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BOGUMIŁ SZADY 

OSADNICTWO DEKANATU ŁUKOWSKIEGO 
W ŚWIETLE WIZYTACJI 

BISKUPA ANDRZEJA STANISŁAWA ZAŁUSKIEGO Z 1748 ROKU 

Wykorzystanie źródeł kościelnych do badań osadniczych i historyczno-geogra

ficznych ma już ustaloną tradycję w historiografii polskiej. Ich znaczenie wzrasta 

w sytuacj i, kiedy nie pozostała dostateczna liczba spisów podatkowych i innych 
źródeł skarbowych, podstawowych dla badań nad osadnictwem i zaludnieniem 

Rzeczypospolitej nowożytnej. Inną kategorią źródeł służących ustaleniu zasiedle

nia ziem dawnej Rzeczypospolitej są pomniki kartograficzne, zwłaszcza z drugiej 

połowy XVlll i początków XJX w. 

Celem artykułu będzie z jednej strony przedstawienie osadnictwa dekanatu 
łukowskiego w połowie XVIlI w., z drug iej zaś krytyczna ocena przydatności 

wizytacji do badań historyczno-geograficznych. Przedmiotem ana lizy będzie wizy

tacja dekanatu łukowsk iego przeprowadzona w 1748 r. przez Józefa Franciszka 

Klonowskiego, kanonika warszawskiego i scholastyka kieleckiego z polecenia 
biskupa krakowskiego Andrzeja Stanisława Załuskiego. Podstawą oceny krytycz

nej zawartych w niej informacji osadniczych będą opracowania poświęcone ziemi 

łukowskiej i Lubelszczyźnie, zwłaszcza mapa województwa lubelskiego w XVI w. 
opracowana w ramach Atlasu historycznego Polski 1 oraz dwie prace o charak
terze słownikowym, opublikowane w serii „Dzieje Lubelszczyzny": Słownik 

historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu oraz Osady 
zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego2

. 

Wśród źródeł porównawczych najważniejsze miejsce zajmuje wizytacja dekanatu 
łukowskiego z 178 1 r.3

, spis ludnośc i diecezji krakowskiej z 1787 r. opublikowa

ny najpierw przez J. Kleczyńskiego, a następnie przez B. Kumora4 oraz mało 

1 S. W o j c i e c h o w s k i. Ar/as hisroryczny Polski. Wojewódzrwo lubelskie w drugiej 
połowie XVI wieku, Warszawa 1966. 

2 Słownik hisroryczno-geograjic:nv województwa lubelskiego w średniowieczu. oprac. S. Kuraś, 
Warszawa 1983 (Dzieje Lubels:c:y:ny. t. 111 ); Osady zaginione i o zmienionych nazwach hisroryc:
nego województwa lubelskiego, oprac. S. Wojciechowski, A. Sochacka, R. Szczygieł, Warszawa 
1986 (Dzieje Lubelszczyzny , t. IV). 

3 Akta wizyty dekanatów: stężyckiego. łukowskiego i parczewskiego w diecezj i krakowskiej 
z r. 178 1, AKL. Rep60 A 104. 

4 Spis ludno.fr-i diece:ji krakowskiej prymasa M. J. Po11iarowskiego z 1787 r .. wyd. B. Kumor. 
Lublin 1977-1979 (nadbi tka z czasopisma ,.Archiwa, Bibl ioteki i Muzea Kościelne". t. XXXV
XXXIX, dalej: Spis ludności); Spis ludno§ci diecezji krakowskiej z roku 1787, wyd. J. Kleczyński , 

w: Archiwum Komisji Hisrorycznej. t. VII. Kraków 1894. s. 269-478. 
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znane nauce Liber ecc/esiarum, beneficiorum, parochialium, monasteriorum dioe
cesis Cracoviensis in tres partes divisus - anno Domini 17875

. Ważne są także 
źródła kartograficzne: mapa województwa lubelskiego Karola Pertheesa z 1786 r. 
oraz tzw. Mapa Kwatennistrzostwa z lat 1832-1843. 

Wizytacja przeprowadzona wiosną 1748 r. objęła 14 parafii dekanatu łukow

skiego. Księga wizytacyjna zamieszcza protokoły w kolejnośc i alfabetycznej 
parafii. Poniższe zestawienie zawiera krótkie repertorium wspomnianej wizytacji. 

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, A V41 

Visitatio ecclesiarum. capellarum. oratoriorum, hospitalium ac beneticiatorum in decanatu 
Lucoviensi consistentium ex speciali commissione celsissimi et reverendissimi principis ac domini 
domini Andreae Stanislai Kostka cornitis in Zalusk.ie Załuski episcopi Cracoviensis. ducis Severiae, 
lnc lyti Ordinis Aquilae Albae Equitis demandatae et per peri llustrem ac admodurn reverendum 
losephurn Franciscum Klonowski utriusque iuris doctorem Varsaviensem canonicum. Kielcensem 
scholasticum. Stopnicensem. Golębiensem praepositum. sacrae regiae maiestatis secretarium, uti 
specialiter delegatum visitatorem peracta anno lncarnatione Dominicae 1748. 

