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MACISZEWICE  par. Błaszki, p. sieradzki, 
Folwarki A 151 mg i B 168 mg wydzielone z dóbr Domaniew-patrz . 
W 1912 r. wieś, folwark i kolonia po byłym folwarku ma 373 mg, własność uwłaszczonych 
włościan, Wincentego Góreckiego i innych. (SGKP t.5, s.886,PGkal.), 
MAGNUSY  par.  Małyń, p. poddębicki 
w 1783 roku wielu właścicieli: Bogusławski, Czechowski, Janicki, Magnuski, Pniewski, 
Sobolewski. Wieś, osada włościańska i trzy folwarki. 
Część D w 1784 od Chrzanowskich kupił Jan Sobowski (Kobyłecki 1818 k.1574, SGKP t.5, s.897 
Część B- Franciszka Ksawerego Magnuskiego. W 1937 r. Adolfa Łubieńskiego, 102 ha. 
MALANÓW  par.  Malanów, w p. turecki, 
dobra arcybiskupie, w 1870 postawiono nowy drewniany kościół. Dobra Malanów z f-kiem 
Rachowa i kolonią Holendry Celestynów-23 osadników, oraz pustkowiem Szczerbowo. W 1826 
roku było tu 32 półrolników, 7 komorników, 7 czynszowników, 1413 mg. W 1912 r. wieś, osada 
i kolonia po byłym folwarku we władaniu uwłaszczonych włościan i Zygmunta Kokczyńskiego. 
(Dębski 1826 k.217-227, SGKP t.5, s.940, PGkal.), 
MALANÓW  par.  
Kazimierz, p. pabianicki,  
gm. Lutomiersk 
f-k i wsie Malanów i 
Trupianka 1128 mg (SGKP 
t.5, s.940), 
                               
Dwór w Malanowie w 1995 r. 
 fot. T Karpiński za 
www.pabianice.net.pl 
MAŁKÓW   CIELECKI   
par.  Warta, p.  sieradzki, 
własność Zarębów z 
Kalinowej, Elżbiety i Feliksa Piekarskich, Jarosława Kawieckiego. Feliks Łubieński w 1779 r. 

sprzedał za 44 tys. zł Pawłowi 
Biernackiemu, w 1875 kupił Stanisław 
Budzisz Pstrokoński. W 1827 było tu 29 
domów, gorzelnia i 2 wiatraki. Na dobra 
składały się wsie; Małków Cielecki i 
Małków Nowy, Duszniki, przyległość 
Zmyślona, Rekruckie. Pałac wg projektu 
Lessela zbudowano w latach 1810-20. W 
1912 r. wieś i folwark miały 1348 mg 
gruntu, własność uwłaszczonych włościan i 
Mari Pstrokońskiej. Ostatnim właścicielem 
od 1929 roku był Henryk Krzyżanowski. 
(Dębski 1827 a.17, SGKP t.6, s.34) 

MAŁY Ń par. Małyń, p. poddębicki, 
wieś, folwark i osada nad Nerem. W 15 wieku gniazdo Małyńskich. W 1783 roku 
Radoszewskiego kasztelana brzezińskiego. Dobra mają 668 mg powierzchni, w tym lasu 197 mg. 
Jest gorzelnia, młyn wodny, wieś ma 61 osad i 286 mg gruntu.  
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W 18 wieku wieś jest własnością Michała Boksy Radoszewskiego, a następnie przechodzi w ręce 
Stefana Wituskiego h. Gozdawa. Jego następcą jest Feliks, który w 1824 roku sprzedaje wieś 
bratu Michałowi. Ostatnim z Wituskich posiadaczem Małynia był Antoni, który w 1869 roku 
sprzedał dobra Nikodemowi Bobrownickiemu. Po nim odziedziczyła je córka, Maria 
Chrzanowska. W 1912 r. wieś i folwark miały powierzchnię 668 mg, własność uwłaszczonych 
włościan i  Nikodema Bobrownickiego. Ostatnimi właścicielami Małynia byli Marian i Zuzanna 
z Chrzanowskich Świętochowscy. W 1945 roku majątek ulega częściowo parcelacji i w części 
przechodzi na skarb państwa jako PGR. (SGKP t.6, s.82), 
MAJACZEWICE , par.  Burzenin, p. sieradzki 
Biadaczów, Szczawno i Wola Szczawińska w 1783 roku Pstrokońskich. Były częścią dóbr 
Burzenin i podobnie jak i one przeszły z ostatnią Pstrokońską do Kobierzyckich. W 
Majaczewicach 9 budynków murowanych, 12 z drzewa. Mają powierzchni 1190 mg w tym 300 
mg lasu. Wola Szczawińska ma 523 mg w tym 195 mg lasu, budynków murowanych 1, z drewna 
5, w majątku gorzelnia, browar, piec wapienny, pokłady wapieni wg danych z 1887 r. 
Majaczewice mają 6 osadników z gruntem 48 mg, Szczawin 34 osadników-207 mg, Biadaczew 
21 osadników-310 mg,, Wola Szczawińska 9 osadników i 36 mg. Cały majątek miał wartość 100 
tys. zł w 1832 r. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku miały 1727 mg, we władaniu 
uwłaszczonych włościan i częściowych właścicieli. (SGKP t.5, s.907, Pstrokoński 1832 k.18, 
1833 k.117-38, PGkal.), 
MARSZAŁKI  par.  Marszałki, p. ostrzeszowski 
Majątek mial 3206 mg składał się ze wsi Marszałki i f-ku Zamysły własność Bronikowskich 
(SGKP t.6, s.136) 
MARZENIN  par.  Marzenin, p. łaski 
kościół murowany z 14 wieku, pod gontem. Wieś ma 15 domów 232 mieszkańców i 152 mg, 
folwark ma 6 domów 39 mieszkańców i 588 mg w tym 269 mg gruntów ornych, osada 
poduchowna to 2 domy, 11 dusz i 38 mg ziemi, osada proboszcza ma 2 domy , 6 mieszkańców i 
6 mg ziemi. (SGPK. 6, s.161). 
Wieś Marzenin i wsie zarobne; Wola Marzyńska i Rososza oraz f-k Wola Marzyńska sprzedał 
Franciszek Cielecki Józefowi Watta Kosickiemu za 60 tys. zł. w 1806 r.(Kobyłecki  1829 k.249). 
W  roku 1830 dobra nabyło rodzeństwo  Szeliskich. Po śmierci  Stanisława majątek przeszedł na 
jego siostry. Ostatnim właścicielem, który też w roku 1904  przeprowadził parcelacje folwarku 
był Bronisław Dziembowski. (Dz. Woj. Kaliskiego 1829 nr 11) 
Opis dóbr; dom dworski; dwie ściany murowane, a szczytowa i tylna w ryglówce zamurowane. 
Parterowy o wymiarach 36x19x5 łokci warsz.. Okien podwójnie otwieranych z okuciami 
dziesięć, okiennic składanych par sześć. Dach gontami kryty, stary. Drzwi pojedynczych pięć, 
podwójnych pięć. Pod domem sklep murowany do którego woda wchodzi. W siniach astrychy z 
cegły mocno wydeptane, pokoi z podłogami trzy. Pieców kaflowych z drzwiczkami i blachami 
trzy, piec szafiasty ceglany z blachą jeden. Dwa małe pokoiki bez pieców z podłogą. W spiżarni 
astrych z cegły, posowy z tarcic. Dom obrzucony wapnem. 
Dom-gorzelnia wielkość 33x12x3 łokci z drewna rżniętego, komin murowany dach gontem 
kryty. Stodoła o trzech klepiskach, owczarnia z drzewa 26x10x3 łokci pod słomą, stajnie, 
wozownie, chlewy, spichrz w jednym budynku 37x21x3,5 łokci, dach gontami kryty.  
Obora z drzewa rżniętego w słupy 42x14x3 łokcie pod słomą, stodoła mała o jednym klepisku . 
Karczma z drzewa rżniętego w węgły 26x13x3,5 łokci, okien siedem, dach gontami kryty, 
stajnia wjezdna 30x16x4 łokci z drzewa pod gontami, żłobów siedem, stodoła przy niej. 
Zabudowania wiejskie; 
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Chałupa w której Walenty Olejniczak półrolnik mieszka łokci 15x10x3 z drewna rzniętego w 
węgły, kryta słoma komin lepiony, nadmurowany, okno jedno, izba jedna, drzwi na biegunach z 
drewnianymi klamkami, pułap z łupanek. Stodoła z oborą pod słomą w słupy stawiana 30x10x3 
łokcie. Ogółem we wsi 9 chałup i jedne dwojaki. 
Czynsz płaci Grzegorz-młynarz 950 złotych rocznie. (Szczawiński 1839cz. II a.245) 
MARZE ŃSKA WOLA  par.  Marzenin, p. łaski 
to wieś i folwark z kolonia Grabia wieś ma 6 domów, 149 mieszkańców i 42 morgi, a folwark 6 
domów, 38 dusz i 430 mg gruntu. Dwór masiv murowany, parterowy, gontami kryty 30x18x4,5 
łokci z wystawa na czterech filarach murowanych, dymników dwa, dach zgniły. Pokoi cztery i 
jedno schowanie. Sufit na strychulce lepiony, wyrzucany wapnem. Okien dziesięć w trzech 
okiennice na zawiasach, komin murowany jeden, piecy ceglanych cztery z blachami. Pod 
wystawa bruk z kamieni polnych w sieni astrych z cegły. Spichrz murowany, gorzelnia 
drewniana, karczma z drewna, chlewy z kołków i lepianki. Młyn wodny o dwu gankach z drewna 
kostkowego w węgły 28x16x5,5 łokci gontem kryty, izba jedna, komora jedna, młynica jedna. 
Kamieni do mielenia cztery, wrzeciona dwa, koła dwa z wałami, czopami w ruchu będące. Przy 
młynie stodoła. Zabudowania wiejskie; dwojaki dwa, chałupa dla służących, jedne trojaki. Wieś 
zarobna Rososza sześć chałup i trojaki. (Szczawiński 1839 k.260, SGKP t.6, s.161). 
MASŁOWICE  par. Ruda 
p. wieluński, 
Dwór wzniesiono w 1820 r. 
Majątek należał do 
Kręskich, w skład dóbr 
wchodziły f-ki: Masłowice, 
Stawek i Małyszyn oraz 
wsie Masłowice, Borowiec, 
Stawki, razem o 
powierzchni 2040 mg 
(SGKS t.VI s.165) 
                      
MASZEW  par. Jeziorsko, 
p. sieradzki. 
w 1783 roku własność 
Wężyków. Wieś ma 7 
domów i 22 mg ziemi, folwark 5 domów 77 mieszkańców i 839 mg ziemi w tym grunty orne 568 
mg. W 1912 r. wieś i folwark mają 980 mg, właścicielami są uwłaszczeni włościanie i Józef 
Żychliński. (SGKP t.6, s.168, PGkal.) 
MECHNICE  
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MĘKA , par. Męka, p.  sieradzki 
Polków, Trzebiczna, Wola Męcka, Woźniki, 
Zborowskie  dobra narodowe. W 1912 r. wieś i 
osada własność dawnych czynszowników i 
Skarbu Państwa. (SGKP t.6, s.279,PGkal.) 
MĘCKA WOLA  par.  Męka p.  sieradzki. 
ma 46 osad,416 mg ziemi, a Zborowskie 52 
osady i 757 mg, W 1892 roku folwarki Wola 
Męcka, Trzebiczna i Mocalnik miały 3256 mg 
gruntów. (SGKP t.13, s.791) 
                                                                                              Dwór w Męckiej Woli wg Wieś Ilustrowana 1911/4 
 

MIEL ĘCIN  par.   Mielęcin, p. kępiński 
dobra z f-kami Emilianopol, Faustynka, Mielecin 
mają obszar 4653 mg. Jest gorzelnia, młyn i 
cegielnia. Wartość 400 tys. zł. W posiadaniu 
Masłowskich. Po Julianie jego córek Melani 
Mączyńskiej 2/3 i Tekli Walewskiej 1/3. Dwór 
zbudowany w 1786 r. przez Masłowskich. 
Majątek nabyty przez księcia kurlandzkiego 
Kaliksta Birona, a od 1910 własność Życkich. 
(SGKP t.6, s.342, Kowalski1840 k.542) 
 

                                                            Dwór Masłowskich w Mielęcinie wg. Dwory polskie w W. ks. P.  1912 
MIERZYCE  par. Mierzyce, p. wieluński 
oraz Borowiec, Cisowa, Jabłonka, Łyko, Przywóz, Załęcze M. i Toporów w 1783 dobra 
kościelne, a Cieśle, Drab, Kamion, Ogroble, Truniny, Więcławy do starostwa wieluńskiego. Wieś 
rządowa w 1827 roku. Kościół murowany z 1838 r. W roku 1912 wieś, folwark i kolonia, 
właścicielami są uwłaszczeni włościanie i generał Heyden. (SGKP t.6, s.358,PGkal.) 
MIKOŁAJEWICE , par. Warta, p.  sieradzki 
oraz Balin, własność Chabielskich, półrolników 34, zagrodników 3. Majątek liczył 25 włók 2 , 
jego specjalnością była hodowla oraz uprawa buraków cukrowych dla cukrowni w Cielcach. 
Własność do 1830 r. Morawskich, skonfiskowany, sprzedany na publicznej licytacji  
Stanisławowi Chełmskiemu. potem własność Dąbrowskich. Od roku 1876  właścicielem majątku  
był Ludwik Mazurkiewicz. Jego syn Władysław był nie tylko wzorowym gospodarzem, ale i 
społecznikiem. W latach 1908-1924 
sprawował urząd sędziego pokoju. 
Ostatnim właścicielem został 
Władysław Michał Mazurkiewicz, syn 
Władysława. Po wojnie majątek objęła 
reforma rolna. (SGKP t.6, s.399, 
Jadamczewski 1834 k.304-7, PGkal., 
KW 385) 
     
 Mikołajewice w 1980 r. fot. S. Tomaszewski 
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MIKORZYN  par.  Mikorzyn, p. kępiński 
Dobra o powierzchni 1998 mg, 190 mieszkańców, własność od 1830 r. Andrzeja Droszewskiego, 
sprzedane w 1863 r. po jego śmierci. W 1869 r. nowym właścicielem jest Adolf Wężyk z 
Myjomic. W 1912 roku Ernst, w 1917 roku Józef Neuman, w 1920-193 roku August Iwański, w 
1935 roku Czesława Morek, która w latach 90-tych XX wieku odzyskała swoją posiadłość. 

(TD, SGKP t.6, s.408)  
 

    
                                                                                    Dwór Mikorzynie z 1876 r.wg stanu z 2012,                     
                                                                                                    foto.www.Kepnosocjum.pl 
MILEJÓW  parafia Tokary, p. sieradzki, 
W 1783 r własność Kawieckiego. Od Andrzeja Miłkowskiego kupił w 1832 r. Feliks 
Myszkowski. W 1912 wieś i folwark we władaniu cząstkowych właścicieli.  (Szelążek 1852 
k.467, SGKP t.6, s.422, PGkal.) 
MIŁKOWICE  nad Wartą, par. Miłkowice, 
p. sieradzki. 
gniazdo Abdanków Miłkowskich. Dobra 
składają się z wsi; Miłkowice, Strachocice, 
Zaspy Miłkowskie, Młyny Strachockie oraz 
folwarków Miłkowice i Strachocice . 
Folwarki mają 2674 mg, jest wiatrak, 
półrolników 34, zagrodników 3. Wieś 
Miłkowice ma 45 osad i 249 mg, wieś 
Zaspy 51 osad i 179 mg, wieś Strachocice 
27 osad i 234 mg, wieś Młyny Strachockie 
13 osad i 229 mg. Dobra te sprzedał Jan 
Mączyński w 1773 roku za 150 tys. zł 
Ignacemu Lipskiemu łowczemu wschowskiemu, który wystawił tu kościół. W 1912 wieś, kolonia 

i osada we władaniu uwłaszczonych włościan, 
Fryde, Cedrowskiego i spółki bankowej.  (SGKP t.6, 
s.434, Janczewski 1837 k.219-26, PGkal.)  
MŁODAWIN  par.  Marzenin, p. łaski, 
M. Dolny w 1783 r. własność: Krobanowskich, od 
Jakuba Nieniewskiego w 1801 r. kupili Łączkowscy, 
sprzedali po 1823 r. rejentowi Pstrokońskiemu, a M. 
Górny należał do Wysockiego. Dobra obejmują; 
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Młodawin Dolny 12 osad, 88 mieszkańców, 60 mg, Młodawin Górny 12 domów 112 
mieszkańców i 76 mg, dworskiej jest 426 mg, Wygiełzów ma 15 domów, 160 mieszkańców i 100 
mg ziemi, dworskiej jest 324 mg. W okresie międzywojennym rozparcelowany przez Jarosława 
Kobyłeckiego.  (SGKP t.6, s.533) 
MODŁA  par. Chlewo, p. sieradzki 
w 1783 roku Morawskiego, potem Tomasza Żelisławskiego, który kupił je w 1791 r. Wsie: 
Chutki, Modła, Krowica Wielka czyli Sucha, Stanisław Gliszczyński sprzedaje w 1820 r. dobra  
za 186 tys. zł Bonawenturze Niemojewskiemu. W1912 r. folwark ma 236 mg, własność Józefa 
Żelisławskiego. (SGKP t.6, s.570, Nowosielski 18220 a.46, PGkal.). 
MOKRSKO  par.  Mokrsko, p.  wieluński 
rządowe starostwo niegrodowe w posesji Lasockich. Wsie; Mokrsko, gdzie kościół, półrolników 
14, Krzyworzeka, zagrodników 80, karczma, kościół murowany z dzwonnica, Wróblew  
osadników 29, młyny na grobli Królewskiej i Kik, Wierzbie  kościółek drewniany, Pątnów 
osadników 31, kościół parafialny drewniany, austeria  w posiadaniu dożywotnim Adama 
Lasockiego. Gniazdo rodziny Sokala Kożuchowskich.  Od Kożuchowskich Mokrsko przechodzi 
w 1819 roku do Trepków, którzy utrzymują wieś do 1851 roku, od nich Mokrsko przechodzi w 
ręce Wężyków. Po Powstaniu Styczniowym dobra ulegają konfiskacie. Otrzymuje je generał 
lejtnant Krasnokucki, za zasługi w tłumieniu Powstania Styczniowego.  
Mokrsko szlacheckie od skarbu państwa odkupuje w 1898 roku Alojza Stanisławowa  
Jakowicka z Kręskich, 1v. Bąkowska w której posiadaniu są  do 1945 roku.   
Część szlachecka z osadami Mokrsko, Słupsko, Piaski, Kazimierzew. W 1912 r. wieś i folwark 
mają 1174 mg, właścicielami są uwłaszczeni włościanie, oraz  Stanisław i Alojza Jakowieccy. 
(SGKP t.6, s.633, Lustr. II s.252-73, PGkal.) 
MORAWKI  par.  
Chlewo, p.  sieradzki. 
w 1783 roku 
Głębockiego. W 1912 
r. wieś i folwark mają 
274 mg, właścicielami 
są uwłaszczeni 
włościanie i Karol 
Weigt.  (SGKP t.6, 
s.671,PGkal.). 
MOSKURNIA  par.  
Chlewo, p. sieradzki. 
w 1783 roku własność 
Koszenickiego. Wieś i kolonia ma 200 mieszkańców i 557 mg ziemi, z tego 59 mg włościan, 
reszta należy do utworzonych nowych kolonii. W 17 wieku wskutek zabójstwa na proboszczu, 
popełnionego przez dziedzica, do Chlewa przeniesiono parafię z Gaci. (SGKP t.6, s.707). 
MROCZEŃ par. Baranów, p. kępiński 
w tym Łęka, Joanka, Marianka i Feliksów, to część klucza baranowskiego, własność rodziny 
Tomickich. W 1784 r. przeszła na własność Julianna Tomicka wniosła dobra do rodziny 
Franciszka z Osin Wężyka. W 1900 majątek nabyła Komisja Kolonizacyjna i rozparcelowała 
między osadników niemieckich. (TD) 
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MROCZKI  par. Staw, p. kaliski 
Józefa Gajewskiego powierzchnia 747 mg, ornej 475 mg. W 1912 r. wieś i folwark mają 300 mg 
ziemi, właścicielami są uwłaszczeni włościanie i  Antoni Rudnicki. (Janczewski 1836 k.62, 
PGkal.) 
MSTÓW  Wielki i Mały par.  Mstów, p. częstochowski 
Ignacego Ludwika Jabłkowskiego byłego szefa Wojska Polskiego. Od 1867 miasteczko, nad 
Wartą. Kościół murowany, dwie kaplice, małe fabryki grubego sukna i wyrobów bawełnianych. 
Starożytna osada biskupów krakowskich. Biskup Iwo Odrowąż założył klasztor dla kanoników 
regularnych z Wrocławia. Dobra klasztorne zabrał w 1798 roku rząd pruski, a w 1822 roku 
zniesiono klasztor. Majorat generała Zabołockiego na 150 mg. (Kobyłecki  1817 k.1419, SGKP 
t.6, s.779).  
MYJOMICE  par. Myjomice, p. ostrzeszowski 
dominium 5896 mg, f-ki; Rozalka, Węglewice, własność od końca 16 w. Wężyków. Po śmierci 
Adolfa Wężyka, ostatniego z rodu przeszły na własność jego córki Wandy Niegolewskiej. Dwór 
wybudował w 1864 r. Władysław Wężyk. (SGKP t.6, s.407) 

