedtem. reformatów. Miasto szybko się roz
WIJalo, z powodu napływu wielu pątników, lecz pożar w r. 1794 

zniszczył calą osadę. Jezuici, a następnie reformaci utrzymywali tu 

szkolę, którą w r. 1816 zamieniono na podwydzialową, w r. 1824 na 

wydziałową, a w r. 1831 zupełnie skasowano. Ludność trudni się 
tu rolnictwem i rzemioslami. Rynek i ulice dopiero w r. 1901 za
brukowano, a drugi rynek ma być zamieniony na ogród publiczny. 

Parafia należy do . Lubowidza, a kościół po-klasztorny jest tylko 

filialnym. W osadzie istnieje też szkoJa początkowa, synagoga, dom 
przytulku dla ubogich, urząd gminny, poczta, a z zakładów przemy
słowych: garbarnia, browar, dwie olejarnie i kilka wiatraków. W r. 
1901 założono też w osadzie towarzystwo kredytowe. Jarmarków 6. 

461. Żychlin. 
. ~sada, dawn~ej miasto, nad rz. Słudwią, w gub. warszawskiej, 

pow1eme kutnowskun, o 5 w. od st. kolejowej Pniewo odległa. Lud

ności 4000. W XIV w. stał tu już zameczek, wokoło którego skupila 
się ~sada, zamieniona na miasto w r. 1426, lecz nigdy nie wyróżnił 
się Z. niczem z pośród całego szeregu miasteczek. Dopiero w XIX w. 

po zbudowaniu kolei, nieco zaczął się ożywiać. Obecnie ma dwa 
rynki i dwa place, oraz sześć ulic, handel jest dość ożywiony a po

woli i przemysł zaczął się tu osiedlać. Kofoiól parafialny pie;wotnie 
zbudowany był z drzewa w r. 1418, a na jego miejscu w r. 1782 wy· 
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stawiono nowy murowany, pod wezw. św. Piotra i Pawła. W ostat
nich czasach zostal znacznie powiększony i stanowi ozdobę mia
steczka. Z zamku zaledwie ślady istnieją; zniszczony został przez 
szwedów, a nie dźwignięty z ruin, popadł w gruzy. Synagoga muro
wana wzniesiona zostnla w r. 1880 na miejscu drewnianej, zbudo
wanej w r. 1780. Prócz tego w osadzie istnieje szkoła początkowa 

męska i druga żeńska, urząd i sąd gminny, poczta, 2 mlyny parowe, 

kotlarnia, garbarnia, 2 olejarnie i mydlarnia. Telegraf ma być urzą
dzony, ale opieszalość władz gminnych sprawę tę wraz z wieloma 

innemi pogrzebała w aktach, chociaż już i lokal wynajęto na stacyę 

i aparaty niezbędne zakupiono przed rokiem j.eszcze. Jarmarków 6. 

462. Żyrardów. 
Osada fabryczna, sk!adaj:'!ca się z czterech wiosek zupełnie 

z sobą w całość obecnie złączonych, polożona nad rz. Pisią, w gub. 
warszawskiej, powiecie bloń~kim, przy st. kolP.jowej Ruda Guzowska. 

Ludności 32,800. Osada ta nazwę swoją otrzymała od wynalazcy 

machin przędzalnych, Filipa Girarda, francuza, który na mócy ukladu 

z rządem w r. 1825 zbudował pierwszą przędzalnię, puszczoną w ruch 

w r. 1831 w Marymoncie, a tu przeniesioną w r. 1833. Rozwijał się 

ten zakład słabo, rząd przeto zmuszony by! sam go objąć w posia

danie i prowadził na własne ryzyko od r. 1847 do 1856 r. Od rządu 
nabyli zaklad pp. Hille i Dietrich i ci dopiero potrafili rozwinąć fa

brykacyę tak, że zakłady żyrardowskie zajęły pierwszorzędne stano
wisko w przemyśle tkackim. Obecnie znajdują się tu fabryki: przę 
dzalnia weJny, przędzalnia lnu, przędzalnia bawełny, pończoszarnia, 
bielniki, młyny parowe, farbiarnia i drukarriia . Osada składa się 
z domków robotniczych, murowanych wedtug jednego typu, okolo

nych ogródkami. Ulice brukowane lub ubite mialem węglowym. 
Wogóle część fabryczna osady przedstawia się nader schludnie i za

możnie, ale przylegające wioski, przepelnione 7.ydami, są brudne 

i pe!ne błota. Kościół katolicki murowany, przerobiony jest z koś
cioła pierwotnie dla ewangelików przeznaczonego. Obecnie dopiero 

buduje się bardzo wspaniała świątynia w stylu gotyckim, kosztem 
p. Dietricha i z ofiar robotników fabrycznych. Kościól ewangelicki 
murowany, ukończony w r. 1898. Prócz tego w osadzie jest wzoro-