Wizytacja zewnętrzna. Czystopis. Format: 33,5 x 2 1 cm. k. 68. 

k. I I strona tytułowa] 
~ 

k 2-2v Praefatio ad celsissimum et revercndissimum principem lwstęp 
do wizytacji Józefa Franciszka Klonowskiego] 

k. 3-5v 111 Adamów 
1-- -

k. 5v-7 Domanice 

k. 7-10 m Łuków 

k. 10- 11 111 Luków, kls. 
1--

k. 11 v- 13v Pruszyn 
--

k. 14- 15 Radoryż 

k. I 5v-20 m Radzyń - -------- -
k. 20v-22v m Serokomla 

k. 23-26v m Siedlce 

k. 27-29 Stanin 
-

k. 29-32 Trzebieszów 
>--

k. 32v-34v m Tuchowicz 

~ 
~ 

k. 35-39 Ulan 

k. 39v-42v m Wojcieszków 

5 AKapMK. sygn. Rcg. C. 14. 



5 18 BOGUM IŁ SZADY 

k. 43-49v Zbuczyn 

k. 5 1-52 m Adamów, dek. ref., 26 li 1748 

k. 52v-53 Domanice, dek. re f. , 6 lll 1748 

k. 53-53v m Łuków. dek. ref„ 19 Ili 1748 

k. 53v-54 m Łuków. kls„ dek. ref., 20 lll 1748 

k. 54v-55 Pruszyn, dek. ref. , I I III 1748 

k. 55v-56 Radoryż. dek. ref., 29 li 1748 

k. 56-56v m Radzyń, dek. ref., I 5 V I 748 

k. 57-57v m Serokomla, dek. ref .. I 3 V I 748 

k. 58-59 m Siedlce. dek. ref. , 9 lll 1748 

k. 59-60 Stanin, dek. ref., I Ili 1748 

k. 60v-6 1 Trzebieszów. dek. ref., I I Ili 1748 

k. 6 1-62v 111 Tuchowicz, dek. ref., 25 V I 748 

k. 62v-64v Ulan, dek. ref .• 20 V 1748 

k. 64v-65 111 Wojcieszków, dek. ref., 28 li 1748 

k. 65v-66v Zbuczyn , dek. ref., 13 Ili J 748 

k. 67 Index ecclesiarum decanatus Łukoviens i s !spis t reści ] 

Każdy protokół wizytacyjny zawie ra szczegółowe in formacje na temat lud

nośc i oraz miejscowości należących do parafii . N ie jest co prawda tak precyzyj
ny w tym zakresie, jak spis ludności z 1787 r. , który podaje l iczbę mieszkań

ców każdej miejscowości , może jednak stanowić dlań punkt odniesienia. Wziąw

szy pod uwagę, że pierwsze państwowe spisy ludności miały miej sce dopiero 
w XIX w., trzeba przyznać, że są to najlepsze źródła d la prób szacunku demogra

ficznego tych ziem w 2. połowie XVIll w. Wizytacj a z 1748 r. obok wykazu 

miejscowośc i należących do każdej parafii z określeniem ich charakteru (mias

to/w ieś) podaje ogólny szacunek liczby ludności z rozbic iem na mężczyzn (adulli 
masculi), kobie ty (adullae faeminae), chłopców (infantes masculi) i dziewczęta 

(infantes faemellae). Informacje demograficzne wzbogaca roczna liczba chrztów 

(baptizati), ślubów (copulati lub desponsati) i zgonów (sepulti), pozwalająca na 
pewne wnioski związane z ruchem naturalnym. Dodatkowo w parafiach Adamów 

i Do manice pojawiła się kategoria młodzieży: juvenes masculi oraz juvenes fae
mellae. Okreś lenie infantes oznaczało dzieci do lat 7, juvenes dzieci od I.at 7, 
natomjast adulti (adultae) osoby dorosłe. 
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Tab. I. Liczba miejscowości w parafiach dekanatu łukowskiego według wizytacji z 1748 r. 

Liczba miejscowości wg wizytacj i z 1748 r. 
Liczba 

Nazwa parafii 
Liczba miast 

Liczba wsi pominiętych osiedli 
i innych osad 

m. Adamów I 7 -

Domanice - 13 -
m. Łuków I 26 7 

Pruszyn - 4 -
Radoryż - 6 I 

m. Radzyń I 23 -
m. Serokomla 1 5 I 

m. Siedlce I 13 -
Stanin - 8 I 

Trzebieszów - 33 I 

m. Tuchowicz I 16 I 

Ulan - 19 4 

m. Wojcieszków I IO -

Zbuczyn - 71 -

Razem 7 254 16 

Źródła: AKL. Rep60 A I04. s . 108-349; AKapMK. sygn. Reg. C. 14, s. 108. 122; AKMK. 
AV4 I, Sv-47: Spis ludności, 145- 15 1; Regestr diecezjów, s. 287-293. 