                      
                                                                         Dwór w Myjomicach wg. Dwory polskie w Wks.P w 1912 
 
 

 
NACESŁAWICE  par.  Chlewo, p. 
sieradzki 
w 1783 r. własność Żeromskiego, 
Stanisławskiego i Sawickiego. W 1912 r. 
wieś i folwark mają 456 mg gruntu, 
własność uwłaszczonych włościan i 
Macieja Suchorskiego. 
NARAMICE  par. Naramice, p. wieluński, 
gm. Biała, 
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Wieś, f-k i osada w p. wieluńskim. Kościół parafialny drewniany. W 1827 roku 53 domy i 483 
mieszkańców. Dobra należą do Głębockich potem Karońskich. Składają się z folwarków 
Naramice, Śmiecheń, Zabłocie i wsi Naramice. Powierzchnia 1681 mg. W 1927 r.wł Kazimierza, 
Aleksandry Łubieńskich 277+269 ha. (SGKP t.6, s.905), 
NIECHMIRÓW  par.  Stolec, p. sieradzki, 
Nad strumieniem Oleśnica. Młyn wodny, piec wapienny, cegielnia.  
Od Niechmirowskich przeszedł w ręce Olszewskich, a w 1870 r. nabył Hentschel fabrykant z 
Łodzi, od którego w 1880 Łabęcki za 12 tys. rbs majątek odkupił. Dobra obejmują wsie; 
Niechmirów, Jarocice, Kamionka, Nieczuj, Wolnica 1844 mg w tym 615 mg lasu. Wartość w 
1837 r. 500 tys. zł. Od Łabędzkiego droga wiana przechodzą do Nekanda Trepków, a od tych 
takąż drogą dziedziczy Teodor Załuskowski, sprzedaje on część dóbr, bo folwarki Kamionka, 
Nieczuj i Waszkowskie zostały skolonizowane, Gąsiorowskiemu, a ten Mendlowi 
Glicensteinowi. W 1912 r. wieś i folwark mają 1756 mg, własność uwłaszczonych włościan i 
Mendla Glicensteina. (Sikorski 1856 k.164, SGKP t.7, s.45, PGkal., WI 1911 nr 6). 

           kaplica w Niechmirowie  
                                                                                                                 fot.Piotr Sölle 
NIEWIESZ   par. Niewiesz, p. poddębicki, 
jest gniazdem rodziny Chebdów Niewieskich, która wydała wielu duchownych, zniszczony przez 
przeciwników Augusta III. Nowy 
kościół murowany wzniesiono w 1874 
roku. Dobra obejmują; wsie Niewiesz, 
Karniec, Wilczków, Grocholskie, 
Boczki i folwarków; Sempułki, 
Niewiesz, Karnice i Wilczków. 
Własność Józefy z Lipskich i 
Klemensa Zakrzewskiego sędziego 
Pokoju powiatu  zgierskiego. W 1912 r. 
wieś, folwark i osada mają 2482 mg 
powierzchni, właścicielami są 
uwłaszczeni włościanie i Napoleon 
Zakrzewski.  (Kobyłecki  1832 k.218, 
SGKP t.7, s.135,PGkal.), 
NIEWULKA  czyli Poleszyn Stary, par.  Łask, p. łaski, 
Wężyków Ma obszar 437 mg. (SGKP t.7, s.138) 
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NOWA WIE Ś Szadkowska par. Bałdrzychów, p. poddębicki, 
w 1783 roku własność Mikulskiego. Ma 3 domy, 43 mieszkańców, kolonia ma 149 
mieszkańców, folwark 2 domy, 13 mieszkańców. Jest olejarnia. Dobra obejmują wieś i folwark i 
kolonię Nowa Wieś, Truskawice i Wylazłów. (SGKP t.7, s.200). 

 
NOWA WIE Ś par. Tur, p.  poddębicki 
w 1576 roku była własnością Andrzeja Dembowskiego miała 9 łanów i 12 kolonistów, 
współcześnie ma 9 domów i 96 mieszkańców. Dobra w 1871 roku składały się z folwarków i wsi 
Nowa Wieś, Ujazd, Trzeszkowice i Plewnik oraz kolonii Aleksandrówka o areale 1668 mg w 
tym pod pługiem 1180 mg. (SGKP t.7, s.199). 
NOWA  WIE Ś par.  Brzeźnio, p. sieradzki 
Od Sulimierskich odkupił za 65 286 zł w 1785 r. Ignacy Błeszyński. Na początku XX w. 
Zygmunta Rembowskiego.(Pstrokoński1814 rep. 5 k.13) 
                

  
                    Dwór w Nowej Wsi wg Wieś Ilustrowana 1911/5 
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NOWA WIE Ś nad Wartą par.  Osjaków, p. wieluński, 
w rejestrze poborowych z 1511 roku była własnością Bartłomieja Stawiskiego i Stanisława 
Starzeńskiego i miała 1 ¾ łana i 5 osadników. Dwie wsie17 domów i 120 mieszkańców i 3 domy 
i 30 mieszkańców. (SGKP t.7, s.200), 
OCHLE  par.  Widawa, p.  sieradzki, 
Jan Kanty Szaniawski kupił w 1815 r. za 152.600 zł. Ochle wieś i folwarki Ochle i Kurówek i 
karczmę Gać od Tomasza Kowalskiego. W 1875 obszar 972 mg, w tym 214 lasu (SGKP t.7, 
s.363), 
OCHOTNIK  par.  Chełmno, p. radomszczański, 
W 1885 majątek liczy 1172 mg, w tym lasu 458 mg. Własność od 1820 r. Ludwika Kijeńskiego o 
wartości 120 tys. zł. (SGKP t.7 s.367) 
OKRĘGLICA  par.  Tokary, p. 
turecki, 
w 1783 r własność Karola 
Gomolińskiego podkomorzego 
łęczyckiego. Ma 7 domów i 25 
mieszkańców. Stanisław 
Tymieniecki sprzedaje cz. wsi 
Stanisławowi Trzepińskiemu. W 
1912 r. wieś i folwark, własność 
uwłaszczonych włościan i 
Gustawa Zaborowskiego. 
(Dydyński 1816, a.1186, SGKP t. 
7, s.435, PGkal.) 
OLEWIN  par. Ruda, p. 
wieluński, 
W 1912 r. wieś i folwark mają 
586 mg własność uwłaszczonych 
włościan i Ignacego 
Grodzickiego. W  1927 r. należy 
również do Ignacego Grodzickiego i ma 284 ha. (SGKP t. 7, s. 480, PGkal.),  
ORPELÓW  par. Łask, p. łaski,  
w 1783 roku kilku właścicieli; Baranowski, Józef   Brodzki, Cholewiński, Gozdowski, Malinski, 
Trzepiński. Wieś ma 20 domów, 105 mieszkańców i 112 mg ziemi, a folwark 3 domy, 26 
mieszkańców i 496 mg gruntów. Orpelów-Poleszyn sprzedane w 1803 przez Bartłomieja 
Malińskiego Stanisławowi Trzepińskiemu v.Oczepińskiemu. W 1937 r. Kazimierza 
Myszkowskiego, 78 ha. (Kobyłecki 1809 k.30, SGKP t.7, s.597), 
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Epitafium St. Oczepińskiego dz. d. Orpelowa, † 1818.V.8, w kościele w Dobroniu 
 
ORZEŻYN par. Tubądzin, p. sieradzki, 
własność w 1783 roku Zbierzchowskiego, kupiony w 1781 roku od Jana Jabłkowskiego cześnika 
szadkowskiego za 67 tys. zł. Chałup 21 dwór  z gankiem w słupy przystawiony, podłoga z 
kamieni. Ma 21 domów i 175 włościan, folwark ma 3 domy i 60 mieszkańców i 554 mg, dwie 
osady mają 2 domy i 15 mieszkańców. Jest wiatrak. (SGKP t.7, s.614, Strachowski 1813 k. 187-
195) 
OSJAKÓW par. Osjaków, p. wieluński, 
miasteczko nad Wartą. Dobra Osjaków i Felinów miały 4257 mg w tym 2830 mg lasu. W 1880 r. 
podzielone na Ewarystów 247 mg i Dębinę 643 mg. Kupiony od Ojrzanowskiech w połowie 17 
w. przez Marcina Siemianowskiego. W 1815 r. Stanisław Masłowski miasto Osjaków i Nową 
Wieś sprzedał za 260 tys. zł Wojciechowi Madalińskiemu.(SGKP t.7 s.660, Lisiecki 1815), 

 
OSMOLIN  par. Zduńska Wola p. zduńskowolski 
Henryk Ostrowski i Stanisław Dąbrowski sprzedali d. w 1866 r. Zeligowwi Herszfinkiel za 11 
250 rbs. (Sikorski 1866 a.110, 188) 
OSTRÓW  WARCKI  par. Jeziorsko, p. sieradzki, 
w 1783 roku Gałczyńskich. Wraz z Jeziorskiem-wartość 175 tys. zł i Wilczkowem wartość 190 
tys. dobra Franciszka Ksawerego Poraj Pstrokońskiego. W 1912 r. wieś i folwark są własnością 
uwłaszczonych włościan i Wiktorii Daniszewskiej. (PGkal.) 
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OSTRÓW par.  Łask, p. łaski, 
wieś ma 30 domów, 242 mieszkańców i 188 mg ziemi. W 1877 
roku oddzielone od dóbr łaskich, składają się z folwarków Ostrów 
i Barycz, dobra mają 228 mg ziemi w tym 818 mg lasu 
urządzonego. (SGKP t.7, s.698) 
OSTRÓW par.  Brzeźnio, p. sieradzki 
z przyległymi pustkami: Gozd, Rydzów, Stern, od Jana 
Stawiskiego za 311 tys. zł. kupione przez Joannę z Mączyńskich 
Wężykową, 2v.Modzelewską. Wraz z posagiem jej córki Ksawery 
Wężykówny trafiły do rodziny Domaniewskich. W 1886 r. 
składały się z f-ku Ostrów, wsi; Rydzew, Gozdy razem 1768 mg, w tym lasu 603 mg. W 1912 r. 
wieś i folwark, oraz kolonia po byłym folwarku mają 1213 mg, własność K. Domaniewskiego i 
spółki bankowej.. (Pstrokoński1828 k.164-92, SGKP t.7, s.699, Sulk.1876 I k.360-70, PGkal.) 

     
                                                     Ostrów koło Brzeźnia 
OŻARÓW  par.  Ożarów, p. wieluński 
 poduchowny, kościół drewniany z 1742 r. przez 
Wojciecha Bartochowskiego, wiatrak, 74 domów. 
W posiadaniu Bartochowskich do 1832, potem 
drogą spadku przechodzi na Bąkowskich. 
Wykupiony przez Henryka Meske w 1883 r 
pozostaje własnością tej rodziny do 1945 r.  
Dobra w 1884 r stanowiły f-ki Ożarów, Brzeziny i 
wieś Ożarów powierzchni 2363 mg w tym lasu 
1032 mg. W 1912 r. wieś, folwark i kolonia, jako 
właściciele figurują uwłaszczeni włościanie, 
Kunibert, Meske i spółka bankowa. (SGKP t.7, s. 
793, PGkal.) 
OŻEGÓW par.  Siemkowice, p. pajęczański, 
wieś i folwark 72 domy, 414 mieszkańców, w 
skład dóbr wchodziły też; wieś zarobna Mokre i  
f-ki Mietno, Ignacew i pustkowia: Ścigała, Pieluchy, Pustki. W 1863 r. własność Stanisława 
Wagrowieckiego, powierzchnia włók 121, morgów 22. Dwór drewniany, gontem kryty, pokoi 5, 
sień, pokój na górze w facjacie. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku, własność 
uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. (SGKP t.7, s.794, PGkal.) 



 59 

PAJĘCZNO  par. Pajęczno, osada miejska, majorat, leśnictwo rządowe, kościół parafialny 
murowany z 1753 roku, 207 domów 2326 mieszkańców. Pokłady kamienia wapiennego. Miasto 
królewskie. Pochowany jest tu Marcin Bielski z pobliskiej Białej. Ekonomia rządowa w 1837 r. 
ukazem carskim nadane po wydzieleniu klucza Kiełczygłów generałowi Neselrode, a potem jego 
zięciowi Muchanowowi. Druga połowa f-ki Barany, Pajęczno, Siedlec i Zajączki o pow.1718 mg 
otrzymał gen. Giecewicz. Leśnictwo rządowe obejmuje 3600 mg lasu. (SG 7-818). 
PAPROTNIA  par.  Zduńska Wola, p. 
zduńskowolski, 
w 1783 roku własność Sulimierskich. 
Marcin Sulimierski sprzedał wieś szwagrowi 
Józefowi Zdzienickiemu. W 1822 r. ten 
ostatni sprzedał dobra Andrzejowi 
Niegolewskiemu. Następny właściciel to 
Ksawery Lewiński prezes Tryb. woj. 
mazowieckiego. W 1865 roku Ludwik 
Walewski sprzedał majątek za 45.450 rbs 
Ignacemu Rzeźniewskiemu. W 1827 roku 
wieś miała 12 osad i 76 mieszkańców. 
Dobra w 1877 roku składały się z folwarków; Paprotnia i Adamów, oraz wsi: Paprotnia, 
Marzynek, Holendry Paprockie. Miały 1013 mg gruntów w tym 337 mg lasu, był wiatrak. W 
1912 r. jako właściciel notowany jest J. Wehr, a w 1937 Kazimierz Schneider a powierzchnia 402 
ha. (SGKP t.7, s. 852, Kobyłecki  1824 a. 413, 1826 a.52, Sikorski 1865 k.152), 
PARCICE  par. Czastary, p. wieruszowski 
70 domów 659 mieszkańców w 16 wieku własność Madalińskich w 18 w. Trepków. W 1885 
roku dobra składają się z folwarków Parcice i Krzyż, wsi Parcice i Jaworek 1608 mg w tym 267 
mg lasu . W 1912 r. wieś i folwark mają 55 mg, a właścicielami są dawni czynszownicy, 
Franciszek Magnuski i Glücksman. (SGKP t.7, s.863, PGkal.) 
PARZYMIECHY  par. Parzymiechy, p. kłobucki, 
Pokłady wapiennego kamienia i torfu, gorzelnia, tartak parowy, młyn, cegielnia, piec wapienny, 
fabryka drenów. Kościół z kamienia wapiennego w 16 wieku, w opisie kościoła spis ksiąg; dwa 
mszały pergaminowe pisane, trzeci gnieźnieński drukowany, biblia drukowana, cztery tomy 
kazań pisanych i trzy innego zbioru nauk. W 16 wieku własność Krzysztofa Kobylańskiego miał 
35 osad i 7 łanów. W 1677 nabyte od Warszyckiego przez Marcina Siemianowskiego. W 1796 r. 
kupione od hr Augusta i Ksawerego Ponińskich za 468.860 zł przez Walewskich. W schedzie po 
Ludwiku dla Karola Walewskiego, który prowadził tu wzorowe, postępowe gospodarstwo. Od 
1863 r. przeszły w ręce niemieckie Adolfa 
Klitzing . Dobra składały się w 1878 roku z f-ków: 
Giętkowizna, Zimnawoda Nowa i Stara oraz Stara 
Piła, Nowa Piła, Grabarze, wieś Parzymiechy o 
powierzchni ogólnej 5278 mg w tym lasu 2718 
mg. Zakupione przez Władysława Potockiego w 
1891 r. w rękach jego syna Karola do 1945 r. 
(SGKP t.7, s.879, Pstrokoński 1825 k. 374, 
Kobyłecki  1820 k.298)  
                                                                          Pałac w Parzymiechach            
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PARZYNÓW  par. Parzynów, p. ostrzeszowski, 
własność Cieleckich, Siewierskich, Rakowskich, Wiktora Trzebińskiego, Wosiłowa, Niemców, 
pow. 870 ha?, chów bydła, mleczarnia, pokłady glinki garncarskiej. Drewniany kościół  św. 
Mikołaja pochodzący z lat 1780-81 z fundacji Jana i Elżbiety Siewierskich, Józefa 
Wojakowskiego i Jana Grzymały Wiewiórkowskiego. (SGKP t.7, s.880) 
PATOKI  par.  Grabno, p. łaski 
Wieś miała 20 domów, 219 mieszkańców. Dobra składały się z folwarków; Patoki i Antoniówka 
i kolonii; Antoniówka i Józefów, miały powierzchnię 1607 mg w tym lasu 799 mg. 
Kupione od Jakuba i Marcina Zarębów w 1760 r. przez Antoniego Olszowskiego i sprzedane 
przez jego spadkobierców Michałowi  Popielowi. Ten w 1816 roku odsprzedał majątek Ignacemu 
Nieniewskiemu za 60 tys. zł. Nieniewski kupił też  części od Dominika Stokowskiego za 85 tys. 
zł w 1818 roku, potem własność sukcesorów Ignacego Nieniewskiego.  
Opisanie stanu dóbr po śmierci Michała Popiela-stolnika w 1790 roku. Dwór nowy z drzewa 
rżniętego, połowa szkudłami, połowa i szczyty słomą kryta. Piece z gliny dwa pokoiki grzejące, 
okien dwa w tafelki, których jest 16, podłoga i posowa z tarcic. Pokoik z oknem w tafelki-13. Izba 
czeladna; drzwi na biegunach, podłogi nie masz, posowa z tarcic, piec i komin z gliny, okien dwa 
w tafelki małe, których 12, drugie tafelek 16, z tey izby sionka. Stajnia, chlewików cztery, 
karczma stara. (SG nr 182 k.492, Kobyłecki  1829 k. 351, SGKP t.7, s.896), 
PĘCZNIEW  par. Pęczniew, p. poddębicki, 
i Rudniki w 1783 roku Kossowskiego. Pęczniew i f-ki; Dąbrowa, Dybów, Suchorzyn w 1820 w 
schedzie po Józefie Kossowskim, warte 344 tys. zł, dla córki Barbary Tadeuszowej Rożnowskiej. 
W 1912 r. wieś, osada i folwark są własnością uwłaszczonych włościan, Jana Gregoriewa i 
cząstkowych właścicieli. (Pstrokoński 1820 k. 137-157, SGKP t.8, s.121, PGkal., Strachowski 
1817 k.311-15). 
PIASKI  par. Strońsko, p. zduńskowolski w 1783 r. dobra kościelne, dominikanów sieradzkich. 
Wieś ma 51 domów i 421 mieszkańców. (SGK t.8, s.50), 
PIEKARY  par. Skęczniew, p. turecki, 
właścicielami byli kolejno; Mączyńscy, Skórzewscy, Byszewski, Grabowski, Truszkowski, 
Karczewski. Na dobra składały się; Wola Piekarska, Piekary, Rzechta, Łęg Piekarski, Młyny 
Piekarskie, Karski, Czyste, Józefów, Szymany, Zagaj, Miechniówka, Stawki i liczyły 7 tys.mg 
powierzchni wraz z koloniami. W 1912 r. wieś, folwark i osada, własność uwłaszczonych 
włościan, Witolda Karczewskiego i spółki bankowej. (SGKP t., s.77, PGkal.), 
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PIORUNÓW , Piorunówek, par. Kwiatkowice, p. łaski, 
wieś, folwark i młyn nad Pisią. Wieś ma 8 domów i 195 mieszkańców, a folwark 5 osad i 99 
włościan. W 1783 roku Mniewskiego wojskiego sieradzkiego. Część D – Paweł Dzierzbicki 
sprzedał w 1818 r. W 1829 za 120300 zł kupiony przez Michała Wehr, po jego śmierci w 1838 
roku wdowa sprzedała wsie Wilhelmowi Nenckiemu za 150 tys. zł, też Wrząsawa i Czarnyż 
(Szczawiński1839 k.234, SGKP t.8, s.184), 
PIOTROWICE  par. Charłupia Mała, p. sieradzki 
 w 1690 r. braci Starczewskich, w 1783 roku Tarnowskiej, a w 1827 Adama Sokolnickiego. 
Dwór drewniany 30x19x4 łokcie, za nim ogród włoski z warzywem i sadem. W Piotrowicach 14 
chałup, karczma, kuźnia, półrolników 9, zagrodników 4, komorników 6. W 1881 r. f-k ma 440 
mg, a wieś 37 osad i 136 mg. Zmyślona – karczma, wiatrak. (Pstrokoński 1827 k.236-41, SGKP t. 
8, s.214, TD)  

                    
PIOTRÓW  par. Wierzchy, p. poddębicki, 
w 1783 roku własność Dunina (też część Chodaków), miał 10 domów i 187 mieszkańców, a 
folwark 3 domy, 10 mieszkańców i 348 mg.  W 1912 r. wieś i folwark maja 81 mg, własność 
uwłaszczonych włościan, Karola Cylke i spółki bankowej.(PGkal.  ) 
PODDĘBICE  par.  Poddębice,  
Leżą na nizinie nadrzecznej Neru. W 14 wieku własność Chebdów-Pomianów z Niewiesza. Na 
początku 16 wieku Jana Podębskiego, a na początku 17 wieku Grudzińskich. W 1661 r. Malcher 
najstarszy syn Andrzeja wojewody rawskiego bierze majętność Poddębską tj. miasteczko 
Poddębice, Nowy Folwark, Łęski, Bycina, woj. łęczyckim Chropy, Karnice, Wilczków, 
Niewierz, Grocholice, Boczki, Sempułki w pow. szadkowskim, za taksą 150 tys. zł.  Matka 
Stefana Grudzińskiego starosty ujejskiego, z Karśnickich, podkomorzanka łęczycka wystawiła w 
1610 roku nowy murowany kościół i oryginalny zameczek piętrowy z wieżą.  Dobra wykupiła z 
rąk Grudzińskich Barbara z Duninów Sanguszkowa, córka Marianny z Grudzińskich i Jakuba w 
1775 r. W 1788 Sanguszkowa sprzedaje dobra poddębickie; m. Poddębice, Byczyna, Łężki, 
Chropy, Karnice, Wilczków, Niewiesz, Grabica, Boczki, Sempułki i 1/2  Ułanów, Ksaweremu 
Zakrzewskiemu cześnikowi gnieźnieńskiemu za 570 tys. zł. W 1822 roku Klemens Zakrzewski 
wyjednał przywilej powtórnej erekcji osady włókienniczej jako miasta, dwa lata później było 
1112 mieszkańców i 67 sukienników. 
Poddębice mają kościoły murowane; katolicki i ewangelicki, dwie synagogi, jest fabryka 
narzędzi rolniczych, browar, dwie olejarnie, fabryka octu W 1882 roku miały 157 domów i 3024 
mieszkańców w tym 1197 starozakonnych, 84 ewangelików, powierzchnia 654 mg. Dobra w 
1883 roku obejmowały folwarki i wsie: Byczyna, Łężki, Chropy, Klementów, osadę Poddębice 
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oraz wieś Pragę miały 2599 mg gruntów rolnych w tym 954 mg lasu i dwa młyny. W 1912 osada 
ma 2739 mg, właścicielami są dawni mieszczanie i Napoleon Zakrzewski. (SGKP t.8, s.370, AT 
98 k.790-6, TD, PGkal.). 