21* 
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wo urządzony szpital fabryczny, przytułek dla starców, ochrona dla 
dzieci, bardzo wspaniała, kilka szkól początkowych fabrycznych, 
szkoła gminna, pensya żeńska prywatna, urząd i sąd gminny, poczta, 
stacya kolejowa, straż ogniowa fabryczn a, ogród spacerowy, resursa 
i teatr, oraz towarzystwo wzaj emnego kredytu i tow. pożyczkowo
oszczędnościowe. Targi w każrl ą sobotę. 

SKOROWIDZ. 

Gubernia kaliska. 

Blaszki 
Chocz. 
I wanowice . 
K alisz . 
Koźminek 
Opatówek 
Staw . . 
Stawiszyn 

Powiat kaliski. 

Powiat kolski. 

Babiak 
Brdów 
Brudzew . 
D1J.bie . .. 
Grzegorzew. 
Izbica. . . 
Klodawa . 
Kolo 
Sompolno 

Powiat koniński . 

Golina 
Konin .. 
Rychwał. 
Slesin. . 
Tuliszków 
Władysławów . 

Grabów . 
Łęczyca . 
Ozorków . 

Powiat łęczycki. 

Str. 

11 
30 
73 
82 

111 
180 
259 
260 

3 
17 
18 
43 
66 
73 
98 

101 
256 

56 
102 
227 
246 
276 
307 

61 
137 
188 

Parzęczew 
Piątek 
Poddębi ec 

Powiat sieradzki. 

Burzenin. 
Sieradz 
Szadek 
Warta 
Zduńska W ola 
Złoczew. 

Pllwlat słupecki. 

Kazimier z 
Kleczew. 
Ladek. 
P yzdry 
Skulsk 
Słupca 
Wilczyn . 
Zagórów . 

Dobra . 
Turek . 
Uniej ów. 

Powiat turecki. 

Powiat wieluński. 

Bolesławiec. 
Działoszyn . 
Lut utów .. 
Ossyj aków . 
Praszka . . 
Wieluń 
Wieruszów . 

Sti„ 

192 
194 
205 

23 
238 
266 
294 
321 
323 

88 
95 

122 
215 
246 
248 
302 
316 

46 
276 
281 

15 
50 

134 
185 
207 
298 
300 
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Gub er n i a k ie l e c k a. 
Powiat jędrzejowski. 

Jędrzejów . 80 
Małogoszcz . 152 
Sobków . . 250 
Wodzisław. 311 

Powiat kielecki. 

Bodzentyn 14 
Chę«iny . 25 
Daleszyce 43 
Kielce. . . 92 
Słupia Nowa 249 

Powiat miechowski. 

Brzesko:Nowe. 20 
Ksiaż-Wielki 118 
MieĆhów. 155 
Proszowice . 208. 
Slomriiki. 248 

Powiat olkuski . 

Kromołów . 115 
Ogrodzieniec 174 
O,iców. 175 
Olkusz 176 
Pilica. 195 
Skala. 242 
Sławków . 247 
Wolbrom 313 
Żarnowiec 326 

Powiat pińczowski. 

Działoszyce. 50 
Koszyce . 108 
Opatowiec 181 
Pil'tczów . 197 
Skalbmierz . 242 
Wiślica 303 

Powiat stopnicki. 

Bw~. ~ 
Chmielnik 29 
Kurozwęki . 120 
Nowy-Korczyn 172 
Oleśnica . 175 
Pacanów. 190 
Pierzchnica. 195 

Solec . 
Stopnica. 
Szydłów. 

Powiat włoszczowski. 

Kurzelów 
Lelów. 
Secemin 
Szczekociny 
Wloszczowa 

Gub er n i a lub e·l ska. 
Powiat biłgorajski . 

Biłgoraj . 
Józefów . 
Krzeszów 
Tarnogród 

Powiat chełms ki. 

Chełm. 
Pawlów 
Puchaczów. 
Rejowiec. 
Sawin. 
vVojslawice. 

Powiat hrubieszowski. 