Sposób zapisu miejscowości należących do okręgu parafialnego budzi pewne 
wątpliwości. Należy pamiętać, że własność w powiecie łukowskim była dość 
rozdrobniona. W XV i XVI w. powstało wiele osiedli o nazwach dwuczłonowych, 
gdzie pierwszy człon stanowiła nazwa wsi macierzystej, zaś drugi nazwa wsi 
z niej wydzielonej. Drugi człon nazwy pochodził często od nazwiska rodziny 
szlacheckiej, która zakładała nowy dział wiejski6

. Najlepiej widać to na przykła
dach podziału wsi Krasusze i Szaniawy w parafii Trzebieszów, Jastrzębie w para
fii Łuków (następnie Domanice), Izdebki i Borki w parafii Zbuczyn. 

W przypadku parafii o dużej liczbie wsi pisarz zastosował w wizytacji 
z 1748 r. zapis kolumnowy. Zdarzało s i ę dość często, że wpisując nazwy wsi 
w kolumny rozdzielał nazwę macierzystą od wyróżnika i „tworzył" w ten sposób, 
a co więcej, sumował w podliczeniu zbyt wiele miejscowości. Najlepiej widać to 
na przykładzie parafi i Łuków, Trzebieszów oraz Zbuczyn, o czym będzie mowa 

dalej. 

6 S. L i t a k. Formowanie sieci para.fialnej w Łukowskiem do ko,ica XVI wieku. Srudium 
geogra.ficzno-hisroryczne, ,.Roczniki Humanistyczne' ' , I 2( 1964), z. 2. s. 39-40. 
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Porównanie wykazów miej scowości zawartych w analizowanej wizytacji z in
nymi źródłam i oraz opracowaniami wskazuje na dużą precyzję oraz wiarygodność 
zapisów wizytacyjnych. Można śmiało stwierdzić, że wizytacja rejestruje niemal 
pełną sieć osadniczą dekanatu łukowskiego. Nie oznacza to, że można całkowicie 

bezkrytycznie przyjmować zawarte w niej informacje. Pojawiają się bowiem 
nieści słośc i , które wymagają indywidualnego omówienia i krytyki opartej na 
innych źród łach. 

Wizytacje z 172 1 i 1748 r. odnotowują w okn;gu parafialnym parafii Adamów 
wieś Lipiny7. Późn iejsze źródła, a konkretnie wizytacja z 178 l r., ,,Regestr die
cezjów" z J 783-1784 i spis ludnośc i z 1787 r. umieszczają tę wieś w parafii 
Żabianka w dekanacie stężyckim8• Przynależność parafialna wsi Lipiny budziła 
od początku wątpliwości. Mimo że weszła w skład pierwotnego okręgu parafii 
w Adamowie w 1545 r. późniejsze źródła nie zawsze uwzględniały tę przynależ

ność9. Dokładna data wejście wsi w skład parafii w Żabiance nic jest znana. Na 
Mapie Kwatermistr:,o.mva z lal 1832- 1843 widać, że wsie Lipiny i Turzystwo sta
nowią praktycznie jedną jednostkę osadniczą. Dzieli je jedynie rzeka Czarna. 

Wizytacja z 1748 r. cztery miejscowości należące do parafii Domanice wymie
nia w okręgu parafialnym Łukowa, zaznaczając jednak wyraźn ie, że „villae tamen 
supradictae ut pole Jastrzębie Ś rniary, Mroczki , Tworki, Goschorza per antecedan
tum praepositum Łucov iensem ob distantiam loci applicatae sunt una cum fructu 
ecclesiae Domanicensi''. Pisarz pomylił zapewne Gostchorzę z wsią Jastrzębie 

Łupiny 10. Dodatkowo źle zapisał wieś Jastrzęb ie Łupiny. gdyż umieśc ił w jednej 
kolumnie nazwę mac ierzystą „J astrząbki ", zaś w drugiej wyróżnik działu „Łupi

ny". Następnie w podliczeniu liczby wsi potraktował odrębnie obie nazwy, pod
czas gdy chodziło o jedną wieś 11 . 

7 AKMK. AV20, s. 307; AKMK. AV4 1. k. 4v. 
8 AK L. Rcp60 A I 04. s. 197: Spis ludności. s. 144: .. Regestr diece~ów" Fmncis:ka C:aykoll'

skiego. c:yli 11'/a§cicie/e :ie111sc_1· 11· Koronie w 1783-1784. oprac. S. GórLyń~k i . K. Chłapowski , 

Warszawa 2006. s. 365. 
9 Li t a k. Fom1m,·a,1ie sieci parafialnej. s. 75-76. 