          
PODŁĘŻYCE par.  Męka, p. sieradzki, 
folwark nad Wartą. W 16 wieku własność Benedykta Podłęskiego.  Dobra z wsiami; Rzechta, 
Chałupki, Monice, Kłodzko, Jeziora i Pstrokońszczyzna, własność Stanisława Stawiskiego 
sędziego, potem  w 1868 roku wzorowe gospodarstwo rolne o powierzchni 1912 mg, Edmunda 
Stawiskiego. W 1912 r. folwark ma 1167 mg jako właściciel figuruje Stefan Walewski. 
(Kobyłecki  1820 k.134, SGKP t.8, s.433, PGkal.) 
POLESZYN par. Łask p. łaski, 
wieś i Poleszyn Orpelów ma 19 domów, 172 włościan i 
229 mg gruntów, a folwark 4 domy i 33 mieszkańców. 
Poleszyn Średni Józef Brodzki sprzedał Stanisławowi 
Cieleckiemu. (Dydyński 1816 k.1067, SGKP t.8, s.588) 
POLKÓW  par.  Zduńska Wola, p. zduńskowolski 
wieś królewska w 1789 w posesji Stanisława 
Kossowskiego wraz z wsiami Rzechtą i Czechami . W 
Polkowie zagrodników 8, komorników 6, na Chmielnej młynarz. Na Czechach półrolników 17, 
zagrodników 3, komorników 4, na Żebrakach osad 3. (Lustr. I s. 229-35) 
PONIATÓW  par. Goszczanów, p. sieradzki 
gniazdo Szreniawa Poniatowskich, w 1783 roku własność Komorowskich, których staraniem 
założono piękny ogród, otoczony kanałami, między którymi na wyspie zbudowano lożę 
masońską. Dobra w 1886 miały 758 mg. W 1912 r. wieś, folwark i osada mają 214 mg, własność 
uwłaszczonych włościan, Rudnickich i K. Berczak. (SGKP t.8 s.766, Dębski 1827 k.688-707 
PGkal.) 
POPÓW par. Pęczniew, p. sieradzki, 
 koło Turku, nad Wartą, ma młyn wodny, pokłady wapienia, dwa folwarki i kolonię , łącznie 38 
odmów i 423 mieszkańców, 1283 mg, lasu 239 mg. W 1783 roku dziedzicem był Wojciech 
Bardziński chorąży łęczycki, potem majątek przeszedł na Psarskich. 
W 1874 r. f-ki miały 1283 mg, lasu 239 mg, następnie rozparcelowane. W 1912 r. kolonia po 
byłym folwarku to własność uwłaszczonych włościan i Augusta Nieszkowskiego. (SGKP t.8, 
s.795, Dębski 1824 a.35, k.218, 1827 k.688-707, PGkal.) 
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POPRĘŻNIKI  par.  Goszczanów, p. sieradzki, 
w 1783 roku własność Łempickich. Wieś ma 16 domów i 119 mieszkańców oraz 86 mg gruntu, a 
folwark 6 domów i 99 mieszkańców i powierzchnię 659 mg. W 1912 r. wieś i folwark mają 640 
mg, własność uwłaszczonych włościan i Stanisława Trepki. (SGKP t.8, s.810, PGkal.) 
PORADZEW  par.  Goszczanów, p. sieradzki 
W 1851 roku właścicielem był Nikodem Karśnicki, a dobra wystawiono na publiczną sprzedaż. 
Wieś i f-k ma 32 włóki, 23 morgi, jest  11 zagrodników, wiatrak. dwór drewniany kuchnia przy 
domu, dom folwarczny, 2 domy czeladne, domy młynarza i ekonoma. W 1912 r. wieś i W 1912 r. 
wieś i kolonia po byłym folwarku, właściciele to uwłaszczeni włościanie. (Sikorski 1858 k.420, 
PGkal., Stokowski 1850) 
PORCZYNY  par. Bałdrzychów, p. poddębicki, 
W 1783 roku własność Dzierzbickiego, potem Porczyny i Wylazłowo we władaniu Porczyńskich, 
w 1803 sprzedane Kajetanowi Milewskiemu. Kolejny właściciel Wincenty Skrzyński zbył wieś 
za 36 tys. zł. w 1827 roku Kajetanowi Głowaczewskiemu ze Złakowa Kościelnego. W 1912 r. 
wieś i  folwark, właściciele to uwłaszczeni włościanie i Julia Olszewska.  (Kobyłecki 182 a.139, 
Dydyński 1810 a.144, SGKP t.8, s.815, PGkal.) 
POŻDZENICE   par.  Pożdzenice, p. bełchatowski, 
oraz Nowa Wola w 1783 r. i później Jana Klichowskiego. W 1820 roku sprzedana kasztelanowi 
Ignacemu Miączyńskiemu, potem Henryka Miączyńskiego. (Dydyński1811 k.426, Pstrokoński 
1820 k. 338, Kobyłecki  1831 k.660) 
PRASZKA  par.  Praszka, p. wieluński, 
 miasteczko nad Prosną, komora celna na granicy do Prus. Pokłady torfu i rudy żelaznej. Kościół 
parafialny murowany, cerkiew, przytułek dla ubogich, sąd gminny, szkoła początkowa, straż 
ogniowa, apteka 250 domów i 3 tys. mieszkańców. Jest młyn parowy i garbarnie. Odbudowana 
po pożarze w 1852 roku. Starożytna osada górniczo-hutnicza.  

Własność Praskich, potem Wężyków, z których Zofia kasztelanowa wieluńska 
przebudowała kościół z dobudowaniem kaplic. Potem właścicielem jest Maciej Zbijewski, który 
ok.1775 r. sprzedał miasteczko za 342 tys. zł  Aleksandrowi Mączyńskiemu, ten  sprzedaje 
miasto z przyległościami Mari z Aleksandrowiczów Potockiej za 860 tys. zł w 1841 r. W 1827 r. 
miasteczko ma 186 domów i 1850 mieszkańców. Dobra składały się w 1885 roku z  f-ków 
Praszka, Grodzieczyzna, Rozterk, Rzczyzna i Kuźniczka o powierzchni 3191mg, oraz miasteczko 
Praszka z 213 osadami, wieś Szyszków 32 osady-342 mg, wsie: Wygiełdów 24 osady-386 mg, , 
Brzeziny 33 osady-403 mg Prosna 19 osad-329 mg, Rosocha 14 osad-134 mg, Skotnica 34 
osady-258 mg, Bugaj 2 osady-12 mg, Strojec 43-467 mg. W 1912 r. osada i folwark mają 2831 
mg, właścicielami są dawni mieszczanie i Helena Potocka. (Lisiecki 1817 k.573, Kowalski 1839 I 
k.118-155, 1846 I k.24, SGKP t.9, s.18-19) 
PRAŻMÓW  par.  Burzenin, p. sieradzki 
własność kolejno Bużeńskich, Pstrokońskich, Wiewiórowskich, Tymienieckich, Węglińskich, 
Kuntzego, Domaniewskich i Michała Kobierzyckiego, który nabył dobra za 36 tys. rb. Folwark w 
1887 roku miał 994 mg. w tym lasu 369 mg. (SGKP t.9, s.24) patrz Wola Będkowska 
PRUSINOWICE  królewskie, par.  Szadek, p. zduńskowolski 
w 1783 roku w posesji Jana Cieleckiego kasztelana spycimierskiego i Salomei z Trepków. We 
wsi 2 młyny, na stawku i strudze Dępce, 18 gospodarzy. F-ki Prusinowice i Henryków 2868 mg, 
w tym lasu 1529. Mają 25 domów i 306 mieszkańców, a folwark 5 domów i 66 mieszkańców. 
Prusinowice i Wilamów w 1810 r. własność Karola Borstadta, kupił od Fawrata generała wojsk 
pruskich ze Śląska. W 1829 własność sukcesorów po Józefie hr. Ponińskim, wartość 312 tys. zł. 
Poprzednio w skład dóbr wchodziły wsie; Grzybów i Borki. W 1912 r. wieś i folwark mają 2878 
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mg, właścicielami są uwłaszczeni włościanie i Kazimierz Czarnowski, a w 1921 r. Adam 
Krzyżanowski. (Lustr. cz. I s.212-17, SGKP t.9, s.82, PGkal. , Dydyński 1815/1023, Kobyłecki  
1829 k.345, ZS 1921/13s.7) 
PRUSINOWICE WIELKIE  par. Mikołajewice, p. pabianicki, 
w 1553 miały 5 ½ łana. Prusinowice, Legendzin B i Zalew kupione od Sanguszków Hieronima i 
Janusza braci w 1796 r. i sprzedane w 1818 przez Kajetana Krajewskiego Aleksandrowi 
Otockiemu. Mają 17 domów i 183 mieszkańców, Prusinowice–Lutomiersk 8 domów i 26 
mieszkańców, a Prusinowice–folusz 1 dom 
i 7 mieszkańców. W 1827 roku ze wsiami 
Katarzynów i Teresbór miały 33 domy i 
340 mieszkańców. (SGKP t.9, s.81, 
Kobyłecki  1818 k.1503). 
PRUSZKÓW, par.  Marzenin, p. łaski, 
oraz wsie Dobra i Stypuły w roku własność 
1783 Potockiego-podczaszego, potem 
Antoniego Potockiego. od 1928 r. 
Stanisława Jerzego Jakubowskiego, 557 ha. 
(Dydyński 1817 a. 1362) 

PRZATÓW  par.  Szadek, p. szadkowski, 
Od Sulimierskich w 1760 r. kupił Franciszek 
Stawiski. Spadkobiercy po Michale Stawiskim 
zbyli Wincentemu Mieszkowskiemu. W 1836 r 
kupił Franciszek Hałaczkiewicz za 21 tys. rbs, a 
przez meliorację i inwestycje warte 33 tys. rbs. 
Miały 24 domy i 65 mieszkańców, a folwark 9 
osad i 80 włościan. W skład dóbr wchodziły 
wsie; Przatów, Juliewo, Przybyłów, miały 1141 
mg w tym 629 mg lasu.(Kobyłecki  1829 a.170, 
Stok. 1853 a. 170, SGKP t.9, s.123), 
                                

PRZECZNIE  par. Wygiełzów, p. bełchatowski  
w 1552 roku miała 7 osad i 4 ½ łany. Przecznia z przyległością Pszczółki i Wygiełzów w 1783 
roku Łykowskich, potem spadkobierców Antoniego Porczyńskiego wartości 195 tys. zł. Folwark 
i osada młynarska ma 6 domów i 69 mieszkańców, ma pokłady rudy żelaznej. W 1886 roku 
folwark Przecznia z osadą młynarską Dębowalec i Krępa ma powierzchnie 1696 mg w tym 845 
lasu. (SG 9-130, Kobyłecki  1831 k.676, Szczawiński 1841 cz .II k.347). 
Opis dóbr Przecznie w 1841 roku. Dwór masiv murowany, powierzchu wytrynkowany, wybielony, 
pod gontami o jednym kominie. Od frontu jest facjatka z gankiem drewnianym na 4 filarach 
okrągłych, z cegły murowanych biało bielonych. Na dole wchodząc do ganku po 3 schodach z 
cienkich balików ułożonych, podłoga z tarcic, po bokach są sztachetki drewniane zielono  
malowane, drzwi podwójne dubeltowe do sieni głównej z wielkim zamkiem, szalowane, 
gwoździami nabijane, czerwono malowane. W tym dworze jest pokoi na dole 5 w których pieców 
kaflowych z drzwiczkami żelaznymi 2, a z cegły 3. Okien podwójnie zamykających się par 13. 
Wszystkie drzwi należycie okute z zamkami i kluczami czerwonomalowane. Podłogi z tarcic 
stolarska robota ułożone. Ściany i sufity na wapno wyrzucone, pobielone. Okiennice u wszystkich 
okien. Z sieni na górę idąc są drzwi podwójne, schody z tarcic, ściany w pruski mur wapnem 
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wybielone. Ganek na górze zamyka się drzwiami półszklanymi, do którego jest domurowany 
pokój kobiecy z garderóbką z osobnym wchodem od podwórza. 
Dalej nad sama droga jest dom przybudowany wzdłuż połowa z bali, połowa w pruski mur, pod 
gontem, o 1 kominie z gankiem, w tym domu jest urządzona kuchnia, spiżarnia i izba służących , 
pod nimi sklepy. 
Czworaki w ryglówke, ściany wapnem wyrzucone, pod gontami, pomieszkań 4, podłoga z tarcic, 
w 1 izbie piec moskiewski w innych proste kuminki, okien 4.W tyle domu budynek na podmurówce 
pod gontami w którym dwie stajenki i wozownia.  
Gospodarze tłuke w żniwa po dni 3, w świętne dni jeżdzą lub chodzą gdzie dwór każe, kapustę i 
brukiew sadzą, owce płuczą i strzygą za wynagrodzeniem 1 grosza od owcy, sieją przędą i 
obrabiają ½ sztuki zgrzebnego z czego oddają po łokci 10 gotowego płótna, za to wszystko każdy 
bierze 7 ½ groszy. Trzodę pasą i stróżą po dwóch co dzień, na noc dają, którzy rąbią drewno do 

dworu. W 1937 r. Jana Walickiego, 960 ha.  
PRZEDBORÓW par. Przedborów, p. 
ostrzeszowski 
dominium ma 9 domów, 97 mieszkańców, 
949 ha, właścicielka Brygida Szeliska. 
(SGKP t.9, s.132) 
     Dwór w Przedborowie fot. Grzegorz 
Paczkowski,  
     wg. www.polskie zabytki/pl 
 
 

 
PRZYROWNICA  i Wola Przatowska,  par. Małyń, p. poddębicki 
w 1783 r. Stokowskich. Wieś i kolonia nad Pisią. Kolonia powstała w 1868 r. na terenie dawnego 
folwarku ma 16 domów, 97 mieszkańców i 462 mg gruntów. (SGKP t.9, s.225) 
PSTROKONIE  par.  Strońsko, p. zduńskowolski, 
przy ujściu Widawki do Warty. W 1603 roku od Szymona Poraj Pstrokońskiego kupuje dobra 
Piotr Walewski za 17 tys. zł, w skład majątku wchodziły wsie; Pstrokonie, Woźniki, Lisy, 
Świerzyny, Pęcławice (Pawłowice) i Gorzuchy. Po Wojciechu Walewskim przechodzą na syna 
Ludwika i jego spadkobierców, potem własność wg działów z 1825 roku Napoleona 
Walewskiego. (Pstrokoński 1825 k. 374) 
Opis dóbr po jego śmierci; 
Pałac masiv murowany pokryty gontami malowanymi, z dwoma 
kominami murowanymi, długi na 40 i szeroki na 16,5 łokci, 
wysoki 13, 5 łokcia. Wchodząc do domu po schodach z bali 
dębowych i galeria malowana, drzwi wielkie podwójne z 
zamkiem francuskim, podłoga z tarcic. Okien wielkich 2 z 12 
szybami wielkimi, ściany sieni różnofarbnie malowane, na lewo 
z sieni są drzwi do pokoju żółto malowanego kompletnie okute z 
zamkiem, podłoga froterowana, okien dwa każde o sześciu 
szybach wielkich, drzwi do pokoju małego w kolory malowane, 
lecz malatura uszkodzona. Okno o sześciu wielkich szybach 
kompletnie okute i oszklone, podłoga z tarcic dobra, kominek z 
blachą i galeryjką żelazną stąd drzwi pojedyncze do sieni 
narożnika wschodniego. Na prawo z sieni głównej drzwi 



 66 

malowane okute do pokoju seledynowego, podłoga dobra okien dwa z 12 szybami. Drzwi 
podwójne okute do pokoju szafirowego okno o sześciu szybach, piec z blachą i galeryjką 
żelazną.Na wprost sieni głównej są drzwi podwójne do pokoju różowo w kratki malowanego, 
podłoga dobra, okien dwoje, drzwi z pokoju tego na dwór prowadzące. 
Młynica na rzece Widawce. Wykaz drzew owocowych i dzikich; orzechów włoskich 11, 
leszczyny 2, brzoskwiń 8, wierzb 24, jarząbów 6, świerków 6, brzeziny 24, olszyny 24, dębów 8, 
jesion 1, osin 7, topoli 255, wisien 22, jabłoni 137, gruszek 133, śliw 565. (Kobyłecki  1820 
k.298, 1836 k.257), 
Mają 41 domów i 453 mieszkańców, a folwark 10 domów i 105 włościan, ziemi jest 885 mg .  
W skład dóbr wchodziły; Pstrokonie, Woźniki, Świerzyny i Jeziorno. W 1937 r. współwłasność 
Janiny Żółtowskiej 250 ha, Janiny Grabińskiej 250 ha, Włodzimierza Strzeszewskiego 269 ha, 
który kupił majątek w 1899 r.. (SGKP t.9, s.252). 
PSTROKOŃSZCZYZNA  par.  Sieradz, p. sieradzki, 
folwark pod Sieradzem 303 mg gruntu. W 1912 kolonia z części folwarku we władaniu 
częściowych właścicieli. (SGKP t.9, s.252, PGkal.)    
PTASZKOWICE  par. Strońsko, p. 
zduńskowolski, 
oraz część Lichawy, Grabia, część Przymiłowa 
po ojcu Karolu Walewskim w posagu otrzymała 
Julianna z Walewskich Złotnicka, 2v. Suchecka, 
po jej śmierci w 1834 roku właścicielem został 
syn Stefan Złotnicki, a od 1848 roku wnuk 
Juliusz Złotnicki, a następnie jego córka Leonia 
Walewska. Ptaszkowice mają 21 domów, 31 
osad, 187 mieszkańców i 285 mg gruntu. 
Folwark z przyległością Złotniki ma 7 domów, 95 mieszkańców i 977 mg w tym pod pługiem 
740 mg.  W 1937 r. Józefa Laudowicza, 544 ha. (SGKP t.9, s.261), 
PUCZNIEW  par.  Małyń, p. poddębicki 
 nad Nerem. Dobra to f-k Puczniew i wsie Jeziorko, Mianów, obszar 2999 mg w tym lasu 1375, 
cukrownia, cegielnia. Właściciel Werner. (SGKP t.9, s.274) 