Dubienka 
Grabowiec . 
Horodło . 
H rubieszów. 
Krylów 
Uchanie . 

Powiat janowski. 

Annopol. 
Janów .. 
Kraśnik . 
Modliborzyce 
Urzędów. . 
Zaklików 

" 

Powiat krasnostawski. 

Gorzków. .· 
IŻbica . 
Krasnystaw 
Tarnogóra 
Turobin . 

&„, 

2.55 
262 
271 

120 
123 
233 
268 
310 

10 
81 

117 
273 

28 
193 
213 
225 
232 
311 

49 
62 
66 
67 

116 
279 

2 
75 

112 
159 
281 
317 

58 
273 
114 
273 
277 

1 

Żólkiewka 

Powiat lubartowski. 

Czemierniki 
Firlej . . 
Kamionka 
Lubartów 
Łęczna 
~lichów . 

Bełżyce . 
Biskupice 
Bychawa 
Chodel . 
Głusk . 
Lub lin 
Piaski. 
\Vieniawa 

Powiat lubelski. 

Powiat nowoalekeandryjski. 

Bnn~ucnv. 
Bobrowniki. 
Józefów . 
Kazimierz 
Końskowola 
Kurów 
Nałęczów . . . . 
Nowo-Aleksandrya. 
lifarkuszew . . . . 
Of.ole . . . 
\'i ąwolnica. 

Powiat tomaszowski. 

Jarczów. 
Komarów 
Łaszczów 
Tomaszów 
Tyszowce 

Powiat zamoyeki. 

Frampol . 
Goraj . . 
Krasnobród. 
8zczebrzeszyn . 
Zamość . 

si„. 
327 

36 
52 
87 

126 
137 
154 

4 
11 
24 
31 
55 

1:!8 
194 
300 

4 
13 
81 
89 

105 
119 
164 
168 
153 
182 
29G 

78 
104 
136 
275 
279 

52 
57 

113 
267 
318 

III 

G u b e r n i a l o m ż y ń s k a. 
Powiat kolneński. 

Kolno. 100 I 

811'. 

Stawiski . 259 

Powiat łomżyński. 

Łomża 144 
Nowogród 169 
Śniadowo 250 
\Yizna 305 
Zambrów 318 

Powiat mazowiecki. 

Ciechanowiec . 34 
~Iazowieck . 154 
Sokoły . 253 
Tykocin . 278 

Powiat makowski. 

Krasnosielc . 113 
Maków 151 
Rożan . 226 

Powiat ostrołęcki. 

Myszyniec . 163 
O trołęka . 186 

Powiat ostrowski. 

.Andrzejów . 1 
Brok . . . 17 
Czyżewo . 42 
Nur . . 173 
Ostrów 186 

Powiat szczuczyński . 

Grajewo. 63 
Radziłów 221 
Rajgród . 223 
Szczuczyn 269 
Wąsosz 296 

G u b e r n i a p i o t r k o w s k a. 
Powiat będziński. 

Będzin 5 
Czeladź 36 
Dabrowa Górnicza . 44 
Koziegłowy: 109 
Mrzygłód 161 
~Iodrzejów . 159 
Siewierz . . 241 
8osnowiec 2-06 
\Vlodowice . 309 



IV V 

St1·. Str. 

l 
Str . St?·. 

Zawiercie 321 Powiat rawski. Grabowiec 62 Powiat sandomierski. 
Żarki. 325 Iłża 70 

Biała. 8 Kazanów: 88 Bogo1ya. . 15 

Powiat brzeziński. Inowlód.ź 71 Lipsko 125 Klimontów. 96 

Będków . 
Nowe-Miasto 167 Sienno ::l38 Koprzywnica 107 

Brzeziny. 
5 Rawa. 224 • Solec . 254 Osiek. . . 184 

21 Tarłów 272 Połaniec. 206 
Główno . 55 Gubernia Wąchock. 295 Sandomierz: 229 
Jeżów . 79 płocka. Wierzbnik 301 Staszów . 258 
Stryków. 263 Powiat ciechanowski. 

Zawichost 320 
Tomaszów 274 
Ujazd. 280 Ciechanów . 32 

Powiat konecki. 
Powiat radomski. 