10 AKM K. A V4 I . k. 9. lnfonnacja z I 748 r. jc, t mało wiarygodna. gdyż poprzednia wizytacja 
l 172 1 r. podaje analogiczną 1reść. , tym ie zamiast GoMchorq podaje wieś Jas1m,:bic Łupiny: 
,.Jastrzębie dictac Lupiny. Mroczki. Szmiary, Tworki per antcceclancum pracpositum Lucoviensem 
ob clistantiam loci applicatac sunt una cum fructibus ccclcsiac Domanicen,i ... AKMK. AV20. 
,. 245. 

11 AKM K. A V4 l. k. 8v: L i l a k. For111owa11ie sieci panifialnej. s. 66-67. a temat parafii 
w Domanicach ,ob. ro1dLial w pracy K. T. Niedziół ka (D~ieje Domanic 1548-2002, Siedlce 2005. 
s. 66-82). 
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Wizytacja z 1748 r. całkowic ie pomija należące do parafii Łuków wsi 12
: Bia

rdy, Wólkę Domaszewską, Kownatki , Powąże, Świderki, Wólkę Świątkową oraz 
Zofibór. Wszystkie te osiedla występują na mapie województwa lubelskiego Karo
la Pertheesa i w źródłach z 2. polowy XVIII w. Biardy oraz Wólkę Świątkową 
(Wolę Ługową), wchodzące w skład starostwa łukowskiego, wzmiankuje już re

jestr poborowy z 1580 r. I 3 Późn iejsze źródła, np. wizytacja z 1603 r., czasami 
pomijały te miejscowości 14

. Powąże funkcjonowało w XVI i XVII w. jako osa

da młyńska starostwa łukowskiego. Królewszczyzną była także wieś Kownatki 
wzmiankowana w źródłach od XVI w. 15 Pominięcie tych czterech wsi przez wi
zytację z 1748 r. mogło wynikać z ich niewielkiego rozmiaru. W 1787 r. wieś 

Powąże liczyła 61, Biardy - 77, Wólka Świątkowa - 105, Kownatki - I 38 miesz
kańców, podczas gdy średnia wielkość jednej wsi w parafii Łuków wynosiła 
w tym czasie 217 osóbr6

. Trudne do wyjaśnienia jest natomiast pominięcie w wi
zytacji z 1748 r. pozostałych wsi. Mimo braku w opisie okręgu parafialnego, 
Zofibór pojawia się przy okazji wzmianki o i stniejącym tam kościele i klasztorze 
dominikanów, zaś „Wólka Do maszewska" w okręgu dziesięcinnym 17 . Ta ostat
nia mogła być przez wizytatora traktowana łączn ie z Domaszewnicą, podobnie jak 

Świderki łączono wcześniej ze Świdrami 18. 

Opis okręgu parafialnego parafi i Ulan w wizytacji z 1748 r. pomija cztery 
miejscowości : Bedlno, Skrzyszew, Wierzchowiny i Zakrzew 19

. Wszystkie zosta

ły wymienione przy okazji opisu dzies ięcin przynależnych proboszczowi, jednak 
z niewiadomych przyczyn nie zna lazły s ię wśród miejscowości okręgu parafialne
go20. Wykaz miejscowośc i zawarty w wizytacji z 1748 r. można też uzupełnić 
o nazwę .,Zawady" w parafii Pruszyn , przy czym wizytator z 178 1 r. zaznaczył, 
że było to od dawna pustkowie. Zrozumiałe jest więc pomijanie tej nazwy przez 

12 Na temat miasta Łukowa zob. R. O r I o w s k i, J. R. S z a f I i k. D:ieje miasra Łuko

wa, Lublin 1962. 
13 Źródła d~iejowe, t. X IV: Po/skc1 XVI wieku pod w.,ględem swrysryczllo-geograficzny111 opisa

na pr:ez Adolfa Pawi,iskiego. Ma/opolska. t. 111, Warszawa 1886. s. 408 (dalej: ŹD XI V); Lokaliza
cja wsi Ługowa Wola na mapie województwa lubelskiego S. Wojciechowskiego budzi wątpl iwości , 

zwłaszcza wobec infonnacji podanej przez S. Litaka (Formowanie sieci parafialnej. s. 35-36), że 
jej kontynuacją była w ieś Wola Świątkowa. 

14 A KL. Rep60 A96. s. 13 1. 
15 Osady zaginione. s. 11 2; Słownik historyc:110-geograjic~ny, s. 11 1. 
16 5i1is ludno.fri. s. 145. 
17 AKMK. AV4I, k. 9v. 
18 Świderki są wymieniane w źródłach ud początku XV, zaś W ólka Domaszewska (czasami 

jako Wola Widlicznia) ud początku XVI w .. Osady zaginione, s. 143. 164. 
19 O parafii Ulan oraz jej miejscowościach zob. K. C z u b a s z e k, U/all. Dzieje parafii 

i wsi do niej 11ale~ących, Warszawa 2003. 
20 AKM K. A Y4 I. k. 37-38v. 