           
                                                           Dwór w Puczniewie wg.www.pabianicki.net.pl 
PUDŁÓWEK  i Pudłów, par.  Bałdrzychów, p. poddębicki 
nad Pnieją. W połowie 17 wieku Marcina Siemianowskiego. W 1783 roku Mogilnickiego. 
Pudłowek i Żerniki scheda po śmierci Józefa Sulimierskiego w 1799 r dla Ignacego 
Sulimierskiego. Ten sprzedał je synowi Julianowi w 1826 roku, a ten za 45.5oo zł siostrze Annie 
Tchórzewskiej w roku następnym. (Kobyłecki  1829 k.242, 1826 k.346, 1827 k.155) 
Pudłówek - dobra w 1887 roku składają się z folwarków; Anusin, Pudłówek i wsi Żerniki. Jest 
młyn wodny, gruntu 971 mg. Własność Tchórzewskich. 
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Pudłów - dobra w 1872 roku miały 869 
mg  gruntu był młyn, składały się z 
folwarków; Pudłów i Bratków z 
przyległościami Zofiówka i Nomen. W 
1912 r. wieś i kolonia po byłym 
folwarku, własność uwłaszczonych 
włościan i spółki bankowej.  (SGKP t.9, 
s.275-6, PGkal.) 
PYSZKÓW par. Brzeźnio p. sieradzki 
   Dwór w Pyszkowie wg Wieś Ilustrowana 
1911/4 
 
 
RACISZYN  par. Działoszyn, p. pajęczański, 
należy do dóbr Działoszyna 65 domów, 372 mieszkańców, 899 mg powierzchni. W 1912 r. wieś, 
właścicielami są uwłaszczeni włościanie.  (SGKP t.9, s.366, PGkal.). 
RACZKÓW  par. Warta, p. sieradzki, 
 w 1783 roku Madalińskich. Miały 7 domów, a wraz ze wsi Upuszczowem 159 mieszkańców, na 
folwarku były 3 domy i 67 mieszkańców, ziemi 869 mg. W 1912 r. wieś, folwark i osada mają 
625 mg, właścicielami są uwłaszczeni włościanie i Wincenty Roezler. (SGKP t. 9, s.372, PGkal.) 
RACZYN  par.  Raczyn, p. wieluński, gm. Czrnożyły 
gniazdo Jastrzębiec Raczyńskich. Kościół drewniany z 
1844 roku. W 1886 r. na dobra składały się; f-k Raczyn, 
Brody Raczyńskie, Milejów, Staropole - powierzchnia 
1028 mg, wiatrak.  Wraz ze wsią Kopydłów należały do 
Stokowskich. W 1912 r. wieś i folwark mają 693 mg, 
właścicielami są uwłaszczeni włościanie i Józef Załuski.  
(SGKP t.9, s.375,PGkal.). 
RADUCZYCE  par. Osjaków, p. wieluński, 
wieś nad Wartą. Dobra w 1886 roku składały się z 
folwarków: Raducki, Bronisławów i Kazimierzów 
łącznie 3371 mg. W 1912 r. folwark  o tej samej 
powierzchni jest własnością małżonków Joachimczak. 
(SG t.9, s.449,PGkal.). 
RADOSZEWICE  par.  Osjaków, p. wieluński, 
wieś i folwark gniazdo Okszyców-Boksa Radoszewskich i Siemkowskich. Marcin Radoszewski 
wystawił kościół w 1625 roku. W 1775 majątek kupił Andrzej Niemojowski, kolejnym 
właścicielem był jego syn Feliks i wnuk Gabriel. Od Ludwika Niemojowskiego włości przeszły 
na Wodzińskich potem Modlińskich i na koniec aptekarza z Praszki Teodora Durzyńskiego. Na 
dobra w 1885 r. składały się: folwarki Radoszewice Kuszyna, Dolina i kolonie :Katarzynopole, 
Mierzanów, osiedle młynarskie Borkowe z przyległością Sznury, Wymysłówek, miały 
powierzchnię 3824 mg w tym 1967 mg lasu . W 1912 r. wieś i folwark mają 978 mg, własność  
uwłaszczonych włościan i Teodora Durzyńskiego. (SGKP t.9, s.437, PGkal.,NSSZ 1/2001 s.26). 
RAKOWICE  par.  Wróblew, p. sieradzki, 
W 1870 Ksawery z Kobierzyckich Zygmuntowej Rudnickiej, 16 włók i 15 mg, ogród owocowy i 
warzywny 1 włóka. Drzew 106, dzikich 86, krzewów 56. Dwór o 3 kominach, 6 pokojach, 2 
sieniach, kuchni. Z drzewa i cegły pod gontami, studnia z pompą. Obora, stajnie, chlewy pod 
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jednym dachem, obora , spichrz, karczma, kuźnia, gołębnik na słupie. Wystawione na licytację. 
W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku jest własnością uwłaszczonych włościan i spółki 
bankowej. (Sulkowski 1870 k.636, SGKP t.9, s.513, PGkal.) 
RALEWICE  par. Zadzim, p. poddębicki, 
w 1783 r Chorkowskiego, potem Ludwika Jabłkowskiego. Wieś miała 11 domów i 252 
mieszkańców, a folwark 7 domów i 37 mieszkańców. Dobra w 1867 miały folwarki; Ralewice i 
Rozalin, oraz wsie; Skęczno, Nowa Grabina, Stara Grabina, Zielona Wygoda o powierzchni 1480 
mg w tym lasu 177 mg. W 1912 r. wieś i folwark maja 1331 mg, właścicielami są uwłaszczeni 
włościanie i Bronisława  Kobierzycka. (SGKP t.9, s.520, PGkal.), patrz Mstów 
REDUCHÓW  par. Korczew, p. zduńskowolski, 
w 1552 było tu 10 osad na 3 łanach.. Ma 7 domów i 72 mieszkańców, a folwark3 domy. Należy 
do dóbr Boczki. w 1783 roku należał do Tarnawskich. (SGKP t.9, s.587), 
REMBIESZÓW  par. Strońsko, p. zduńskowolski, 
oraz Branica i folwark Gawory w 1783 roku właścicielką była Walewska-kasztelanowa, w 1792 
r. Anny z Walewskich wniesione w rodzinę Budzisz Pstrokońskich. W 1789 r. połowa dóbr 
sprzedana została przez Psarskich Bogumiłowi Pstrokońskiemu za 80 tys. zł.  
Wieś, osada i folwark nad Widawką. Ma 52 domy, 405 mieszkańców, a na folwarku w 6 domach 
mieszka 61 osób. (SGKP t.9, s.609), 
W 1843 roku dwór drewniany z bali rżniętych w zamki, pod gontami, z frontem, pokoi dwa, 
malowanych. Ściany w kliniki gliną z wapnem obrzucane, okna dubeltowe, oprócz kuchni, sieni 
spiżarni i gabinetu. Piecy kaflowych dwa. Lamus murowany obrzucany wapnem, pod gontami 
kraty żelazne w okienkach. Gorzelnia murowana z cegły na wapno i glinę. 
Chlewy z drzewa starego w słupy pod gontami. Stajnie z wozownia masiv budowane, dach słoma 
kryty, spichrz drewniany z drzewa rzniętego w słupy pod gontami. Stodoła masiv z dwoma 
klepiskami, dach słomą, obora z przodu murowana, z tyłu drewniana. Sklep masiv, rynna do 
spuszczania kartofli. Karczma drewniana ze stajnia wjezdną pod gontami, kuźnia z bali w węgły, 
pod gontami, młyn z bali rżniętych o dwu kolach. 
Na folwarku Branica owczarnia masiv, studnia kamieniami ocembrowana, koczor z wiadrem 
okutym, stodoła w słupy. Folwark Gawory, dom folwarczny murowany pod gontami, stodół dwie, 
obory, chlewy, dziedziniec wkoło ogrodzony żerdziami w słupy wołów7, 21 krów, 24 jałowizny, 
owiec 132, konie fornalskie 7. Wozów szybowanych dwa z drabinami, skrzyń do kartofli 5, pługi 
2, bron 8, redła 2, smyk 
dębowy do wożenia 
beczek. W całych dobrach 
24 gospodarzy każdy robi 
bydłem dni 2, ręczno 1.  
W 1937 r. Eugeniusza 
Zielińskiego 350 ha, ma 
nowa założony ogród i 
gospodarstwo rybackie. (Szczawiński1843 a.226, AT 101 k.869, WI 1911 nr 6). 
REMBIESKIE  par.  Korczew, p.  zduńskowolski 
nad Brodnią. Rembieskie, Rossoszyca, Ustków własność Anny z Walewskich c. Konstantego, 
wniesione do Pstrokońskich w 1782, w 1810 podzielone; Rafał Budzisz Pstrokoński – 
Rossoszyca, Feliks w Rembieszowie, połowa Branicy, f-k Gawrony, karczma Sosnowiec, Michał 
w Łękach, Ignacy w Ustkowie. Ma 17 domów i 210 mieszkańców, a folwark 4 domy i 56 
mieszkańców. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku są własnością uwłaszczonych 
włościan i spółki bankowej. (SGKP t.9, s.609, PGkal.). 
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ROGASZYCE par. Rogaszyce, p. ostrzeszowski 
Łukasz Mączyński kupił dobra w 1608 r., potem własność Krąkowskich, sprzedane w 1788 r 
Wężykom Bonawenturze i Antoniemu. W 1882 r. Nestora Wężyka składały się na nie wsie; 
Dobra, Królewskie i Rogaszyce (SGKP t.9, s.661, TD) 
ROGÓŹNO par. Widawa, p. łaski 
nad Widawką. W 1886 r. dobra Rogóźno i Ruda 1956 mg, w tym 890 lasu (Pstrokoński1829 
k.256-61, SGKP t.9, s.676) 
ROJKÓW  par.  Marzenin, p. łaski,  
wieś, f-k i kolonia nad rz. Wolborką, obszar 240 mg. W 17  i do końca 18 wieku Żeromskich. 
Kupiony w 1842 od Myszkowskiego przez Sulimierskich za 39 tys. zł. W 1937 r. Maksymiliana 
Foriata, 133 ha. (SGKP t.9, s.700, Pstrokoński1842 k.219), 
ROSSOSZYCA par.  Rossoszyca,  p. sieradzki 
w 1579 roku Jakuba Roszowskiego i innych, miała 7 łanów, mieszkało 7 zagrodników, 3 
komorników, 2 rzemieślników. Kościół św. Wawrzyńca od 1416 roku. Własność Walewskich 
wniesione do rodziny Pstrokońskich. W 1810 roku podzielone. Była schedą Rafała 
Pstrokońskiego, bezpotomnie zmarłego w 1839 roku. Majątek w dożywociu żony, Faustyny z 
Mniewskich. Dobra obejmowały;  Rososzycę, Rożdzały, Lipiny, cz. Miedzna wartość 300 tys. 
zł., Kobyla Chmielowa, Boczki A,B kupił w 1833 roku za 12ooo od Stanisława Biernackiego, 
Sikucin kupiony również od Biernackiego za 77600 zł, w 1836 roku, kolonia Józefka kupione w 
1825 roku od Potworowskich Joanny z Kossowskich i Ferdynanda za 11500 zł.  
Kolejni właściciele to bratankowie Rafała; Adam i Ferdynand dz. Ustkowa, Pstrokońscy. 
Podzielili oni majątek w roku 1856 następująco; dobra Rożdzały f-k i wieś oraz Lipnica, 
Bednarzec, Raszelki, Józefka, Gozdy, Skęczno, Szczawno razem 124 włóki i 21 morgi dla 
Ferdynanda.  
Dobra Rossoszyca f-k i wieś oraz Pierzchnia Góra, Miłobądz, Chorążka i Ulesie powierzchni 120 
włók i 126 morgów dla Adama, a ten przekazał majątek zięciowi, Władysławowi Cieleckiemu. 
(Szelążek 1856 k.357-73) 
Zabudowania Rossoszycy; Dom mieszkalny z bali rżniętych 33x15x5 łokci, okien iedenaście, 
okiennice podwójne par dziesięć, w sieni jastrych z cegły. Pokój bawialny; podłoga z tarcic 
sosnowych, piec okrągły (z sieni do palenia), z cegły. Ściany w kliniki wyrzucane i wybielone, z 
tego pokoju do sypialni, podłoga z tarcic iako też i sufity, kominek szafiaty z cegły z blachą 
przykręcaną, z tegoż na lewo garderóbka. Wychodząc na prawo pokoi kobiecy, piec szafiaty z 
cegły. Do pokoiu kredensowego idąc na wprost podloga, sufit i piece iako i w poprzednich. Z 
tegoż na wprost jest garderóbka, ściany nie wyrzucane, kominek wyprowadzany nad dach, z 
cegły. Na prawo idąc jest pokój jadalny, ściany płótnem obite, od dołu lamperia z tarcic, piec 
szafiasty z blacha przykręcaną z cegły, bielony. Z tego pokoju idzie się do garderoby, tu kominek 
z kafli, podłogi i sufity z tarcic. Z sieni głównej są wschody na górę. 
Pałac na suterynach z parterem, piętro maiący, murowany, dachówka kryty, do którego wchód 
po schodach dębowych podwójny, nad którym wystawa na czterech filarach murowanych 48x38 
łokci warszawskich. Wchodząc na parter z dziedzińca drzwi podwójne obite gwoździami. Okien 
56 w których żaluzji na zawiasach 55, w sieni podłoga stara sosnowa. na prawo idąc drzwi 
podwójne jesionowe do pokoju pierwszego w którym podłoga z tarcic krzyżowo ułożona, do 
pokoju drugiego otworem bez drzwi w którym nie masz żadnej podłogi, piec kaflowy w ścianie z 
gankiem komunikację mającym, stąd do pokoju trzeciego z podbitka nieforemnie ułożoną, dalej 
do pokoju czwartego w którym ani podłogi, ani podbitki, do pokoju piątego i szóstego "salą" 
zwanego, do pokoi siódmego, ósmego. Dziewiąty kredens..... 
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We wsi gorzelnia, młyn wietrzny, karczma i kościół drewniany, plebania z cegły murowana, 
domy z cegły murowane na glinę.... 
Do dóbr Rossoszycy należą; folwark Bednarzec, pustkowie Skęczno, wieś i folwark Rożdzały, w 
niej dom-folwark murowany z cegły i kamieni, karczma, młyn wodny, pustkowia; Szczawno, 
Ulesie, Lipiny, Pierzchnia Góra, Miłobądź, Chorążka. Ogólna powierzchnia; bór podzielony na 
85 poręb po około 55 mórg każda, włók 152 i 5 mg, lasu na 20 lat - 17 włók, 10 mg,  odcinków 
separacyjnych - 3 włóki 8 morgów, ról, pastwisk i zabudowań 78 włók 10 morgów. Ogólnie 251 
włóki. Masa drewna szacowana na 295 425 sążni. 
Od Wiktorii z Pągowskich Nenckej kupił dobra na publicznej licytacji w 1873 roku Adam 
Nencki. Podzielił majątek na 5 części; 1. Rossoszyca f-k i wieś 791 mg, 2.f-k Lasek, 3.f-k 
Chorążka, 4.kolonie Józefów, Wiktorów, 5.kolonia Malina, Mogilno, Pierzchnia Góra, Miłobądz, 
Ulesie. W 1912 r. wieś i folwark mają 217 mg i są własnością uwłaszczonych włościan i 
spadkobierców Mikołaja Zabłockiego. (Sikorski 1874 k.109,PGkal., SGKP t.9, s.776) 
ROŻNIATÓW  par.  Wielenin, p. poddębicki,  
pokłady kamienia budowlanego i wapienia, f-k ma 685 mg. Kolonia Dabrowa. Własność od 1798 
r.  Pstrokońskich, wartość 105 tys. zł. (SGKP t.9, s.864, Dębski 1826 a.90, Strachowski 1814 k. 
588-91) 
RÓWNA  par.  Gruszczyce, p. 
sieradzki 
Własność Ordęgów, kupiona w 
1805 roku przez Józefa 
Grodzickiego za 252.700 zł. W 
1912 r. wieś i folwark mają 184 
mg i są własnością 
Uwłaszczonych włościan i W. 
Zakrzewskiego. (Pstrokoński 
1812 k.413-73, PGkal.) 
RUDA par. Męka, p. 
szadkowski, 
nad Wartą, w 1783 roku Sędzickiego. Ma 58 domów, 380 mieszkańców. W 1827 roku wieś 
rządowa. W 1912 r. wieś i osiedle jest własnością dawnych czynszowników i Skarbu Państwa. 
(PGkal., ) 
RUDA par.  Ruda, p. wieluński 
we wsi starożytny kościół murowany, browar, gorzelnia, wiatrak, piec wapienny, pokłady wapnia 
i torfu, ma 61 domów i 512 mieszkańców. Starożytna osada centrum ziemi wieluńskiej, niegdyś 
rudzką zwanej, był gród warowny i kościół z 12 wieku kamienny. W rejestrach poborowych z 
1552 roku Piotr Masłowski sędzia wieluński miał karczmę i 18 osad, a Stanisław Urbański 1 
osadę, Jakub Rychłowski ¼ łanu. W 1871 roku dobra obejmują folwarki: Ruda, Taczanów, 
Emanelin i wsie Ruda, Przycłapy, Nowy Świat o powierzchni łącznej 1778 mg. (SGKP t.9, 
s.885). 
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RUDA JEŻEWSKA   par.  Małyń, p. poddębicki, 
ma 2 domy, 21 mieszkańców, kolonia 4 osady, 17 kolonistów. W 1912r. kolonia i osada we 
władaniu dawnych czynszowników i Antoniego Wituskiego. (SGKP t.9, s.886, PGkal.). 
RUDLICE  par.  Rudlice, p. wieluński, 
nad rzeka Glinianką. Ośrodek dóbr w skład których wchodziły; Rudlice 37 osad-393 
mieszkańców, Ostrówek 37-142 mg, Wola Rudlicka 60-359 mg, Kuźnica Rudlicka 7 osad 18 mg. 
Własność Karśnickich, kupione od Andrzeja Rychłowskiego w 1816 roku za 400 tys. zł. Nowy 
kościół wystawili Rychłowscy w 1809 roku. W 1765 roku przy kościele działało 5 bractw. W 16 
wieku była tu kuźnica o trzech kołach i młyn o 2 kołach. W 1912 r. wieś i folwark mają 2117 mg 
właścicielami są uwłaszczeni włościanie , Julian Ciemniewski i Tarnowski. W 1927 r. własność 
Stanisława Tarnowskiego, 1188 ha. (SGKP t.9, s.921, Kowalski 1835 cz. I, k.328-52, PGkal.) 
RUDNIKI  par.  Pęczniew, p. poddębicki, 
oraz kol. Ossowiec gospodarzy 18 na 6 hubach, mg 15, Zawady, Przywidz i dezerta Wielopole. 
Po Zofii z Miękińskich z wianem przechodzą do Kossowskich w schedzie Karola Kossowskiego. 
Wartość 388 tys. zł. (Pstrokoński1820, k.133-157). Jest droga przez geometrę wyprostowana, 
drzewami obsadzona, dwór stary z drewna obmurowany cegłą, ganek na 4 murowanych filarach, 
pod szkudłami. W 1876 r. dobra składają się z f-ków Rudniki, Karolew, Wielopole razem 2923 
mg. W 1912 r. wieś i kolonia o tej samej powierzchni własność uwłaszczonych włościan i braci 
Mikorskich. (Strachowski 1818 k. 291-302, SGKP t.9, s.935, PGkal.). Patrz Pęczniew 
RUDNIKI  par. Rudniki, p. wieluński, 
 gniazdo Lis Rudnickich. Kościół murowany od 1838 r. W 1830 r. własność Hipolita 
Masłowskiego. Dobra Rudniki A to f-ki; Błonie, Faustynka, Kuźnica i wsie; Rudniki, Młyny, 
Dalachów o pow. 2915 mg. W 1912 wieś i kolonia po byłym folwarku we władaniu 
uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. (SGKP t.9, s.935, PGkal.), 
RUSIEC par. Rusiec, p. bełchatowski, 
dwór z drzewa rżniętego pod szkudłami,4 kominy murowane, 7 pokoi, sala, 2 garderoby. 
(Pstrokoński 1815 k.219-22) 
RUSZKÓW  par.  Brzeźnio, p. sieradzki 
 nad Żegliną. Od Michała Jaraczewskiego w 1806 r. nabyła dobra Tekla z Walewskich 
Masłowska i odsprzedała w 1817 r. Rozdrażewskim za 116 tys. zł  którzy, prowadzili tu 
eksploatacje pokładów wapna. W 1874 r. dobra składające się z f-ków Ruszków i Stefanów 
miały obszar 690 mg, las 268 mg. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku miały 666 mg i 
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były we władaniu uwłaszczonych włościan i cząstkowych właścicieli . (SGKP t.10, s.39, 
Pstrokoński1817 Ii a.37, 1832 k.186, PGkal.) 
RYCHŁOCICE  par.  Rychłocice, p.  wieluński, 
w 1886 f-k Rychłocice z przyległością Nekandów, Żabieniec,  powierzchnia 2539 mg w tym 
1400 mg lasu. Kościół w 15 wieku - filia kościoła w Brzykowie, założył i uposażył Piotr 
Szczawiński, spłonął i został odbudowany w 1765 roku przez kalwina - Trepkę. W 1912 r. wieś i 
folwark miały 2521 mg we władaniu uwłaszczonych włościan i Artura Trepki. Dziś w rękach tej 
rodziny. (SGKP t.10, s.72, PGkal.) 
RZĄŚNIA  par.  Rząśnia, p. pajęczański, 
kościół parafialny murowany z 1870 r., kaplica na cmentarzu. Dobra : w 1876 r. folwarki 
Rząśnia, Trzcinica, Brutus, Kurzynoga powierzchni 2151 mg. Dawna posiadłość arcybiskupów 
gnieźnieńskich. (SGKP t.10, s.127), 
RZECHTA   par.  Drużbin, p. sieradzki, 
Tomasz Psarski kupił w 1816 roku od Izydora Jabłkowskiego za 230ooo zł, a Charchów w 1820 r 
od Kajetana Milewskiego za 78 tys. zł. Cielecki-Głodziński dobra z nowa kolonia Urszulin 
sprzedał Leopoldowi Stegman za 17250 rbs w 1860 roku. (Kobyłecki 1827 a.17, SGKP t.10, 
s.128, Sikorski 1860 k.161). 
RZECZYCA  par.  Zadzim, p. poddębicki, 
wieś i folwark nad Szadkówką. Wieś miała 15 domów i 277 mieszkańców, a folwark 5 domów i 
79 włościan. W 1783 roku dobra kościelne-kanonia uniejowska. Istniała mała huta szkła 
zamknięta w 1877 roku dla braku drewna. Folwark z przyległościami Marcinów i Huta Szklana 
miał 1177 mg w tym lasu 542 mg, są pokłady torfu. (SGKP t.10, s.132), 
RZEPISZEW par.  Szadek, p. zduńskowolski, 
W 1552 roku wieś ma 17 osadnik ów i powierzchnię 
2 ½ łana.. Rzepiszew, Górna Wola, Tarnówka, W 
połowie 17 wieku d. otrzymał w drodze podziału 
spadku Andrzej Grudziński majętności; 
rzepiszewską i piorunowską tj. wsie: Rzepiszew, 
Wola Rzepiszewska, Tarnówka, Piorunów 
Piorunówek, Wrzaszewo, Czarnysz, Chorzeszew 
wartości 80. 000 zł.  W 1783 roku własność księżnej 
Sanguszkowej, od niej kupił dobra Mączyński, po 
jego śmierci podzielone na sukcesorów. W 1830 
roku sprzedaje je Ewa z Mączyńskich Wężykowa 
siostrze Salomei Kazimierzowej Leopoldowej.  
W 1885 roku dobra z folwarkiem Rzepiszew i Górna 
Wola i przyległością Bugay mają 1094 mg 
powierzchni. W 1912 r. folwark ma 994 mg, 
właścicielami są uwłaszczeni włościanie i Józef 
Leopold. W rękach Leopoldów do 1945 roku (SGKP 
t.10, s.147, Kobyłecki  1830 k.208, TD, PGkal.) 
RZYMSKO  par.  Miłkowice, p. turecki,  
w 1783 roku Jana Kobielskiego sędziego sieradzkiego. Ma 15 domów a wraz z wsiami Dąbrowa 
i Ostrówek 270 mieszkańców. W 1885 roku dobra folwark Rzymsko i Ostrówek miały 
powierzchnię 2253 mg. W 1912 r. wieś i folwark maja 2056 mg, władają nimi uwłaszczeni 
włościanie, Bosak i Dancyngier. (SGKP t.10, s.170, Strachowski 1813 s.299-302, PGkal.), 
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SADOKRZYCE  par.  Wróblew, p. sieradzki, 
do d. Wągczew, wieś i f-k w 1880 obszar 640 mg. Sadokrzyce wartości 110 tys. zł wraz z 
Gorzuchami  wartymi 67,4 tys. zł Jana  Gołembowskiego, odziedziczone po przodkach. W 1912 
r. wieś i kolonia po byłym folwarku we władaniu uwłaszczonych włościan i spółki bankowej.  
(SGKPt.10, s.202, Strachowski 1813 k. 299-302,PGkal.) 
SAKÓW  par. Świnice, p. łęczycki, 
Otockiego kupił Franciszek Ksawery Ciesielski za 5,5 tys. rbs w 1865 r. W 1912 wieś i kolonia 
po byłym folwarku są własnością uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. (Szelążek 1865 
k.77, PGkal.) 
SARNÓW par. Restarzew, p. łaski 
i Korablew nad Widawką własność Domaniewskich testamentem z 1798 r przekazane 
spadkobiercom, wartość 126 tys. zł., młyn. W 1816 kamienica murowana zrujnowana nad rzeka 
Widawką, sklep, napis 1580, trzy skarbce sklepione, piętra dwa. Dwór stary z drzewa, 5 pokoi, 
garderoby, ogród włoski. Spichrz wielki staroświecki o dwu kondygnacjach. Młyn na Widawce z 
młynica o 2 kołach. W 1886 f.ki Sarnów i Przyborów miały 912 mg gruntów. (Pstrokoński 1816 
k.61, 1824 k. 252-60, SGKP t. 10, s.319,PGkal.) 
SĘDZICE  par.  Wróblew, p.  sieradzki, 
w 1553 roku wieś miała 13 łanów. W 1827 roku 
ma 18 domów, 168 mieszkańców, folwark 9. 
W 1912 r. wieś i folwark mają 216 mg, własność 
uwłaszczonych włościan i Jana Nieniewskiego. 
SGKP t.10, s.464,Pkal.) 
SĘDZIEJOWICE  par.  Sędziejowice, p. łaski, 
wieś nad Grabią. Własność arcybiskupów 
gnieźnieńskich. Po II  rozbiorze skonfiskowane 
przez rząd pruski stały się dobrami donacyjnymi. 
W 1786 roku dwór wystawiony przez Macieja 
Wstowskiego, kmieci pięciu, półrolnik, zagrodników trzech, komorników  8. Wieś ma 28 domów, 
434 mieszkańców i 706 mg powierzchni, a folwark 7 domów, 77 mieszkańców i 1131 mg gruntu 
w tym pod pługiem 256 mg. W 1837 roku w guberni podolskiej w Kamieńcu Podolskim Tomasz 
s. Piotra, Łuzanow dymisjonowany od służby generał-major mając sobie dekretem 
Najjaśniejszego Pana z dnia 9/12 1835 Najłaskawiej darowane na własność z takiemi prawami i 
użytkami z jakiemi skarb posiada dobra Sędziejowice położone w Królestwie Polskim w 
województwie kaliskim w obwodzie sieradzkim, ekonomii Męka z należącymi do niej folwarkami, 
wsiami i innymi użytkami i przynależnościami. Po śmierci generała, dobra składające się z wsi: 
Sędziejowice i Luciejów oraz okolicznych lasów przeszły w 1874 r. na najstarszego syna – 
Piotra. W  1919 r. przejęte przez Skarb Państwa. Na 119 ha założono kolonię Sędziejowice z 19 
działkami, z reszty dóbr, 128 ha, utworzono Towarzystwo Rolnicze Łasko-Szadkowske. 
 (Szczawiński 1837 a.144, SGR 173 k.353, NSSZ 2/2000 s.23), 
SĘDZIMIROWICE  par.  Staw, p. sieradzki 
i Tuwalczew, wieś zarobna i f-k Jana Wstowskiego w 1837 r. Sędzimirowice 1287 mg, 
Tuwalczew 678 mg w tym dworskich 427 mg. (Janczewski 1835 k. 250-6, 1837 k.270-4, SGKP t. 
10, s.465) 
SIEDLĄTKÓW  par. Siedlątków, p. poddębicki 
Siedlątków, Łyszkowice, Nerki i Wolę Łyszkowską, swoje dobra dziedziczne Hieronim Ubysz 
sprzedał w 1677 r.za 50 tys. zł Wojciechowi z Kiszew Lisieckiemu. W 1783 roku Jabłkowskich. 
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W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku mają 478 mg, we władaniu cząstkowych właścicieli 
i uwłaszczonych włościan.(PGkal.) 
SIEDLCE  par. Grabno, p. łaski, 
6 domów, 209 mieszkańców. Wieś zarobna Zamoście, folwark Grabno, młyn Kurek własność 
Józefa Hermana Sojeckiego. W 1886 roku folwark ma 883 mg w tym lasu 377 mg. (SGKP t.10, 
s.509, Kobyłecki  1832 a.167). 
SIEMIANICE  par.  Siemianice, p. kępiński 
kościół z cegły zbudowany staraniem Piotra Szembeka w 1856 roku. Własność Szembeków od 
1700 r. Dobra mają 1102 ha, składają się na nie f-ki; Józefówka, Marianka Siemiańska, Wesoła. 
Jest gorzelnia, młyn wodny, owczarnia zarodowa, chów bydła holenderskiego. Dwór wystawiony 
w 1835 r., przebudowany w 1894. (SGKP t.10, s.540), 