Powiat częstochowski. Powiat lipnowski. 
Gowarczów. 61 
Końskie. 103 Białobrzegi. 8 

Częstochowa 39 Bobrowniki. 13 Przedbórz 210 Jastrząb. 78 

Janów 75 Dobrzyń nad ·wisłą 46 Radoszyce . 220 Jedlińsk. 79 

Klobucko 97 Kikoł. . . . . 95 Szydłowiec . 270 Przytyk. 213 

Krzepice. 116 Lipno. 124 
Radom . 218 

Mstów 162 Skępe. 243 Powiat kozienicki. Skaryszew 243 

Olsztyn . 178 
Wierzbica 301 

Przyrów. 212 Powiat mławski. 
Głowaczów. 54 Wolanów 312 
Gniewoszów 55 \Vyśmierzyce . 314 

Kuczbork 
Powiat łaski. 

118 Granica . 55 
Mława 158 Janowiec 77 

Lutomiersk. 133 Ra.dz an ów 220 Kozienice 110 Gubernia siedlecka. 
Łask . 135 Szreńsk 270 .Magnuszew. 151 

Pabianice 189 Ryczywół . 227 Powiat bialski. 

Szczerców 269 Powiat płocki . Sieciechów . 236 Biala . 
Widawa. 298 Bielsk. 9 Zwoleń 324 7 

Kodeń 99 
Bodzanów 13 

Powiat łódzki. 
Łomazy . 144 

Drobin 48 Powiat opatowski. P iszczac . 200 

Aleksandrów . 1 Płock. 201 Ómielów. 35 Rossosz . 226 

Kazimierz 89 Wyszogród. 315 Denków. 45 Sławatycze. 247 

Konstantynów 106 Gliniany. 54 Terespol. . 274 

Łódź .... 140 Powiat przasnyski. 

Rzgów 229 Chorzele. 32 
Iwaniska. 72 
Kunów 119 Powiat garwoliński. 

Tuszvn 277 Janów 76 Lasocin 
Zgiei-z 322 Przasnysz 

122 
209 Łagów 134 iarwolin . 53 

Opatów . 178 askarzew . 136 

Powiat noworadomski. Powiat rypiński. Ostrowiec 188 Maciejowice 150 

Brzeżnica 22 Dobrzyń nad Drwęcą . 47 
Ożarów 189 Osieck 183 

Koniec~ol . . 105 Raków . 223 Parysów. 192 

N owo- adomsk 170 Rypin. . . . . . . 228 Waśniów 295 Stężyca . 261 

Pajęczno. 
191 

Żelechów 326 

Pławno 201 Powiat sierpecki. Powiat opoczyński. 
Bieźnń 10 Białaczów 8 

Powiat konstantynowski. · 

Raciaż . 216 Powiat piotrkowski. Sierpc. . 240 
Drzewica 48 Janów. 76 

Bełchatów 4 Żuromin. 028 
Gielniów. 53 Konstantynów 106 

Grocholice 63 'I :Klwów 97 Łosice. 146 

Kamieńsk 87 Gubernia rad omska. 
Odrzywół 173 Sarnaki 232 

Piotrków 198 -Opoczno. 181 

Rozprza . 226 Powiat lłtecki . 
Przysucha 21 Powiat łukowski. 

Sule,iów . 26! 
Ęlkrzynno 245 

Wolborz . 312 Ciepielów 35 
Zarnów 325 I Adamów. 1 



Kock. 
Łuków 
Łyso byki 
Serokomla 
Stoczek 

Powiat r~dzyńskl . 

Międzyrzec . 
Radzyn . . 
Wohyn . 

Mokobody 
Mordy . 
Siedlce 

Powiat siedlecki. 

Powiat sokołowski. 
Kossów . 
Sokołów. 
Sterdyń . 

Liw 
Miedzna. 
Węgrów. 

Powiat węgrowski. 

Powiat włodawski . 

Horodyszcze 
Orchówek . 
Ostrów 
Parczew. 
'\Yisznice 
W loda wa 

&r. 

99 
149 
150 
235 
262 

157 
222 
310 

160 
161 
236 

108 
253 
261 

125 
156 
297 

67 
183 
187 
191 
304 
309 

G u b e r n i a s u w a I s k a. 
Powiat augustowski. 

Augustów 
Lipsk. 
Raczki . 
Sopoćkinie . 

Powiat kalwaryjski. 

Kalwarya . 
Ludwinów . 
Olita 
Simno. 

Powiat maryampolskl. 

Balwierzyszki. 

2 
124 
217 
256 

85 
133 
176 
241 

3 

VI 

Godlewo. . 
Maryampol. 
Pilwiszki. . 
Poniemoń . 
Preny. . . 
Sapicl'Zyszki 

Powiat sejneński. 