522 BOGUMIŁ SZADY 

inne źródła. Podobnie pominięty został młyn Jasnosz w parafii Radoryż zaznaczo
ny przez K. Pe1theesa na mapie województwa lubelskiego oraz odnotowany przez 
,, Regestr diecezjów " z 1783 r. i spis ludności z 1787 r.21 F. Czaykowski wy
mienia j eszcze w parafii Radoryż wieś C isownik22, lecz jest to prawdopodobnie 
pomyłka. Wieś ta bowiem w 2. połowie XVlll w. na leżała do parafii Okrzeja 
w dekanacie Stężyca23. Wizytacja z 1748 r., podobnie jak inne źródła kościelne, 
pominęła osiedle Bie lany (Belinów) w parafii Serokomla. Jest ono widoczne na 
mapie Pertheesa z 1786 r., zostało również ujęte w wykazie Czaykowskiego z lat 
1783- 178424

. Podobna sytuacja dotyczyła młyna Tama w parafii Stanin25
, wsi 

Rogale w parafii T rzebieszów26 i Zamek (Zameczek) w parafii Tuchowicz27. 
Spory chaos spowodował opisany wyżej zapis kolumnowy w parafii Trzebie

szów28. Z pozoru wydaje się, że podana przez wizytatora liczba 37 wsi należą
cych do tej parafii jest właściwa. Bliższa analiza jednak wskazuje na sztuczne 
rozmnożenie miejscowośc i na skutek błędnego zapisu wsi: Szani awy Poniaty, 
Szaniawy Gzary (Szaniawy Matysy), Konopna Wola, Wysokinin Maciejowice. 
Należy wspomnieć, że w XVIJ i XVIII w. miał miej sce proces ko nsolidacj i dzia
łów Szaniawy. Nastąpiło m.in. wchłonięc ie Szaniaw Gzary przez Szaniawy Maty
sy. Wyrazem tego jest funkcjonowanie nazwy „Szaniawy Matysy Gzary" na 
mapie województwa lube lskiego K. Pertheesa jak równ ież na Mapie kwarermis
trzostwa29. Z kolei dzi ał Szaniawy Po niaty wchłoną/ najpie rw Szaniawy Salomo
ny (XVII w.), a następnie Szaniawy Ryndy30

. Źródła pisane bardzo różnie trak
towały sytuację wsi Szaniawy. Niektóre spisy aż do końca XIX w. podawały 

każdy z działów osobno, inne już w XVIII w. traktowały j e jako jedną calość31 . 

21 Spis /11d11ości. s. 148; ,,Reges/r diece-:jów'·. s. 290. 
22 „Regesrr diece-:jów". s. 290. Drugi raz wymienia tę samą wieś w parafii Okrzeja w deka

nacie stężyckim (tamże. s. 362). 
23 Spis lud110.fri. s. 145; A KapMK. sygn. Reg. C. 14, ~- 108. 
24 Na mapie województwa lubelskiego K. Pertheesa występuje jako Owczarnia Belinow. w wy

kazie Czaykowskiego jako Be linow gorzelnia ( .. Regeslr diece-:jów". s. 29 1). zaś na Mapie Kwa-
1ermis1r::.os1Wa ( I 832-1843) jako Folwark Belinow. 

25 Spis lud110.fri, s. 148; .,Regeslr diece-:jów", s. 292. 
26 AKL. Rep60 A96. s. 180; AKL. Rep60 AI04, s. 260; A KapMK. sygn. Rcg. C. 14. s. 122. 
27 AKL. Rep60 A l04. s. 305; AKapMK. sygn. Reg. C. 14. s. 122: Spis lud11ości. s. 149. 
28 Na temat parafii Trzebieszów zob. J. R z e w u s k i, D::.ieje parafii Tr::.ebies::.ów i jej 

111ieszka11ców w larach / 430-1860. Trzebieszów 2006: J. G e r e s z. Z dziejów parafii i g111i11y 
Tr::.ebies::.ów. Trzebieszów 2000. 

29 Osady zaginione. s. 139- 140. 
30 Na mapie województwa lubelskiego K. Penheesa występują dwie odrębne miejscowości. 1..aś 

na Mapie Kwa1er111is1r::.os1Wa miejscowości te stanowią j uż wyraźnie jedną całość, przy czym zacho
wały się jeszcze dwie nazwy: Poniaty i Ryndy. Osady ::.agi11io11e, s. 140. 