    
Mapa 1933 r.         

                                            
    .                                                  Dwór w Siemianicach wg Dwory polskie w Wks.P.  1912 
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SIEMKOWICE  par. Siemkowice, p. pajęczański, 
siedzieli tu Siemikowscy po nich Święciccy, a następnie do 1945 roku Karśniccy. W 1879 roku 
wybudowano nowy, murowany kościół z ośmiokątną wieżą.  W roku 1815 Siemkowice mają 152 
włóki i 24 mg chełmińskie 36 półrolników, 7 zagrodników i 23 komorników, 8 czynszowników(2 
młynarzy, borowy, karczmarz, ślusarz, szewc), Chorzew 96 włók i 24 mg, f-k Dylów i wieś 
Wręczyce 74 hub.  Na dobra w 1882 roku składały się; folwark Siemkowice, Kleszczowiec, 
Miedzno, Łukomierz, Kij, Jarząb, Papierek o powierzchni 3439 mg. W 1927 roku i do 1945 r. 
własność braci Karśnickich, 1797 ha. W 1912 r. wieś i folwark o tej samej powierzchni, własność 
uwłaszczonych włościan i Jana Karśnickiego. (SGKP t.10, s.554, Lisiecki 1815 k.605-91, PGkal.) 
SIERADZ  par. Sieradz, p. sieradzki, 
królewszczyzna, starostwo grodowe wg lustracji 1789 zamek za miastem nad łęgiem stary. Ulice 
w środku miasta ratusz drewniany, ulice; Dominikańska, Tatarczy Rynek, Zamkowa, Wsiawa, 
Krakowska, Katoska, Wartcka domów 95, na Przedmieściu 85. 
Wsie do starostwa należące; Monice dworskie 6 łanów, gromadzkich 10 łanów osadników 58, na 
folwarku karczma, 2 wiatraki, Jeziora f- k i wieś 18 gospodarzy, Kłocko f-k i wieś dworskich 8, 
gromadzkich 10 łanów osadników 18, Dzigorzew folwark 8 łanów, wójtowski 1 łan, 
gromadzkich 8 łanów, gospodarstw 29, Sucha folwark 3 łany, wieś 8 łanów, wójtowskich 2 łany, 
wieś Mnichów 14 osad, Woźniki pałac czyli rezydencja starościńska, łanów dworskich 7, 1 łan 
sołtysa, gromadzkich 14 łanów 65 osad., folwark Męcki, wieś Męka dworskich 4 lany, sołtysa 1 
łan, plebańskie 2 łany, gromadzkie 7 łanów, wieś Ruda 26 osad. (Lustr. cz. I s.7-36) 
SIEWIERUSZKI  Małe i Wielkie , par. Tokary, p. turecki, 
 w 1783 roku własność Zabłockiego wojskiego. Wieś S. Wielkie ma 7 domów i 54 mieszkańców, 
na folwarku był 1 dom i 13 mieszkańców, na jej obszarze powstała kolonia Marianów. S. Małe 
mają 16 domów i 95 mieszkańców, wydzielono z niej wieś Wojciechów. Dobra Siewieruszki 
obejmowały wsie Siewieruszki Małe i Wielkie, kolonie: Wojciechów, Rudunki, Nowy Świat, 
Marianów i miały około 1400 mg.  
W 1912 r. Siewieruszki Wielkie wieś i folwark miały 126 mg, we władaniu cząstkowych 
właścicieli i uwłaszczonych włościan. Siewieruszki Małe wieś i folwark miały 211 mg, własność 
uwłaszczonych włościan i Marcina Kasprzaka. (SGKP t.10, s.602) 
SIĘGANÓW  par.  Marzenin, p. łaski, 
wieś miała 11 domów, 169 mieszkańców, a folwark 2 domy, 14 mieszkańców i 80 mg ziemi. 
Dobra własność Franciszka Odrowąża Karsznickiego, obejmowały Zalesie, Niecenię i Sięganów. 
W 1927 r. Włodzimierz Sulimierskiego. (Kobyłecki  1814 a.67, SGKP t.10, s.604), 
SIKUCIN  par.  Szadek p. zduńskowolski, 
wieś i folwark obszar 529 mg w tym 201 lasu, od 1831 r. Biernackich. Stanowi całość z wsią 
Kotliny. W 1912 r. kolonia po byłym folwarku, własność spółki bankowej. (SGKP t.10, s.609), 
SKRZYNKI  par.  Giżyce, p. ostrzeszowski 
oraz Kopiec, Dębicze Małe i Wielkie, Kiełpin z folwarkiem, pustkowia; Zawada, Buda, Osina, 
Las Więcławski i młyn na Prośnie za 200 tys. zł sprzedał Władysław Biernacki Ignacemu 
Białeckiemu w 1818 r.  W 1888 r. maja 2266 mg w tym lasu 1372 mg. (Bogusławski 1818 a.173, 
SGKP t.10 s.729) 
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SKOMLIN  par.  Skomlin, p. wieluński 
W 1740 roku pogorzały kościół odbudował Władysław Bartochowski. Jest szkoła początkowa, 
młyn i wiatrak. W 1827 roku ma 94 domy i 867 mieszkańców. W roku 1847 po bezpotomnych 
Bartochowskich przechodzą na Bąkowskich. Dobra w 1885 roku składają się z folwarków; 
Skomlin, Bolkowszczyzna, Toplin, Walenczyzna i Klassak oraz osady młynarskiej Ług mają 
powierzchnię 2037 mg. W 1912 r. wieś i folwark mają 1060 mg stanowią własność 
uwłaszczonych włościan i Ignacego Bąkowskiego. W 1937 również I.Bąkowskiego, 378 ha. (SG 
t.10, s.692, PGkal., Krzysztof Domagała, Nasza mała Ojczyzna, popularna historia osady 
Skomlin i jej okolicy) 
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SŁOMKÓW MOKRY  par.  Wróblew, p. sieradzki, 
 w 1832 roku dwór, na dole 3 pokoje 2 schowania i kuchnia, na górze 2 pokoje, pod gontami 
drugi dwór stary w ryglówkę, przy dworze dwa ogrody owocowe, trzeci warzywny, młyn, 
półrolników 4, zagrodników 5. W 1912 r. własność uwłaszczonych włościan i spółki bankowej.  
Markowski 1832 k.317-22, PGkal.) 
SŁOMKÓW  SUCHY par.  Wróblew, p. sieradzki, 
Po bezpotomnym Ludwiku Wężyku odziedziczył Maciej Zbijewski s. Ignacego i w 1790 r 
przeznaczył dla syna Marcina. (SG 233 k.688) 
SŁOMÓW  przy ujściu Teleżyny do Warty, par. Psary, p. turecki 
Słomów Górny, Radyczyny i kolonie; Radczyny, Paulinów, Aleksandrów, Józefina powierzchni 
269 mg, w 1839 r. własność Zamoyskiej.  
Dobra Słomów Kościelny  w tym połowę Radczyn, Trzymsze i Skrzynek w 1785 r. Andrzej 
Słomowski odsprzedał za 80 tys. zł Ignacemu Żelisławskiemu. W1874 r.  f-k Słomów , 
Trzymsze, Skrzynki miały powierzchnię 1967 mg. 
W 1912 r. Słomów Górny wieś i folwark mają 1100 mg, własność uwłaszczonych włościan i 
Stanisława Zalewskiego. Słomów Kościelny wieś i folwark o powierzchni 858 mg własność 
włościan i Edmunda Feniga.  (SGKP t.10 s.818, Janczewski 1839 k.499-508, PGkal.), 
SMARDZEW  par.  Wróblew, p. sieradzki. 
Wieś własność braci Jana, Stanisława i Józefa Jabłkowskich, kupił Maciej Zbijewski za 55 tys. zł 
i przeznaczył w 1790 r. dla syna Jana. 
W 1826 r. kupił od Anastazego Rajkowicz Grabowskiego  za 19,8 tys. zł  Feliks Piątkowski. Od 
1865  r. Ignacego Piątkowskiego, a w 1912 r. córki tego ostatniego, Ignacji Kuczborskiej, wieś i 
folwark  mają powierzchnię 196 mg. Sprzedany w 1920 r. przez kolejnego właściciela, Józefa 
Majchrzyckiego.(SG 233 k.688, PGkal., ZS 1921/8) 
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                                                    Nowy dwór w Smardzewie 
SMASZKÓW  par.  Błaszki, p. sieradzki 
i cz. Kostrzewic w 1783 roku własność Bogusławskich. Pierwsza wzmianka z 1391 r. Gniazdo 
rodowe Smaszkowskich, którzy do 1541 r. byli właścicielami wsi. Wówczas to Feliks 
Smaszkowski sprzedał wieś Kobierzyckim. W II połowie 18 w. wieś należała do Franciszka 
Bogusławskiego, chorążego wojsk koronnych a po nim do jego syna Maksymiliana. Na 
przełomie 18/19 w. właścicielami wsi byli Kurcewscy, od których wieś nabył Stanisław 
Suchorski. Ostatnim właścicielem Smaszkowa z tego rodu był Teodor Suchorski, który zginął w 
bitwie pod Rudnikami w powstaniu styczniowym i pochowany został na cmentarzu w 
Dzietrznikach. Od Suchorskich Smaszków przeszedł w ręce Gątkiewiczów: Cezarego, a 
następnie Alojzego, 
który sprzedał go 
Joannie z 
Taczanowskich 
Walewskiej, żonie 
Stefana – właściciela 
Inczewa, za 80 tys. rs. W 
rękach tej rodziny 
Smaszków pozostawał do 
II wojny światowej . W 
1937 r. 348 ha, Stefana 
Walewskiego. 
SOCHA par.  Warta, p. sieradzki  
Na początku 18 w. własność Mycielskich i Kazimierza Moraczewskiego. W 1855 r. własność 
Małgorzaty z Chyczewskich Ostaszewskiej, kupiła wieś Sochę A-C i Dziecioły A od Ignacego 
Jabłkowskiego za 115 tys. zł, (Szelążek 1855 k.717)  
SOCHA B w 1815 Kazimierza Mycielskiego, dworek 30x9 łokci pod snopkami, jedna izba. 
W 1912 r. wieś i folwark mają 650 mg, własność uwłaszczonych włościan i Adama 
Mazurkiewicza. (Strachowski 1815 k. 585-9, PGkal.) 
SOKOLNIKI  par.  Sokolniki, p. wieluński, 
kościół parafialny drewniany wystawiony w 1731 r. przez Aleksandra Sułkowskiego, szkoła 
początkowa. Sokolnickie starostwo niegrodowe wg lustracji z 1662 roku powstało ze starostwa 
wieluńskiego przez oddzielenie wsi; Sokolniki, Wierzbie, Pątnów, Krzywarzeka, Mokrsko, 
Wróblów, Osiek, Czastary, Pichlin, Łęka, Przywory, Kiełczygłów, Kaszyna, Obrów, Glina. 
Starostwo sokolnickie Franciszka Branickiego, na sejmie 1775 nadane Łukaszowi Bnińskiemu 
sędziemu ziemskiemu poznańskiemu. Ten wystawił pałac w masę murowany dwupiętrowy. W 
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miasteczku Sokolniki gospodarzy 96, na pustkowiach 10, we wsi Krajanka gospodarzy 22, 
kolonia Krajenka z 22 osadnikami, F-ki Kopaniny, Zdzierski, Karzul, Pichlice – 40 osad. Wieś 
Pichlice, wieś Osiek – 64 osad z f-kiem Dębnica, wieś Czastary i Przyory, Łęki.W 1827 r. było 
165 domów 989 mieszkańców.  