Łozdzieje 
Sejny. . 
Sereje. 

Powiat suwalski. 

Bakałarzewo 
Filipów . 
Przerośl. 
Su walki 
\Viżajny.· 

Powiat władysławowski. 

Sndargi . 
Szaki . . 
\ \'ladyslawów. 

Powiat wołkowyski. 

Kibarty . . . 
Wierzbolowo . 
W isztyniec . . 
Wolkowyszki. 

Gubernia warszawska. 
Powiat błoński . 

Błonie 
Grodzisk .. 
11szczonów . 
Nadarzyn 
Wiskitki 
Żyrardó~ 

Powiat gostyński. 

Gombin. 
Gostynin. 
Kiernoz ia 
Osmolin. 

Powiat grójecki. 

Czersk 

St1-. 

56 
196 
196 
207 
208 
232 

148 
233 
234 

3 
51 

211 
265 
306 

26± 
267 
306 

92 
302 
305-
314 

1Z 
64 

162 
163 
303 
329 

57 
59 
91 

185 

37 

Góra Kalwarya 
Goszczyn . . 
Grójec . . 
Mogielnica . 
Przybyszew 
Tarczyn. . 
Warka 

Powiat kutnowski. 

D~browice . 
Krośniewice 
Kutno .. 
Żychlin . 

Bielawy. 
Bolimów. 
Łowicz 
Sobota 

Powiat łowicki. 

Powiat nowomlński. 

Ceo-lów . 
Ka1uszyn 
Karczew. 
Kol biel 
Latowicz. 
Nowomińsk 
Siennica. 
Stanisławów 

Powiat nieszawski. 

Ciechocinek. 
Nieszawa. 
Osięciny. 
Piotrkowo 
Raciażek 
Radziejów 
Służewo. 

Powiat płoński . 

Czerwińsk 

Str. 

59 
60 
65 

160 
211 
272 
282 

45 
115 
121 
328 

9 
16 

147 
251 

25 
85 
87 

101 
122 
169 
237 
257 

34 
166 
184 
198 
216 
221 
249 

38 

VII 

8t1'. 

Nowe·Miasto 167 
Płońsk 204 
Socha ci n . 252 
Zakroczym . 317 

Powiat pułtuski. 

Nasielsk . 164 
Pułtusk . 214 
Serock 235 
Wyszków 315 

Powiat radzymiński. 

Jadów 7± 
Kamieńczyk 86 
Radzymin . 222 

Powiat skierniewicki. 

Skierniewice 244 

Powiat sochaczewski. 

Ilów 69 
Sochaczew . 251 

Powiat warszawski. 

Nowy-Dwór 17l 
Okuniew. . 175 
Piaseczno . . . . 193 
'\Varszawa i okolice 283 

Powiat włocławski . 

Brześć Kujawski. 19 
Chodecz. 30 
K~~ 1~ 
Lubień 127 
Lubraniec 132 
Przedecz . 210 
Sobota 252 
Włocławek . 307 



Sprostowania 1 uzupełnienia. 

Na str. 1 w monografii Aleksandrnwa opuszczono istniejącą tam ka
sę pogrzebową. 

Na str. 18 w wierszu ostatnim i na str. 30 w wierszu 22 zamiast 
.misyonarzy" - powinno być .mansyonarzy-. 

Na str. 37, w wierszu 10 od dołu, za.miast "górnokalwaryjskim", -
powinno być "grójeckim". 

Na str. 42 w wierszu 14, zamiast .progimnazyum" - powinno być 
„gimnazyum". 

Na str. 47 do monografii Dobrzynia nad Drwęcą dodać należy, że 

osada posiada straż ogniową od r. 1901 i stara się o założenie kasy wza
jemnej pomocy na wypadek śmierci lub choroby. W tejże osadzie mylnie 
podano jarmarków 6, ponieważ istnieje ich 12. 

Na str. 61 w Gowarczewie mylnie podano jarmarków 6. Obecnie zu
pełnie nie odbywają się one. 

Na str. 82 przy wyliczaniu istniejących w Kaliszu instytucyi opuszczo
no nowopowstalą kasę posagową p. n. "Wesele· . 

N a str. 191 dodać · należy, że w Parczewie istnieje towarzystwo po
życzkowo-oszczędnościowe. 

Na str. 92, 302 i 305 zamiast „wyłkowyski" powinno być .powiat 
wołkowyski" . 
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