31 W wizytacji z 178 1 r. jak również w Spisie ludnofci z 1787 r. wymieniane są tylko Szania
wy. AKL. Rep60 A l04. s. 260: Spis ludno.fri. s. 147; Osady ::.aginio11e. s. 140. 
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Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja była w parafii Zbuczyn, nie tylko 
ze wzg lędu na największą w całym dekanacie liczbę miejscowości, ale także 
z powodu błędów w protoko le wizytacyjnym. Już sama liczba 75 wsi należą
cych do tej parafii, podana na początku wykazu, wydaje się nieco przesadzo
na. Bliższa analiza wskazuje, że również tutaj , podobnie jak to było w Trzebie
szowie, kilkakrotnie jako dwie wsie potraktowano dwa człony nazwy jednej wsi. 
Było tak w przypadku wsi Radomyś l32, Dziewule33

, Ługi34, Radzików35
, 

Tchórzew36, lwanów37 oraz Krzesk38
. Wizytator powiązał także dział Komice 

ze wsią Rzążew, a nie Radzików, jak być powinno39
. 

32 W wizytacji występują: Radomyśl. Stara Radomyśl , Sędki. Item Radomyśl, Zablocie, 
AKMK. AV4 1, k. 45v. W rzeczywistości chodzi o: Radomyśl Starą, Radomyśl Sędki i Radomyśl 

Zabi ocie. 
33 W wizytacji występują: Dziewule, Zagroble. Item Dziewule. Stara Wieś, AKMK. A V4 1. 

k. 45v. W rzeczywistośc i chodzi o Dziewule Zagroble oraz Dziewule Stara Wieś (potem znane 
jako Dziewule bez wyróżnika, wobec usamodzielnienia Januszówki). AKL. Rep60 A 104, s. 268; 
Spis ludności, s. 150; Osady zagi11io11e, s. 50). 

34 W wizytacji występują: Ługi i Golacze, AKMK. A V4 I, k. 45v. W rzeczywistości chodzi 
o Ługi Golasze. 

35 W wizytacj i występują: Radzików i Stopki, AKMK. A V4 I, k. 45v. W rzeczywistości chodzi 
o Radzików Stopki. 

36 W wizytacji występują: Tchórzew i Główki , AKMK. A V4 I, k. 45v. W rzeczywistości chodzi 
o Tchórzew Główki . Wizytacja z 1748 r. wymienia ponadto Tchórzew Rogale i Tchórzew Plewki. 
Ze źródeł wynika. że Plewki uzyskały dużą samodzielność w XVI w., gdyż występują bez nazwy 
macierzystej w spisach poborowych z lat 153 1. 1552, 1580 (ŹD XIV. s. 384,396, 41 8). W XVII
XVIII w. występuje nazwa dwuczłonowa Tchórzcw-Plewki . Poważne wątpliwości budzi istnienie 
miejscowości określonej w opracowaniu Osady zaginione jako Tchórzew Wielki. Chodzi praw
dopodobnie o traktowane łącznie od XVIII w. Tchórzew Główki i Tchórzew Rogale. Nieprawdziwa 
jest informacja jakoby w wizytacji z 172 1 r . .. zapisano Tchórzew Wielki obok innych działów". 
Występują w niej wsie Tchórzew Wielki i Tchórzew Plewki. Sytuacja przedstawiona na Mapie 
Kwa1ennis1rzostwa wydaje s ię dobrze oddawać rLeczywistość. Występuje tam nazwa trójczłonowa 
jako Tchórzew-Rogale-Główki, którą można utożsamić z Tchórzewem Wielkim. W Spisie ludności 

z 1787 r. i wizytacji z 178 1 r. obok Trzórzewa Plewek występuje Tchórzew bez wyróżnika, ozna
czający najprawdopobobniej ujęte łącznie Tchórzew Główki i Tchórzew Rogale, AKMK. A V20, 
s. 263; AKL. Rep60 AI04, s. 268; Spis ludno.fri, s. 151; Osady zaginione. s. 106, 144- 145. 

37 W wizytacji występują: Iwanów i Przywary, AKMK. A V4 I, k. 45v. W rzeczywistości chodzi 
o Iwanów Przywory. Wizytacja wzmiankuje poza tym Iwanów Kościesze, łączone wcześn iej z dzia
łem Przywory oraz Iwanów Kwasy, które się usamodzielniły w drugiej połowie XVII w. i wystę
pują częściej bez członu macierzystego jako Kwasy. AKL. Rep60 A 104, s. 268; Spis ludności, 

s. 150; Osady zaginione, s. 58-59, 77. 
38 W wizytacji występują: Krzesle, Stary, Krel, Królowa Niwa, AKM K. A V4 I, k. 45v. 

W rzeczywistości chodzi o: Krzesk Stary oraz Krzesk Królowa Niwa. Wzmiankowana jest także 
Wołka Krzeska, znana wcześniej jako Trzcianka, AKMK. AV41, k. 45v; Osady zaginione, s. 146. 