Wydzielony majorat dla generała Kołzakowa w 1854 r obejmował; folwark Sokołów 612 
mg, Zdzierszczyzna 284, Wybraniectwo 83, pustkowia: Tyble 200 mg, Kudły 29 mg, Borki 100 
mg. Ogółem 2367 mg w tym lasów 966 mg.  
Dobra rządowe Sokołów A - Kopaniny, f-k Pichlice, Łęki Królewskie, Osiek, Dębnica, Kuzaj, 
Głowienkowskie, Czastary, Kniatów, Stępno, Przywary, Biała, Wieruszów, Rybka, wójtostwo 
Pichlice, osada leśna Ryś, pustkowia Pikuły, Trzepacz, Szustry, Wyglądacze, Nalepa i inne 
powierzchnia Sokołów A-22493 mg . W 1912 r. wieś, osada i kolonia po byłym folwarku 
własność uwłaszczonych włościan i Skarbu Państwa.  
(Lustr. II k.158-79, SGKP t.11, s.21,PGkal.) 

     
                              Pałac w Sokolnikach od ogrodu i od frontu. fot. Tomasz Szwagrzak 
 

 
SOKOŁÓW   par.  Chojne, p. sieradzki 
wieś rządowa, Józef i Elżbieta z Siemińskich Wężykowie ustąpili prawa do tej wsi na rzecz 
Felicjana Bratkowskiego, ten sprzedał prawa Franciszkowi Komorowskiemu. Bór w tej wsi 
obszerny, a osobliwie dębina młodociana. We wsi staw, karczma, 15 osadników. Michała 
Białeckiego o powierzchni 60 włók, rozkolonizowane, resztówka nabyta przez Helenę z 
Wężyków Widawskich Sulerzycką.  (Lustr. cz.I s. 179-88, WI 1911 nr 5) 
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                                                                       Dwór w Sokołowie 
SROMOTKA  par.  Łobudzice, p. bełchatowski 
 wieś i folwark nad Sromotką, w 1552 roku własność Stanisława Sromockiego. Dobra 
obejmowały Grębocin, Łobudzie, Pukawica w 1810roku własność Karola Świdzińskiego, potem 
sprzedane przez braci Świdzińskich. Folwark Sromotka i 
Mauryców, oraz młyn Solec miały 942 mg gruntu. (Kobyłecki  
1832 k.120. SGKP t.11, s.167). 
STARCE par. Godynice, gm. Brąszewice, p. sieradzki 
Starce wraz z Robaszewem i Zwierzyńcem posiadają 34 domy i 
332 mieszkańców . W 1827 roku było 30 domów i 226 
mieszkańców . Staranne gospodarstwo folwarczne; łąki 
wydrenowane , piękna obora i owczarnia , gorzelnia i wiatrak. 
Gospodarstwo w Starcach prowadzone podług wszelkich 
wymagań nauki agronomicznej produkcja podniesiona do 
znakomitych rezultatów , jak również hodowla inwentarza, 
prowadzona racjonalnie, nie tylko przynosi odpowiedni dochód, 
lecz zaopatruje zarazem okolicę w egzemplarze rozpłodowe, i 
przyczynia się do poprawienia rasy. W początkach 19 w. własnośc 
Jakuba Lipskiego, do 1945 r należały Konstantego 
Domaniewskiego, 192 ha. (TD, SGKP t. ) 
STARZENICE  par. Osjaków, p. wieluński 
W 1912 r. wieś i folwark, należy do uwłaszczonych włościan i Kazimierza Łubieńskiego. W 

1927 roku własność Edwarda Kręskiego 662 
ha i Kazimierza Łubieńskiego 540 ha. 
(PGkal.) 
STĘPLEW  par. Wielenin, p. poddębicki  
wieś i folwark Stęplew, Gąsiory, Swarzeń 
obszar 1450 mg, od Kacpra Byszewskiego 
kupił Ignacy Korzeniewski w 1821 r., potem 
własność hr. Tolla. W 1912 r. wieś i folwark 
mają 1304 mg, własność uwłaszczonych 
włościan  i Adeli Toll. (SGKP t.11, s.335, 
Dębski 1821 k.593, PGkal.) 

                               
 
STOK POLSKI  par. Wojków, p. sieradzki, 
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w 1846 r. zagrodników 4, komorników 5, czynszowników z pustkowia Poręby 3, okupników 28 
ma 320 mg. W 1887 folwark ma 643 mg w tym lasu 148 mg.  
Od  początków XVII w. Rychłowskich, potem Wężyków: Rafała i jego spadkobierców. Po 
Wężykach właścicielami zostali ponownie Rychłowscy, z których Ignacy,  w 1782 r. sprzedał 
Stok, Piegowiska i Sobiesęki Marcinowi Belina Wągrowskiemu, który osadził tu kolonistów 
niemieckich, zakładając osady Holendry Marcinowskie i Holendry Sobiesęckie. Kolejnymi 
właścicielami zostali Bogusławscy, przez małżeństwo Stanisława z wdową po Marcinie 
Wągrowskim Franciszką z Rudnickich . W 1874 r.  Jan Bogusławski sprzedał dobra  
Oppenheymom. Po ich śmierci dobra Stok nabył od sukcesorów Hieronim Nieszkowski. W 1883 
r. kupił je Franciszek Meier, a po jego śmierci w 1904 r. przejął jego syn Władysław, który w 
1906 r. przystąpił do  parcelacji i 
wyprzedaży. Resztówkę podworską kupił 
Walenty Wągrowski. Majątek należał do 
dóbr stawskich. W 1912 r. wieś i kolonia 
po byłym folwarku należy do 
uwłaszczonych włościan i cząstkowych 
właścicieli. (SGKP t.11, s.356, PGkal.) 
STOJANÓW par.  Chlewo, p. sieradzki 
 w 1783 roku własność Parczewskiego 
pisarza. W 1888 roku folwark ma 598 mg 
gruntów, wiatrak, wieś liczy 33 osady i 
ma 54 mg ziemi. (SGKP t.11, s.354), 
                                  
                                                                                                  Dwór w Stojanowie fot. Tomasz Szwagrzak 
STOLEC par. Stolec p. sieradzki, 
Gniazdo rodzin herbu Wierusz. Kościół murowany wystawił w 1768 roku Feliks Szaniawski 
starosta bolesławicki, a Olszewscy dobudowali kaplicę. Położony nad Oleśnicą, jest gorzelnia i 
młyn wodny.Na dobra składają  się; wieś zarobna Stolec, f-k Filipole, wieś Biesiec, f-k Hutniki, 
f-k i wieś Broszki, wieś Dąbrowa Miętka, młyn wodny w Stolcu. Czynsz dzierżawny z majątku 
18024 zł rocznie. W 1830 roku wieś Stolec miała zagrodników 36, komorników 22, Biesiec 
półrolników 2, zagrodników 10, komorników 9, Dabrowa półrolników ma 4, zagrodników 7, a 
Broszki półrolników 2, zagrodników 10, komorników 6. W 1912 r. wieś i folwark mają 1753 mg 
własność uwłaszczonych włościan i Feliksa Murzynowskiego. W 1927 r. w dalszym ciągu 
Murzynowskiego - 806 ha. (Dz. w. kaliskiego z 1836 r., SGKP t.11, s.360, Pstrokoński 1830 
k.100-6, 1834 k.369-78, Pkal.). 
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  Stary kościół w Stolcu wg. Wieś Ilustrowana 1911/5 

STROBIN par.  Osjaków, p.  wieluński 
nad Wartą, dobra w 1888 r obejmowały f-ki 
Strobin, Anielin, Walków, a wcześniej Krzętle.  
W roku 1855 Walewski kupił dobra od Józefa 
Clausa za 82,5 tys. Obszar 2095 mg. W 1912 r. 
wieś i kolonia po byłym folwarku we władaniu 
uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. 
(SGKP t.11, s.402), 
STROŃSKO par.  Strońsko, p. zduńskowolski, 
Kościół murowany z 1488 roku rozbudowany 
w 1726 roku przez Kazimierza Walewskiego 
kasztelana spicymierskiego. W 1783 roku 
własność Jana Grodzickiego miecznika 

szadkowskiego, który sprzedał dobra w 1786 r. 
Aleksemu Masłowskiemu za 63 tys. zł.  
W 1827 roku wieś liczy 19 domów i 232 
mieszkańców, folwark ma 503 mg gruntów 
własność Antoniego Myszkowskiego, który 
kupił od Szeliskich za 90 tys. zł. (SGKP t.11, 
s.408, Pstrokoński1827, k.137, AT 101, k.869) 
STRYJE PASKOWE i Wola Stryjowska A, B 

par. Borszewice, p. łaski 
wartości 40 tys. zł spadkobierców Michała 
Sulimierskiego, folwark Helenów o 
powierzchni 8 hub Michał sprzedał 
Apolinaremu Sulimierskiemu za 5 tys. zł w 
1828 roku. Józef Załuskowski dobra Stryje 
Paskowe z wsią zarobną Budy i 
pustkowiem Helenówek nabyte w drodze 
licytacji publicznej z działów między 
sukcesorami Sulimierskich za 19.500 rbs 
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sprzedał Bolesławowi Michalskiemu. Józef Porczyński sprzedał Teofilowi Dreckiemu za 20tys. 
rbs w 1857 r. Miały 15 domów i 85 mieszkańców oraz 435 mg gruntów. Na dobra składały się; 
Stryje Paskowe, Budy Stryjowskie, Stryje Księże, Jabłonka. (Sikorski. 1856 k.158, 1857 k.118, 
SGKP t.11, s.438, Kobyłecki  1828 a.3, 1831 k.667),  
SUCHORZYN par. Drużbin, p. poddębicki 
i Dybów w 1783 roku Tomasza Kossowskiego chorążego orłowskiego, potem jego syna Józefa. 
(Strachowski 1818 k. 331-3) Patrz Pęczniew 
SULMÓW  par.  Goszczanów, p.  sieradzki 
oraz Sulmówek, Sokołów, własność w 1783 r Jabłkowskich. Na dobra składają się: wieś i f-k 
Sulmów, Sokołów, karczma i pustkowie Zimnik, f-k Sulmówek. W 1823 Jabłkowskich, po matce 
Zofii z Dobków. W Sulmowie pałac murowany, dachówką kryty, tynkowany, filary na których się 
balkon opiera, dwie rury blaszane odprowadzające wodę, w 6 oknach w pokojach żaluzje, w 
pokojach na piętrze 6 okien podwójnych, podłogi dębowe w tafle. Dwa sklepy z podłogą 
brukowaną, oficyna murowana dębowa. Mostek między kanałami, którym się wjeżdża do pałacu. 
W 1885 r. f-ki Sulmów i Sokołów 1211 
mg w tym 462 mg lasu należy do 
Unrungów. W 1912 wieś i folwark mają 
920 mg, własność uwłaszczonych włościan 
i Jana Unruga, który zapisał majątek 
Towarzystwu Opieki nad Sierotami. 
 (Janczewski 1836 k.598-627, SGKP t.11, 
s.576, PGkal.)  
SYCANÓW par. Sędziejowice, p. łaski 
w 1827 roku było 15 domów, 109 
mieszkańców i 583 mg. W 1552 roku było 
9 osad i 1 łan. Aleksander Zyrzyński 
kupuje wieś od Stanisława Walewskiego, a Walenty Zyrzyński wieś kupioną od braci sprzedaje 

w 1810 r. Ignacemu Pągowskiemu. (SGKP t.11, 
s.732, Dydyński 1810 k.229, Sęcz.), 
SWĘDZIENIEJEWICE  par.  Zduńska Wola, p. 
zduńskowolski, 
W 1552 wieś miała 10 osad i 3 łany powierzchni. 
W 1783 roku własność  Idzikowskiego, potem 
Grzegorza Orzechowskiego, sprzedane po jego 
śmierci przez spadkobierców Franciszkowi 
Byszewskiemu. Wieś i dwa folwarki miały 746 
mg gruntów w tym pod pługiem 494 mg, a wieś 
Nowe Miasto miała 100 osadników i 366 mg. Był 
wiatrak.  Ludwik Walewski w 1856 r. wydzielił tu 

kolonię Nowe Miasto. (Kobyłecki  1829 .363, SKPG t.11, s.633), 
SZADEK  par.  Szadek p. zduńskowolski, 
dobra narodowe, starostwo w posesji Daniela Sucheckiego. W mieście austeria przy ul. 
Rzepiszewskiej, koło probostwa młyn Grobela i drugi Wardęga ku Szadkowicom. Wsie do 
starostwa należące; Wielka Wieś osadników 5, Kobyla 9 gospodarzy, Kromolin 5 osadników.  
W 1912 r. folwark starostwa Szadek ma 1922 mg i jest własnością Aleksandra Leszerna. (Lustr. I 
s. 199-205, PGkal.), 
 



 84 

SZCZYTY  par. Działoszyn, p. wieluński 
W 1873 r oddzielony od dóbr Działoszyn 586 mg w tym lasu 186 mg. W 1912 r. wieś i kolonia 
po byłym folwarku we władaniu uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. ?Własność Berka 
Heinsdorfa. (SGKP t.11, s.883,PGkal.), 
SZYNKIELÓW  par. Osjaków, p. wieluński, 
Sz. Skarbowy 48 domów-295 mieszkańców, Sz. Prywatny 34 domy-221 mieszkańców, 889 mg. 
Folwark - majorat generała Tichmieniewa, drugi generała Zabłockiego, trzeci należy do Mari 
Kossowskiej. W 1912 r. folwark ma 901 mg, właściciele to Darewski, Kaczorowski, Bąkowski. 
(SGKP t.12, s.120,PGkal.) 
ŚWIĄTKOWICE par.       p. wieruszowski 
Własność Pelagiusza Cieleckiego, ostatnimi właścicielami byli Ciemniewscy. Dwór barokowy, 
pokryty gontowym łamanym dachem, z portykiem wspartym na dwóch parach słupów. 

   
ŚWIERCZÓW  par. Widawa, p. łaski, 
od Antoniego Karśnickiego w 1814 nabył Maciej Niwiński, wartość 100 tys. zł. Wieś ma 22 
domy, 199 mieszkańców i 220 mg ziemi (Pstrokoński 1830 k.90-1, SGKP t.11, s.671) 
ŚWINICE  Kaliskie, par.  Chlewo, p. sieradzki  
własność w 1783 roku Taczanowskiego. W 1912 wieś i kolonia po byłym folwarku o 
powierzchni 513 mg, jest własnością uwłaszczonych włościan i Jadwigi Jabłkowskiej. (PGkal.) 
TĄDÓW  par. Jeziorsko, p. sieradzki, 
Własność wraz z Wolą Zadąbrowską Budzisz Pstrokońskich. W 1783 roku T. Dolny i Górny jest 
w rękach Łaszewskiego. Kazimierz Brodzki w 1791 kupił od Romerów za 20 tys. zł.  
Tądów Górny nad Wartą miał 24 domy, 172 mieszkańców, młyn, a folwark 351 mg ziemi. W 
1912 r. własność Kazimierza Tymowskiego. Tądów Dolny z wsią Zakrzewem miał 379 
mieszkańców i 388 mg ziemi. W 1912 r. własność Artura Dehnel. (SGKP t.12, s.267, Dąbski 
1822 k.165, PGkal.). 
TOBOLICE  par.  Domaniew, p. poddębicki 
Julian Chmielecki w 1845 r od ojca Antoniego Walentego kupił i sprzedaje Teodorowi 
Osińskiemu. W 1886 f-k i kolonia 464 mg . W 1912 r. wieś i folwark maja 141 mg, własność 
uwłaszczonych włościan i Michala Kittel. (Kowalski 1847 I k.127, SGKP t.12, s.354, PGkal.) 
TOKARY  par. Tokary, p. turecki 
Kościół murowany z 1861 r. staraniem Kazimiery z Miłkowskich Sulimierskiej. W skład dóbr 
wchodziły Tokary, Myszkowice i kolonia Żdzary. W 1814 roku sad różnym drzewem zasadzony 
a szczególnie śliwiną, sadzawka z kanałem oblewającym na okół kopiec na którym dwór stoi, 
chłopskich 14 chałup.  W 1912 r. kolonia i kolonia po byłym folwarku we władaniu 
uwłaszczonych włościan  i cząstkowych właścicieli. (Strachowski 1814 k. 467, SGKP t.12, s.359, 
PGkal.) 
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TOMISŁAWICE  par.  Warta, p.  sieradzki 
w 1783 roku własność Wolskich. Wieś i f-k nad Wartą, z wsią Mikołajowice ma 247 
mieszkańców i 550 mg ziemi. W1912 r. własność uwłaszczonych włościan, J. Jabłkowskiego i 
spółki bankowej. (SGKP t.12, s.383,PGkal.). 
TORZENIEC  par. Doruchów,  p. ostrzeszowski 
W 1837 r. Andrzeja Olszowskiego, wartości 180 tys. zł. W 1903  od Wacława Szołdrskiego kupił 
Andrzej Rekowski z Rojowa i sprzedał następnie  4.000 mórg,  w 1909  Janowi Turno z 
Słomowa. Z posagiem córki Krystyny (1902-56) przeszedł do ostatniego właściciela, Tadeusza 
Skowrońskiego. (TD) 

          
                             Dwory w Torzeńcu  stary i nowy z 1914 r.  wg. Dwory polskie w WKs.Pozn. 
TRĘBACZEW  par.  Trębaczew, p. pajęczański, gm. Działoszyn 
W 1873 r. własność kupca Tobjasza Jakubowicza. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku, 
własność uwłaszczonych włościan i spółki bankowej 
TRZCINICA  par.  Trzcinica, p. ostrzeszowski 
własność biskupów wrocławskich. Dobra składały się do 1843 r. ze wsi; Trzcinica, Aniołówka, 
Janówka, Krok, Kuźnica, Kwasielina, Piła, Piotrówka, Pomiany, Siemionka, Szczotki. 
Powierzchnia 379 ha. Kościół z 1805 r.  wystawiony staraniem Anieli z Jastrzębowskich 
Stefanowej Trzcińskiej. (SGKP t.12, s.547) 
TRZEBINIE  par. Chlewo, p sieradzki 
oraz Trzebienie Nowe i Wola własność w 1783 roku Koseckiego, a T. Stare Kiełczewskiego. W 
1912 r. T. Nowe wieś i kolonia po byłym folwarku, własność spółki bankowej i uwłaszczonych 
włościan, Trzebienie Stare wieś i folwark 301 mg we władaniu Tadeusza Arnolda.(PGkal.) 
TUBĄDZIN , par. Tubądzin, p.  sieradzki, 
oraz Słomków Suchy Nacki, 
Inczew, w 1701 roku Marianna z 
Łyszkowskich Kazimierzowa 
Krzyżanowska sprzedała Tubądzin 
i Nacki Stanisławowi Wężykowi 
cześnikowi nowogrodzkiemu za 
33 497 zł. Postawił on nowy 
kościół w 1726 roku. W 1776 roku 
własność Zbijewskich. Miał 19 
domów, a wraz z Rudnikami 177 
mieszkańców, a f-k 91 
mieszkańców i 6 domów. W 1885 
na dobra składały się; f-ki; 
Tubądzin i Nacki - 510 mg, wsie 
Tubądzin i Rudniki - 182 mg. 
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Kolejnymi właścicielami byli od 1850 r. był Wincenty Nieniewski w 1866 r. Henryk Hirsz v. 
Tykociner, a ostatnim Kazimierz Walewski. (SGKP t.12, s.583, TD) 
TUWALCZEW  par. Kalinowa, p. sieradzki 
w 1783 r własność Kołaczkowskiego. Ma 6 domów, 81 mieszkańców, a f-k 3 domy, 40 
mieszkańców w 1885 oddzielony od dóbr Sędzimirowice ma 256 mg. W 1912 r. wieś i folwark 
mają 232 mg, własność Michała Laudowicza i 
uwłaszczonych włościan. (SGKP t.12, s.678, PGkal.), 
UNIKÓW  par.  Uników, p. sieradzki, 
Własność Psarskich wartości 500 tys. zł z działów 
rodzinnych Elżbiety z Psarskich Trąmbczyńskiej 
przeszedł na własność tej rodziny. W 1912 r. wieś i 
folwark maja 392 mg, własność uwłaszczonych włościan 
i Stanisława Tarnowskiego. (Pstrokoński 1820 k. 153, 
PGkal.) 
URBANICE  par.  ? p. wieluński, 
W 1874 r. Stanisław Nowakowski sprzedaje dobra 
Józefowi Krysińskiemu. (Porczyński 1874 II k.1082) 

USTKÓW  par. Jeziorsko, p.  sieradzki 
Wola Ustkowska i Żerachów w 1783 roku 
Pstrokońskich. Miał 8 domów i 232 
mieszkańców. Dobra w 1885 roku 
obejmowały f-ki;Ustków i Wola 
Zadąbrowska 1548 mg powierzchni. W 
1912 r. wieś i folwark miały 1402 mg, 
własność (od 1894 r.) Kazimierza 
Tymowskiego i uwłaszczonych włościan. 
Ostatnim właścicielem do 1945 r. był 
Zdzisław Kamocki. 
 (SGKP t.12, s.844, PGkal.). 

WALICHNOWY  par.  Walichnowy, p. wieruszowski, 
kościół parafialny murowany, gorzelnia, wiatrak. . Kościół istniał tu w15 wieku zaopatrzony w 
aparaty; trzy kielichy srebrne(jeden pozłacany), krzyż srebrny, trzy starożytne ornaty i dwa 
nowsze (jeden aksamitny, zielony), trzy mszały w tym jeden drukowany, psałterz pisany, 
graduale z nutami, cztery chorągwie, trzy dzwony, sygnaturka i inne sprzęty. W 1723 roku Paweł 
Załuskowski podczaszy kaliski zbudował nowy drewniany kościół, który zgorzał w 1866 roku. 
Nowy murowany zbudowany w 1878 r .W 1827 r.  41 osad i 418 mieszkańców. Dobra składają 
się z folwarku Maksymów 598 mg i Wiktorów 219 mg, wsi Prussak, Mielanów i Kąty.  
.W 1912 wieś i folwark mają 2288 mg, właścicielami są Włodzimierz Kręski i uwłaszczeni 
włościanie. W 1937 Józef Kręski ma 330 ha. (PGkal., SGKP t.12, s.910). 
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WĄGŁCZEW  par. Wągłczew, p.  
sieradzki, 
we wsi kościół ufundowany przez 
Łubieńskich. Wieś królewska za czasów 
pruskich sprzedane za 16 tys. talarów, od 
Fryderyka Kühn w 1803 r. kupił Józef 
Gołembowski za 26 tys. talarów. W 1813 
karczma o 5 izbach w której szpital, w 
1878  f-ki Wągłczew i Orzeł miały 1589 
mg.  
W 1912 r. wieś, folwark i kolonia po 
byłym folwarku mają 300 mg, 
właścicielami są uwłaszczeni włościanie i 
M. Heiman. (Strachowski1813 k. 286-90, 
SGKP t.13, s.161) 
WESOŁKA  par.  Borszewice, p. łaski 
do dóbr łaskich, Dom mieszkalny dwór 
zwany gliną wylepiony z gankiem gontami 
kryty, komin murowany, chlewy, stodoła, 
owczarnia i obora, spichlerz z drzewa, 
stodoła druga. Chałupa czworaki, i chałup 
5, stodół trzy. (Szczawiński 1838 a.475). 
WIDAWA  miasto, par. Widawa, p. łaski, 
Dąbrowa Widawska, f-k Kopiec, wsie: 
Ruda,  Zawady, Wola Kleszczowa, f-k i 
wieś Świerczów, wieś i f-k Chrusty. 
Założone w 1388 roku prawem teutońskim. 
Osada miejska przy ujściu Grabi, ma 
kościół murowany, klasztor bernardynów, 167 domów i 3345 mieszkańców oraz 1724 mg ziemi 
w tym 900 mg uprawnej. Gniazdo rodu Wężyków. Wojciech i Anna Wężykowie ufundowali 
kościół i klasztor w 1638 roku. Części na Widawie z okolicznymi wsiami: Dąbrową, 
Świerczowem, Pilchami, Rudą, Chrostowem, po Pstrokońskich w rękach Eleonory księżny 
Archen, kupił Paweł Dąmbski i odsprzedał w 1750 r. Jakubowi Franciszkowi Szembekowi, który 
zakupił też cz. Widawy od braci Wężyków. W 1782 r. od Aleksandra Szembeka kupił dobra 
Feliks Paweł Turski biskup, za 650 tys. zł, następnie przeszły na  jego spadkobierców. (SGKP 
t.13, s.286, SG 215 k.551-9, SG 228 k.757-81, Pstrokoński 1828 k.322-59). 
WIECHUCICE  par. Sieradz, p. sieradzki, 
i f-k Zalesie oraz Wójtostwo kupione w 1811 r. od Adama Bronikowskiego senatora własność 
Franciszka Bielskiego, wartość 92 tys. zł. Wójtostwo i Zalesie miało 559 mg, wieś Wiechucice 
43 osady i 293 mg. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku własność uwłaszczonych 
włościan i spółki bankowej.  (Pstrokoński 1829 k.50, SGKP t.13, s.771,PGkal.), 
WIELGIE  par. Stolec, p. sieradzki,  
w 1827 roku ma 37 domów, 275 mieszkańców, folwark to 1752 mg ziemi w tym lasu 821 mg.. 
W 1842 roku od Józefa Teodora Psarskiego kupił dobra Jan Kokczyński. W 1912 r wieś i folwark 
mają 1752 mg, właścicielem jest Apolinary Kokczyński i uwłaszczeni włościanie. Kolejnym 
właścicielem był Jakub Kozłowski doktor med. i chirurgii lekarz obwodu wieluńskiego 
(Kowalski 1833 I k. 194, SGKP t.13, s.315, PGkal.). 
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WIELKA WIE Ś par.  Burzenin, p. sieradzki,  
należała do dóbr burzenińskich . W podziale sukcesji w 1785 r. wraz ze Strumianami i f-kiem 
Grzmiąca należy do Feliksa i Antoniego Pstrokońskich. W 1827 roku ma 27 domów, 272 
mieszkańców i 778 mg ziemi, a folwark 660 mg. (SGKP t.13, s.335, Pstrokoński 1836 A.102, 
SGR nr 188 K.331,717). 
WW i Strumiany kupił Antoni Życiński w 1749 r. od Szymona Grabowskicgo, ( Pstr.1815 k.466) 
WIELKA WIE Ś par.  Szadek, p. zduńskowolski 
cz. A i B własność Juli z Dobków Wierzchlejskiej, sprzedana w 1827 roku Wiktorii z Wysockich 
i Tomaszowi Dembskim, którzy sprzedają Michałowi Oczkowskiemu. Od Józefa Mianowskiego 
w 1841 roku za 9800 zł kupują Felicja z Otockich Ksawerowa Stokowska (Kobyłecki  1828 
k.360, Szczawiński 1841 k.316), patrz Karsznice 
WIELU Ń par.  Wieluń, p. wieluński, 
starostwo w posesji Męcinskiego. Miasto opasane  murami z bramami; Krakowską, Poznańską i 
Wrocławską, zamek mocno nadrujnowany, na rynku ratusz murowany piętrowy. Ulice; Mnisza, 
Pastusza, Różana, Błotna, Barycz, Grodzka, Żołnierska, Piekarska. Przedmieścia; Krakowskie, 
Kaliskie. Wsie należące do starostwa: Kamion, Bobrowniki. (Lustracje cz. II s.181) 
WIERUSZÓW  par. Wieruszów, p. wieruszowski, 
w 1707 roku w posiadaniu Józefa 
Męcińskiego kasztelana 
bracławskiego, po nim dziedziczy 
Wojciech z Kurozwęk Męciński 
starosta ostrzeszowski. Potem 
własność od 1743-79 Walewskich 
na skutek małżeństwa Andrzeja 
Walewskiego i Elżbiety 
Męcińskiej, syn Andrzeja - Michał 
sprzedał miasto Joachimowi 
Aleksandrowi hr. Maltzan 
ministrowi pruskiemu za 203 tys. 
talarów. Dobra obejmowały wsie 
Mirków, Dobrodział, Dobrygość, 
Zmyślona, Kuźnica, Skoków i 
Podzamcze. Kolejny właściciel Markus Gustaw Geuhrauer bankier z Wrocławia sprzedaje w 
1840 roku miasto Janowi Karolowi Glauer. Fabryka zapałek. Komora celna. W 1871 r. Hipolit 
Moraczewski sprzedaje dobra Wilhelmowi Lauterbach kupcowi z Wrocławia. (Kowalski1840 
k.267-73, SGKP t.13, s.386). 
WIERZBIE  par.  Ożarów, p. wieluński 
kościół drewniany 92 domy, 769 mieszkańców . Majorat rządowy wydzielony z dóbr Mokrsko. 
W 1912 r. wieś, folwark i osada, właścicielami są dawni czynszownicy i Aleksy Berdiajew. 
(SGKP t.13, s.396,PGkal.). 
WIERZCHLAS  par. Ruda, p. wieluński 
cz. A 49 domów-457 mieszkańców, cz. B 67 domów-552 mieszkańców. Kościół murowany. 
Wcześniej w połowie z cegły w połowie z drewna, odnowiony przez Felicjana Wierzchlejskiego 
w 1760 r. W wielkim ołtarzu starożytny obraz M. Boskiej Częstochowskiej. W 1873 r cały 
kościół odnowiony. W w1552 roku Wierzchlejscy i Skrzyńscy mieli tu 30 osadników na 12 
łanach W 1884 ro dobra składały się z f-ków Wierzchlas i Piechów 1937 mg, w tym lasu 177 mg. 
Gniazdo Wierzchlejskich. (SGKP t.13, s.407). 
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WIERZCHY  par.  Wierzchy, p. poddębicki.  
Kościół od 15 wieku, wystawiony przez Walentego Drogońskiego, a Jan Gołembowski dał 
podmurowanie. Jako właściciele notowani w 1540 r. są Wierzchowscy, w 1609 r. Dameckich, a 
w 1783 r. Jana Gołembowskiego, potem właścicielką jest Teofila ze Stamirowskich 
Wojciechowa Biernacka. W 1827 roku było 11 domów i 95 mieszkańców, folwark ma 501 mg, 
jest młyn. (SGKP t.13, s.416, Kobyłecki  1827 k.441, TD), 
WILAMÓW  par.  Szadek, p. zduńskowolski, 
wieś królewska w posesji Barbary z Duninów 
Sanguszkowej. W 1786 roku dwór nowo postawiony 
na jednej połowie jest pokojów dwa, alkierzyk y 
komora.  Wieś ma 25 domów, 196 mieszkańców, a 
folwark 5 domów i 25 mieszkańców oraz 1674 mg 
gruntów w tym 733 mg lasu. Była gorzelnia parowa. 
W 1912 wieś i folwark własność Jana Wężyka i 
uwłaszczonych włościan. 
W 1937 Adama Wężyka 937 ha. (SGKP t.13, s.450, 
Lustr. I s.210,PGkal.), 
WILCZKÓW  par.  Miłkowice, Głuchów, Jeziorsko, p. sieradzki, 
W 1783 roku własność Gałczyńskich i Pstrokońskich. Wincenty Pstrokoński w 1847 r. sprzedał 
Wilczków, Ostrów, Jeziorsko Wilhelmowi Nenckiemu. W 1885 r. f-k miał 936 mg. W 1912 r. 
wieś i folwark, własność uwłaszczonych włościan i Ludwika Temlera. 
(Trzaskowski 1849 k.337, SGKP t.13, s.457, PGkal.)  
WITÓW  par. Warta, p.  sieradzki, 
z folwarkiem Augustynów. W 1666 r. Adam Poniatowski chorąży sieradzki cedował Witów i 
sołectwo w Warcie Andrzejowi Modlińskiemu, a wdowa po Modlińskim w 1689 odstąpiła 
Janowi Wolskiemu. W 1783 roku własność Byszewskiego pułkownika. W 1804 roku od Karola 
Węgierskiego kupił Maksymilian Łączkowski za 128 260 zł. W 1827 roku było tu 16 domów i 
123 mieszkańców na powierzchni 511 mg. W 1872 roku folwarki rozparcelowano i wieś Witów 
ma ma osadników 20 na 57 mg, a Augustynów 4 osadników na 6 mg. (Pstrokoński 1823 k. 64, 
TD) 
WITÓW , par.  Burzenin, p.  sieradzki,  
oraz Prażmów i Ligota należały do dóbr Burzenin. Od Macieja Pstrokońskiego przechodzą na 
jego córkę Justynę, a potem na wnuczkę  Eleonorę z Schiebenów d’Aschen, która sprzedała je w 
1745 r. Antoniemu Grudzieckiemu. Kolejnym właścicielem jest Karol Węgierski-dziedzic 
Mikorzyna od którego dobra nabył w 1804 r. za 128 260 zł Maksymilian Łączkowski, a około 
1827 roku Józef Kobierzycki. Dobra miały wtedy wartość 100 tys.zł.  
Dwór ma 700 mg roli w tym 150 mg lasu. Wieś ma 17 domów i 217 mieszkańców z osiedlem 
Zamłynie i Karnice. Są pokłady wapienia. W 1912 r. wieś i folwark stanowią własność 
uwłaszczonych włościan i Antoniego Kobierzyckiego. (SGKP t.13, s.676, Pstrokoński1823 k.67, 
PGkal.), 
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Dwór w Witowie wg Wieś Ilustrowana 1911/4 
WŁOCIN  par. Włocin, p. sieradzki, gmina Błaszki, 
oraz osada młyńska Chudoba, część Grzymaczewa, f-k Jaruszkowski, pustkowia: Kije, Stelmach, 
Niwa, Pęczek. Majątek należał kolejno do: Zajączków, Oporowskich, Jastrzębskich, Russockich, 
Suchorzewskich, Grodzickich, Borzysławskich, w końcu 17 w. Michał Malski sprzedał dobra 
Andrzejowi Bogusławskiemu Od Bogusławskich w 1816 r. za 143 tys. zł odkupił wieś Alojzy 
Niemojowski.W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku, własność uwłaszczonych włościan i 
spółki bankowej. (PGkal.) 
 
WŁY Ń par.  Kamionacz, a w 1827 r. parafia Rossoszyca, p. sieradzki,  
wieś, folwark i młyn. Osada w 1553 roku miała 9 łanów. Wieś ma 40 osad i 636 mieszkańców, a 
folwark 6 domów, 101 mieszkańców i 2400 mg powierzchni w tym 964 mg lasu. W 1783 roku 
Dobka, a w 1815 roku własność Izydora Mniewskiego. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym 
folwarku, we władaniu częściowych właścicieli i uwłaszczonych włościan. (SGKP t.13, s.724). 
WODZIERADY  par.  Mikołajewice, p.  łaski, 
wieś i folawark nad rzeczką Pisią, pokłady torfu. Wieś ma 12 domów i 249 mieszkańców, a 
folwark 6 domów i 63 mieszkańców oraz 721 mg gruntu w tym 106 mg lasu. Kolonie: Nowy 
Świat osad 13 - 173 mg, 
Teodorów 11 osadników i 166 
mg. 
Po 1850 roku założono kolonie; 
Apolonia 11 osadników – 162 
mg, Alfonsów 13 osad – 179 mg, 
Józefów 9 osad – 145 mg. Wraz 
z wsiami Leśnica i Podlesie 
własność od 1668 roku 
Kulczyckich, w 1786 r. Ksawery 
Błeszyński sprzedał dobra za 45 
tys. zł  Pawłowi Dzierzbickiemu, 
potem Izydor Mniewski w 1811 
roku sprzedaje za 50 tys. zł 
Teodorowi Mniewskiemu, z 
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którego córką przechodzą w 1840 roku do Franciszka Bajera, a za córką Bajera do Hipolita 
Parczewskiego. W 1937 r. Stefana - 157 ha i Kazimierza –193 ha, Kulczyckich. (SGKP t.13, 
s.731, AT 101 k.869), 
WOJSŁAWICE  par. Korczew, p. zduńskowolski 
w 1783 roku  dobra obejmujące; Korczew, Pratków, Rembieskie, Stradzów, Wólka Wojsławska, 
Wojsławice, Zamłynie własność szambelana Cieleckiego, potem Antoniego Siemiątkowskiego 
Kupione od Antoniego Zaręby Cieleckiego w 1801 roku za 458 tys. zł. 1.Zborowskie i 
Trzebiczna kupione w 1799 roku od Stanisłwa Koszawskiego za 150 tys. zł, 2.Grądy i część A 
Miedzna oraz młyn Kalas kupione w 1799 roku od Feliksa Łubieńskiego za 89 tys. zł, 3.Kowale 
odziedziczone po Ignacym Cieleckim w 1801 roku wartości 100 tys. z 4.Stęszyce Tymienieckie 
czyli Grzymalne w 1785 r. Michał Ordęga sprzedał za 49700 zł  Ignacemu Cieleckiemu, a ten za 
72 tys. zł w 1801 roku Antoniemu Siemiątkowskiemu. 5.Korczew wartości 72 tys. zł, 
6.Żerosławice, 
Miedzno B, Grądów 
B, kupione od 
Wojciecha 
Sucharskiego w 1803 
roku za 250 tys. zł, 
7.Miedzno część od 
Pawła Biernackiwgo 
w 1805 roku za 6 tys. 
zł i Lipiny B w 1805 
za 12 tys. zł. Łączna 
wartość dóbr 1.201.800 zł.  
W 1827 wieś Wojsławice miała 32 osady i 376 mieszkańców, był młyn wodny. W 1892 roku 
folwarki; Stradzew miał 314 mg gruntów ornych, Rembieskie 362 mg, a Wojsławice 1039 mg, 
łącznie dobra w tym czasie miały 2442 mg. Do 1945 r. własność Siemiątkowskich. (SGKP t.13, 
s.760, Kobyłecki  1827 k.55) 
WOLA  CZARNYSKA  nad Pisią par.  Kwiatkowice, p.  łaski  
ma 19 domów i 80 mieszkańców oraz 348 mg gruntu, kolonia ma 9 domów i 56 mieszkańców.,  
W 1783 r Michała Boksa Radoszewskiego kasztelana brzezińskiego, Szymon Kolczyński 
sprzedał w 1820 r. Wincentemu Kobyłeckiemu, a Magdalena z Chabielskich Wąsowiczowa 
sprzedaje zięciowi Władysławowi Walewskiemu za 60 tys. zł.  
Wola Czarnyska sukcesorzy Stanisława Bonińskiego cz. A i B wsi sprzedają Michałowi 
Sulimierskiemu. (Kobyłecki  1820 k.54, 1828 k.325, 1833 k.426, SGKP t.13, s.780) 
WOLA DZIEKCIOWA  par.  Marzenin, p. łaski 
czyli Marzeńska i cz. Marzenina. Wola kupiona na licytacji za 75800 zł warta 113600 zł, część 
Marzenina wartości 46135 zł własność sukcesorów po Stanisławie Szeliskim i Rososza w 1810 r 
Józefa Watta Kosickiego sędziego konińskiego. W 1838 roku własność spadkobierców po 
Stanisławie Szeliskim, kupione na licytacji, wartość 113600 zł. (Szczawiński 1838 k.497, SGKP 
t.13, s.780), 
WOLA DZIERLI ŃSKA par. Charłupia Mała, p. sieradzki, 
wieś ma 13 domów i 282 mieszkańców, a folwark 4 domy i 990 mg ziemi.,  
Dwór stary na podmurówce, 4 kolumny murowane, 6 pokoi, folwark, kuchnia, sklepy 2 
murowane, sklep na warzywo, browar, gorzelnia, wolarnia. Półrolników 10, komornicy 9, 
kontraktowi; młynarz, płóciennik, szewc. Ogród włoski czyli owocowy, młyn na stawku-2 koła 
wodne, pasieka pieńków gruntowych 8, kupnych 24. Gościniec ze stajnią wjezdną, karczma na 
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Brzezinie. Własność Psarskich, kupiona w 
1786 r. przez Tomasza Psarskiego od 
sukcesorów Dominika Rupniewskiego-
podstolego za 180 tys. zł . W 1912 r. wieś i 
kolonia po byłym folwarku we władaniu 
uwłaszczonych włościan i cząstkowych 
właścicieli. (Pstrokoński 1817 t. I k.353, 
1820 k. 64-77, SGKP t.13, s.780,PGkal.), 
WOLA FLASZCZYNA  par. Zadzim p. 
poddębicki 
wieś ma 17 domów i 160 mieszkańców, 
folwark 6 domów 27 mieszkańców i 552 

mg ziemi. W skład dóbr wchodzą też wsie : 
Pietrachy 5 osad i 35 mg, Hilarów 2 osady-15 
mg i Wola Sypińska  9 osad-172 mg., Wola 
Lipińska, Pałki, Rościeszyn, Pietrachy. 
Majątek ten  Roch Dąmbski zapisał dla dzieci 
Józefy z Dąmbskich Łubieńskiej. W 1937 r. 
Zofii z Bagniewskich Dąmbskiej, 74 ha, a 
następnie jej wnuka Zbigniewa 
Kowalczewskiego. (SGKP t.13, s.782 ) 
    Ruiny dworu w Woli Flaszczynej 
 
 
 
 
 