39 AKMK. AV41 , k. 45v; Osady zaginione, s. J 15. 
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Wśród działów wsi Izdebki pojawiły się Izdebk i Guzy oraz Izdebki Kośmidry, 
które w świetle pracy Osady -;,aginione należy ze sobą utożsamiać. Pominięte 

zostały natomiast Izdebki Kosmy4°. 
Wizytacja z I 748 r. wymienia ponadto kilka osad trudnych do zlokalizowania 

bądź nie wzmiankowanych przez późniejsze źródła. Należą do nich Podyganie 
i Dziuk w parafii Siedlce4I . Pierwszą można wiązać ze wsią Iganie, leżącą tuż 
za granicą parafii po drugiej stronie rzeki Muchawka w parafii Ni wiska dekanatu 
liwskiego. Lokalizacja drugiej , pomijanej przez inne źródła, jest nieznana. Nie 
udało s ię także zlokalizować osiedla Komar (Korner), wymienionego w parafii 
Tuchowicz w 1748 i 178 1 r. oraz wsi Borki w parafii Wojcieszków42

. 

Uwzględn iając powyższe uściślen ia można stwierdzi ć, że wizytacja z 1748 r. 

rejestruje w sumie 26 1 miejscowości (7 miast i 254 wsie oraz inne osiedla) po
łożonych na obszarze dekanatu łukowskiego. Załączona mapa lokalizuje 252 
z nich43

. Niemal cały obszar dekanatu łukowskiego wchodził w skład powiatu 
łukowskiego. Poza jego granicami, w powiecie stężyckim województwa sando
mierskiego l eżała parafi a Adamów (8 miejscowości ) oraz częściowo parafi e Woj
cieszków (5 miejscowości ) i Radoryż ( I miejscowość)44. 

W celu uniknięcia problemów związanych z wyznaczaniem granicy linearnej 
każdej parafii , przynależność parafialną poszczególnych miejscowości określa na 
mapie linia przerywana, prowadząca od miej scowości do siedziby parafii . Waż

niejsza od obszaru parafii jest z pewnością liczba miejscowości do niej należą

cych i liczba jej mieszkańców. 
Jak wspomniano, na wstępie wizytacja z 1748 r. przynosi też in formacje de

mograficzne. Punktem odniesienia dla oceny ich wiarygodności będzie spis lud
ności biskupa Poni atowskiego z 1787 r. oraz wizytacja dekanatu łukowskiego 

z 178 1 r. , które zawierają informacje o liczbie ludnośc i oraz ruchu naturalnym 

-IO AKMK. A Y4 I. k. 45v: Osady :agi11io11e, s. 59. 
41 A KMK. A Y4 I. k. 24v. Więcej na temat dziejów Siedlec LOb. A. W i n t c r. D:ieje Siedlec 

1448-19/8, Warszawa 1969. 
42 A KMK. AY4I. k. 33v. 4 1: A KL. Rcp60 A I04. s. 305. W przypadku wsi Borki może cho

dzić o Borki należące w rzeczywistości do parafi i Kock. Młyn Komar (Komcr) wymieniony Iakżc 

przez taryfę podymnego L 1790 r. należał prawdopodobnie do folwarku Jamielnik, zob. Komar 
(młyn). Kartoteka lubelska w Pracowni Atlasu Historycznego. lnsty1u1 Historii PAN w Warsza
wie. Na temat parafii Wojcieszków zob. też: J. K u ,. Wojcies:k<!w: : lbejóll' miasta i okolic XV
XIX w., Wojcieszków 200 I. 

4
' Zostały pominięte opi~ane wyżej. nieLlokalizowanc osiedla: Podyganie i DLiuk (paralia 

Siedlce), Komar (parafia Tuchowicz). Borki (parafia Wojcieszków), Dziewulc Zagroble. Iwanów 
Kościesze. Radomy~I Sędk i i Wólka Krzeska (parafia Zbuczyn). Na mapie zostały taki.c połączone 

w j eden obiekt osadniczy wsie Tchórzew Rogale i Tchórzew Glowki . 
44 .,Regestr diece;:jów·· . s. 287. 290. 292-293: zob. tci Mappa s:c:eg11/11a jsic'I wojell'ód:tll"a 

/11belskiego Karola Pcrthćcsa z 1786 r. 
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(liczbie chrztów, ślubów, zgonów). Traktuj ąc podane w wizytacjach informacje 

jako przybliżone, można stwierdzić znaczny przyrost ludności na terenie dekanatu 
łukowskiego w ciągu 40 lat. Różnica w liczbie ludności katolickiej między 1787 

i 1748 r. wynosi ok. 8,5 tys., co daje przyrost rzędu 8, I %o rocznie. 

Wskaźnik ten można próbować zweryfikować na podstawie dostępnych w wi

zytacjach informacji dotyczących liczby zgonów oraz urodzeń w latach 1747 
i I 780. Uzyskany wynik zdaje s ię potwierdzać tezę o znacznym rozwoju demog
raficznym ziemi łukowskiej w drugiej połowie XVlll w. W 1747 r. zarejestrowa

no na terenie dekanatu I 038 chrztów oraz 403 pogrzeby (23,6%0), w 1780 r. -

1570 chrztów i 898 pog rzebów ( 18,9%0). 
Statystykę należy rozszerzyć oczywiśc ie o inne grupy wyznaniowe. Najpierw 

żydów, następnie grekokatolików. Liczbę żydów odnotowuje skrupulatnie spis 

ludności z 1787 r. , natomiast wizytacja z 1748 r. podaje jedynie szacunek ogólny 
ludności wyznania mojżeszowego w niektórych parafiach. Na terenie dekanatu łu

kowskiego znajdowały s ię 3 synagogi: w Siedlcach45, Łukowie46 i Radzyniu47
. 