WOLA GRABINA  par.  Srocko, p. piotrkowski 
wieś i folwark, wiatrak. Ma 28 domów,220 mieszkańców, a folwark 643 mg ziemi, po 
Krobanowskich córka Julianna Kurnatowska. (Kobyłecki  1820 k.352, SGKP t.13, s.783) 
WOLA MARZE ŃSKA - patrz Wola Dziekciowa 
WOLA POMIANOWA  par.  Drużbin, p. poddębicki,  
w 1783 roku własność Konstantego Milewskiego łowczego szadkowskiego, wieś ma 15 domów 
142 mieszkańców, folwark ma 425 mg ziemi. (SGKP t.13, s.796), 
WOLA  PSZCZÓŁECKA  par.  Wygiełzów, p. łaski.  
Faustyna z Łykowskich sprzedaje w 1844 wieś Albinowi Grochowalskiemu za 120 tys. zł. 
Powstaje tam kolonia Faustynów. W 1889 majątek ma 1039 mg powierzchni w tym lasu 569 mg, 
jest młyn wodny. (Szczawiński1844 a.47,48, SGKP t.13, s.797) 
WOLA W ĘŻYKOWA , par.  Grabno, p. łaski, 
i Grabica, Zimotka, Trzemesze własność Andrzeja Zdzienickiego w 1832 r. W roku 1937 
właścicielami są: Wacław Kobyłecki 284 ha i Adela Rogowska 347 ha. (Kobyłecki  1832 k.22, 
SGKP t.13, s.256, PGkal.), 
WOLA WI ĄZOWA  par.  Wola Wiązowa, dawniej Rusiec, p. bełchatowski, 
własność Walewskich, którzy wystawili tu w 1781 roku kościół drewniany. W 1885 roku dobra 
sładały się z folwarków; Wola Wiązowa, Wincentów, Stanisławów, Dęby powierzchni łącznej 
2813 mg, dawniej były to jeszcze Mierzynów, Bolesławów i Prądzew. (SGKP t.13, s.802) 
WÓJCICE  par. Błaszki, p. sieradzki 
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mają 15 domów. Wójcice Wielkie i Małe mają 353 mg. Zygmunta Kiedrowskiego sędziego 
ostrzeszowskiego. (SGKP t.13, s.738), 
WOLA KLESZCZOWA  par.  Widawa, p. łaski 
w 1873 r. miała powierzchnie 540 mg, młyn wodny, pokłady torfu , Własność Załuskowskich. 
(SGKP t.13, s.841, Pstrokoński 1828 k.195-7)  

WOLNICA NIECHMIOWSKA  
parafia Stolec, p. sieradzki 
oddzielona jako folwark od d. 
Niechmirów w 1877 r., przeszła 
jako wiano Jadwigi Olszowskiej 
do Domaniewskich, w 1912 
r.Stefana Domaniewskiego ma 
674 mg. (WI 1911 nr 6, SGKP t.13 
s.856) 
Wolnica wg. Wieś Ilustrowana 1911 nr 5 
 
 
WOŹNIKI  par.  Męka, p.  
sieradzki, 
wieś królewska, należy do 
starostwa sieradzkiego. Dobra 

obejmowały Męka, Ruda, Piaski, Jamy, Oraczew, Woźniki z młynami wodnym i wietrznym, 
karczmą. Nabył je Stanisław Piaszczyński w 1836 roku od skarbu Królestwa Polskiego, a w 1859 
roku kupił od ojca Antoni Piaszczyński za 53 180 rbs. W 1841 r. majorat nadany generałowi 
Markowowi. W 1886 r. f-k miał 446 mg powierzchni. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym 
folwarku, we władaniu cząstkowych właścicieli i uwłaszczonych włościan..(SGKP t.14, s.14, 
Sulk.1859 K.147, PGkal.), 
WRONOWICE  do d. łaskich.  
dwór 30x14x4 łokci z drzewa rżniętego na węgieł, ściany 
wewnątrz i zewnątrz na kliniki wylepione i wytynkowane, z 
gankiem pod 4 filarami drewnianymi, dach pod gontami. Są 2 
kurniki, stajnia z wozownią, spichrz 21x14x4 łokcie, spichlerz 
14x12, stodoła o 3 klepiskach 95x14, owczarnia 63x17, obora 
lamus na chlew przerobiony, gorzelnia 34x14. Zabudowania 
wiejskie; 15 chałup w tym dwojaki. (Szczawiński 1838 k.475), 
WRÓBLEW  par. Wróblew, p.  sieradzki, 
wieś, f-k i osada poduchowna, kościół drewniany, 50 domów 
580 mieszkańców. Z dawna osiadła tu rodzina herbu Lis, na 
początku 16 wieku byli Malsacy z Charłupi herbu Nałęcz. W 1813 Załuskowskich, dwór, ganek 
na 8 słupach, przed d. 2 sklepy małe, chałup 12. W 1827 roku 19 domów i 155 mieszkańców. W 
1887 roku folwark ma 382 mg, 12 budynków i wiatrak, a wieś 24 osady i 68 mg  ziemi. W 1912 
r. wieś i kolonia po byłym folwarku własność uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. (SGKP 
t.14, s.18, Strachowski 1813 k.159-166, PGkal.) 
WRZĄCA par.  Wojków, p. sieradzki, 
w 1553 roku Zajączek miał 4 łany ziemi, a Brzechffa 9 łanów. Około 1660 r. dobra jako posag 
Teresy Urbańskiej przeszły do rodziny Grodzickich. Byli oni ich właścicielami do 1945 r. 



 94 

W 1877 roku na majątek składały się; wieś Wrząca ma 87 osad i 509 mg gruntu, wieś Borek 7 
domów i 16 mg, folwark Wrząca z 11 budynkami murowanymi i 13 drewnianymi miał 1491 mg 
ziemi w tym 552 mg lasu, folwark Zimna Woda miał 3 budynki i wiatrak. Były jeszcze osady 
Migacz, Poręby i Łapigrosz i karczmy; Dębiniec i Łapigrosz. W 1912 r. wieś i folwark miały 
1402 mg, a właścicielami byli uwłaszczeni włościanie i Tadeusz Grodzicki. (SGKP t.14, 
s.57,SGR 1792, nr 188 k. 638-430, TD, PGkal.).         

       
 
WRZESZCZEWICE  par.  Borszewice lub 
Mikołajewice, p. łaski, 
w 1783 r. własność Marianny Głębockiej 
wdowy po Józefie Walewskim. Kaplica 
drewniana św. Anny fundowana przez 
Mariannę Walewską kasztelanową łęczycką. 
Dobra obejmowały; Karszew, Olędry 
Karszewskie, Rębów, Kiki, Korsawa, kolonia 
Jakubów i młyn Pita. W 1811 roku Jakuba 
Siemiątkowskiego, potem sukcesorów 
Tomasza S. generała. Wartość dóbr; 
Wrzeszczewice i Wrzeszczewiczki 120 tys. zł, Kotki z Jakubowem 60 tys. zł, Korczew z kolonią 
Rembów 70 tys. zł. (Kobyłecki  1811 k.427, 1835 k.262). W 1856 Ludwik Wehr sprzedaje 
Wrzeszczewice i Kiki synowi Juliuszowi za 6 tys. rbs. Wieś ma 27 domów, 311 mieszkańców, a 
folwark 10 osad i 111 mieszkańców oraz 976 mg gruntu w tym lasu 484 mg. Jest wiatrak. 
Ostatnimi właścicielami byli Kłosowscy.  (SGKP t.14, s.61, Sik. 1856 k.252), 

WYDRZYN  par. Łask, p. łaski, 
wieś i folwark mają 13 domów i 95 
mieszkańców. W 1783 roku własność 
Zdzienickiego-cześnika.Piotr Czołchański 
sprzedał 31 mg za 3 tys. zł Apolinaremu 
Sulimierskiemu. Wieś ma 13 domów i 95 
mieszkańców. Bogumił Sulimierski sprzedał 
synowi Apolinaremu S. za 40ooo zł. 
(Kobyłecki  1830 k.550, 1832 k.223, SGKP 
t.14, s.79), 
WYDRZYN  par. Czarnożyły, lub Wydrzyn, p. 
wieluński 
Dobra Poduchowne. Ma 50 domów, 367 
mieszkańców, a folwark 3 domy, 31 
mieszkańców.  W 1912 r. wieś i kolonia po 
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byłym folwarku, własność uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. (SGKP t.14, s.79, 
PGkal.). 
WYGIEŁZÓW  par. Wygiełzów, p. bełchatowski 
oraz Zalesie, Przecznie, Pszczółki w 1783 r. Łykowskich. Wygiełzów Kościelny miał 12 domów 
i 107 mieszkańców, a Wygiełzów Poduchowny 9 domów, 35 mieszkańców. Folwark miał 335 
mg ziemi. Kościół istniał od 15 wieku, ostatni zbudowany w 1790 roku przez Celestyna 
Gorczyckiego sędziego ziemskiego sieradzkiego. (SGKP t.14, s.81) 
WYSIERADZ  par. Mikołajewice, p. pabianicki 
i kol. Jasionna kupione od Piotra Czołchańskiego przez Feliksa Prylińskiego za 6ooo zł, 9 włók , 
Jasionna 10 włók. Prylińscy sprzedają w 1842 roku Wysieradz Amelii z Górskich Bielawskiej. 
W 1816 Piotr Czołchański sprzedaje 12 włók Wacławowi Ammer. W końcu 19 wieku ma 24 
domy i 147 mieszkańców i 223 mg ziemi. (SGKP t.14, s.108, Szczawiński 1842 a.88, Kobyłecki 
1820 a.272, 1824 a.62),  
ZABŁOCIE  par.  Brzyków, p. łaski 
kupione w 1798 od Brzozowskich przez Zbierzchowskiego za 40 tys. zł. W 1834 r, córki Alojzy 
Janowej Gołembowskiej, wartość 60 tys. zł. (Pstrokoński 1834 k.113, Strach 1813 k. 173). 
ZADZIM  par.  Zadzim, p.  poddębicki 
Zadzim, Zalesie, Wola Flaszczyna, Wola Sypińska, Wola Zalewska, Otok, Otoczek, Pietrachy, 
Rościerzyn od 1505 r są własnością rodziny Dąmbskich. W roku 1762 kupił te dobra Kazimierz 
Dąmbski wojewoda sieradzki od Marianny z Sapiechów Dąmbskiej. Do 1783 roku powiekszyły 
się o Adamkę i Pałki., 
Następnie w 1795 roku Zadzim, Wola Flaszczyna Wola Sypniewska i Zalew kupiony przez 
Otockich. Po Karolu Cyprianie Dąmbskim zostały dobra Zadzim i Wola Zalewska wartości 242 
tys. zł.. W 1827 roku było tu 27 domów i 468 mieszkańców. W 1883 roku dobra składały się z 
folwarków; Zadzim i Wola Zalewska o powierzchni 1384 mg w tym 597 mg lasu. Wieś Zadzim 
miała 52 osady i 60 mg ziemi, a wieś Wola Zalewska 18 osad i 272 morgi. W 1912 r. wieś i 
folwark powierzchni 1494 mg we władaniu uwłaszczonych włościan, cząstkowych właścicieli i 
Kazimierza Jarocińskiego. (Dydyński 1810 k.184, Kobyłecki  1833 k.15, SGKP t.14, 
s.255,PGkal.) 
ZAGAJEW  par.  Warta, p.  sieradzki 
w 1783 roku własność Bieleckiego dwór nowy, 
podmurowany o 4 pokojach i 5-tej sali, piece z 
kafli, kominy i kominki z cegły, pod dworem sklep 
murowany. Kazimierz Biernacki sprzedaje 
Bolesławowi Jabłkowskiemu za 12 tys. rbs w 
1862 r.  W 1867 r. za  33 tys. rbs nabywa wieś 
Roman Kuczborski. W 1883 r. ma 66 mg 
powierzchni. W 1912 r. własność uwłaszczonych 
włościan i Jana Katuszewskiego. ( Szelążek 1862 
k.825, SGR 1792, nr 188 k.601-3, SGKP t.14, s.258, PGkal.), 
ZAKRZEW  par. Jeziorsko, p. sieradzki,  
nad Wartą, wieś i f-ki Zakrzew i Szczutków, obszar 562 mg , w 1784 r. Gabriel Pągowski 
Wojciechowi Wolskiemu ustąpił za 30,5 tys. zł. (SKPG t.14, s.315, Strachowski 1814 k.647-51, 
AT 101, k.869)  
ZAGÓRKI   par. Brodnia, p. poddębicki  
w 1783 roku Kałdowskiego, W 1818 r. Józefa Kossowskiego nabył w 1805 od Antoniego 
Siemiątkowskiego za 100 tys. zł. Dwór częściowo słomą, częściami gontami podbity, gliną 
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oblepiony. Kolonie Jadwichna 9 chałup, Józefka 4 chałupy, (Strachowski 1818 k.324, 1813 
k.204-21, SGKP t.14, s.261) 
ZAŁ ĘCZE WIELKIE  par. Pątnów, potem Dzietrzniki, p. wieluński 
z osadami Grabowa, Wilk, Tułacz, Nosek, Madeły, Kubary, Kluski ma 48 domów 387 
mieszkańców. (SGKP t.14, s.352), 
ZAŁ ĘCZE MAŁE  par.  Mierzyce, p. wieluński, gm. Pątnów,  
należało do dóbr arcybiskupich. Kolonia i osada leśna nad Wartą ma 52 domy, 405 mieszkańców 
(SGKP t.14, s.352), 
ZAPOLE  parafia brzeźnio, p. sieradzki, 
Folwark o powierzchni 12 włók, oddzielony od dóbr Nowa 
Wieś w 1874 r, wydrenowany, gospodarstwo postępowe,  w 
1910 r. Franciszka Kołodziejskiego. (WI 1911 nr 5, SGKP t.14 
s.399) 

  
wg Wieś Ilustrowana 1911 nr 4 
 
ZAPOLICE  par.  Strońsko, 
p. zduńskowolski 
wieś i folwark nad Wartą, 
wieś ma 10 domów i 171 
mieszkańców, a folwark 6 
domów i 78 mieszkańców 
oraz 919 mg gruntu w tym 
308 mg lasu. W końcu 19 
wieku wieś Zapolice ma 29 
osad i 93 mg ziemi, 
Marcelów 5 osad i 61 mg, a 
Zygmuntów 6 osad i 38 mg. 
W 16 wieku własność 
Pstrokońskich dobra mają 
wtedy 6 osad i 8 łanów. 
1783 roku Lasockiego. W 1827 r. od Katarzyny z Łaszewskich 2v.Szeliskiej kupił zięć Antoni 
Myszkowski za 90 tys. zł. Marceli Myszkowski kupił dobra w 1873 r. na publicznej licytacji za 
32451 rbs. do 1945 r. własność Myszkowskich Zygmunta - 486 i Marcina –470 ha. (SGKP t.14, 
s.401, Pstrokoński 1829 k.226, Sikorski 1873 k.207), 
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ZELÓW  par.  Buczek, p. bełchatowski 
w 1783 r. właścicielami są Kurnatowski i Męciński. Sprzedane w 1802 roku kolonistom czeskim, 
którzy zbudowali tu kościół ewangelicko-reformowany. Mają 218 domów, 2540 mieszkańców i 
1605 mg ziemi uprawnej. (SGKP t.14, s.566), 
ZDUŃSKA WOLA  cz. Kawęczyna, par.  Zduńska Wola, 
własność najpierw Adama, a od 1690 roku jego synów Franciszka i Andrzeja Stokowskich. 
Zakupione w 1700 roku przez Macieja Pstrokońskiego przeszły na jego spadkobierców. W 1756 
objęte przez  Mariannę z Pstrokońskich Złotnicką.  
W 1832 dobra obejmowały; miasto Zduńska Wola erygowane w 1825 roku, Kwęczynek, Zduny, 
Ogrodzisko, Polków, Czechy, Stęszyce-Średnie, Stęszyce-Opiesin, Po śmierci właściciela 
Stefana Złotnickiego w 1848 roku dobra objął syn Juliusz. Sprzedał je (właściwie tylko 
propinację) kupcowi z Kalisza, Izraelowi Tykocinerowi w 1874 r. We wsiach Czechy, Polków, 
Stęszyce, Opiesin, Zduny, Ogrodzisko, osiedlono kolonistów, pozostałe tereny włączono w obręb 
miasta. (SGKP t.14, s.546, TD) 
ZIEL ĘCICE  v. Zieleńczyce, par.  Marzenin, p. 
łaski 
wieś, folwark i młyn nad Grabią. W 1552 miała 2 
osady i 4 łany. Wieś w 1827 roku ma 6 domów i 107 
mieszkańców, a folwark 6 domów i 58 
mieszkańców. Część Zielęcic i Niecenia własność w 
1783 roku X Skrzyńskiego, a część Zielęcic i 
Sięganów-Wierzchlejskich, którzy sprzedali je w 
1788 roku Kazimierzowi Wężykowi cześnikowi 
dobrzyńskiemu. Potem te wszystkie wsie są w 
posiadaniu Franciszka Odrowąża Karsznickiego, 
który sprzedał je w 1829 roku Maciejowi 
Sulimierskiemu za 89 tys. zł. W 1891 dobra obejmowały; Zielęcice, Sięganów i Niecenię cz. B i 
C, miały 1387 mg gruntu w tym pod pługiem 552 mg. W 1937 r. Włodzimierza Sulimierskiego 
564 ha. (Kobyłecki  1829 k.201, Dydyński 1809 k.52, SGKP t.14, s.591, AT 98 k.46, 101 k. 869), 
ZIEL ĘCIN  WIELKI  par. Góra, p. sieradzki 
w 1783 r. własność Psarskiego, wchodził w skład dóbr Krąków. Wieś i folwark o powierzchni 
293 mg oraz  kolonia Zielęcin Mały. Od Psarskiego kupił Alojzy Czartkowski przed 1826 r. 
(Dębski 1826 a.43, SGKP t.14, s.594) 
ZŁOCZEW  par. Złoczew, p. sieradzki 
nad Oleśnicą, kościół murowany, klasztor fundacji Andrzeja Ruszkowskiego w 1601 roku.  
Od Zofii Urbańskiej w 1720 roku kupił dobra Jan Rychłowski za 109 tys. zł. Kolejny właściciel 
to Kazimierz Błeszyński w 1741 r. nabył za 100 tys. zł   i jego bezpotomny syn-Ignacy. W 
sukcesji po tym ostatnim, m. Złoczew powierzchni 525 hub i Grójec 109 hub, przeszło do 
rodziny Stadnickich. W 1835 r. Anna ze Stadnickich Małachowska ma 3/5, a Helena ze 
Stadnickich Męcińska 1/5 dóbr. W 1873 Faustyna Dobrowolskiego. W 1888 roku dobra: f-ki 
Złoczew, Miklesz, Bujnów, Oleśnica z przyległością Syberia, Borki mają 4887 mg, w tym lasu 
3025 mg. Na początku  20 w. Stanisława Pietraszkiewicza, ten zbył majątek o powierzchni 100 
włók Adamowi Ronikierowi, od którego odkupił go Drucki-Lubecki. W latach 1918-45 własność 
Teresy z Druckich-Lubeckich Tyszkiewiczowej. (SGKP t.14, s.628, Pstrokoński 1825 k.217-32, 
ZS 1922/28) 
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ZYGRY  par. Zadzim, p. poddębicki  
wieś i folwark nad strumieniem Piaski, 11 domów i 212 mieszkańców, folwark 12 domów i 54 
mieszkańców. W 1783 roku Cieleckich, potem Antoniego Cieleckiego. Dobra obejmowały Zygry 
i Bogucice 1660 mg ziemi w tym 740 mg lasu, oraz wsie Maksymilianowo 18 osad i Sikory 5 
osad i 75 mg ziemi. (Kobyłecki  1827/312, SGKP t.14, s.705) 
ŻELISŁAW  par. Błaszki, p. sieradzki 
roli dworskiej 555 mg, 2 młyny, wiatrak, cegielnia. Osady Janowice, Dąbiniec, Zaborów, Sarny. 
Własność Erazma Błeszyńskiego, dwór murowany z cegły palonej, 6 pokoi, kuchnia, kredens i 
schowanie na parterze, 3 pokoiki pod dachem w 1829 r. (Markowski 1829k. 731-9, SGKP t.14, 
s.770) 
ŻUKI  par. Turek, p. turecki, 
wieś, kolonia i folwark, obszar 437 mg. Własność Umińskich, nabyte w 1778 r. za 40 tys. zł. 
(SGKP t.14, s.839, Dębski 1822 k.90) 
ŻYTNIÓW  C par. Żytniów, p. oleski, gm. Rudniki, 
W początkach 18 w. Wierusz Kowalskich, a Ludwika Lipnickiego w 1821 r. kupione od 
konsyliarza Bandow za 192 600 zł. W 1878 Żytniów, Cegłówka, Jelonki i Pieńki mają 825 mg, 
pokłady rudy i torfu, młyn Banasiówka. (Lisiecki 1821, SGKP t.14 s.900), 

 

 