Mimo że Liczba głów z 1765 r. wym ienia także Zbuczyn48
, to inne źródła nie 

potwierdzają istnienia tam świątyni żydowskiej w drug iej połowie XVIII w.49 

45 AKK. A V4 I, k. 26: Liczba głów ;:.ydowskich w Koronie ~ 1a1:vf roku I 765, wyd. J. Kleczyń
ski. F. Kulczycki , .,Archiwu m Komisj i Historycznej'. 8( 1898), s. 398; AAL. Rep60 A I 04. s. 296: 
AAL. Rep60 A 179. k. 186v, 1793 r.; The Encyc/opedia of Jewislt Life before and during !he Holo
rnust. ed. S. Spector, New York 2001. vol. 3, s. 11 76- 11 78; J. Mu szy ń s ka, Żydzi w mias
tach wojewódznva sandomierskiego i lubelskiego w XVIII w., Studium osadnic~e, Kielce 1998, 
s. 127. 

46 AKK. AV41, k. 9v; Lic;ba głów. s. 398: AAL. Rep60 A I04. s. 233 (bożnica drewniana); 
The Enc_vc!opedia of lewi.sit Life, vol. 2. s. 765-766; M u s z y ń s k a, Żyd~i w miastach, s. I 25-
126. 

47 ADS. D1 36, k. 32v-33. 43v: AKK. AV4 1. k. 19v; Liczba głów. s. 398: AAL. Rep60 A l04. 
s. 253; Encydopedia of Jewish Communities in Poland, vol. 7. s. 543-547 (hllp://www.jewish
gen.org/yizkor/Pinkas_poland/ po17 _00543.html, 8.02.2007): M u s z y ń s k a, Żydzi w miastach. 
S. 126. 

48 Liczba głów, s. 399. 
49 J. Muszyńska (Żytb w miastach, s. 126), powtarzając za R. Mahlerem (Statystyka Żydów 

wojewócUwa lubelskiego na pr~e/omie 1764 i 1765 r., ,,Miody Historyk" 2( 1929)) oraz za Z. Gul
donem i L. Stępkowsk im (Spis /11d11oki ~ydowskiej: 1790 roku. ,,Biuletyn Żydowskiego Instytutu 
Historycznego·• 1986. z. 3-4) umieszcza w swojej pracy gminę żydowską w Zbuczynie w XVIII w. 
z pewnością istnia ła społeczność żydowska w tej wsi. licząca według wizytacj i z 1748 r. ok. 100 
osób, według Liczby głów z 1765 r. - 122 osoby, według Spisu lud11ości z 1787 r. - 78 osób. Nie 
ma jednak informacji ani o świątyni, ani o gminie w Zbuczynie w XVIII w. Jeżeliby istniała w rym 
mieście synagoga, czy też dom modlitwy, to z pewnością wspomniałyby o tym wizytacje z 1748 
i 178 1 r., podobnie jak w przypadku Siedlec, Lukowa i Radzynia. 
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Dokładną liczbę ludności żydowskiej podaje wizytacja z 1748 r. dla parafii 

w Łukowie - 695 osób (484 osoby w mieście o raz 2 1 I we wsiach parafial
nych)50. Dane te wydają się wiarygodne w świetle Spisu z I 787 r. - 1263 oso

by (772 w mjeście, 49 l we wsiach parafi alnych). Oznaczają przyrost rzędu 

20,9%0, a więc porównywalny ze wskaźnikami demograficznymi dla ludnośc i 

katolickiej. Zawyżona wydaje s i ę liczba ludnośc i żydowskiej w parafii radzyńskiej 
w 1748 r. - 514 osób (166 mężczyzn, 165 kobiet i 183 dzieci)51 . Jest ona wyż
sza od danych z 1787 (48 1 osób)52 i 1793 r. (496 osób)53. Spadek liczby lud

ności w Jatach 1748- 1787 wydaje się mało prawdopodobny. Także liczba ludnośc i 

żydowskiej w parafii w Serokomli j est zbliżona w latach 1748 i 1787 - odpo

wiednio 46 i 43 osoby54
. 

Wizytacja z 1748 r. rejestruje także ludność greckokatolicką w parafii w Ra

dzyniu oraz we wsi Ruska Wo la, występującej następnie pod nazwą Polska Wola 
i na leżącej do parafii Trzebieszów. Na terenie łacińskiego dekanatu łukowskiego 

występowały dwie cerkwie unickie - właśnie w wymienionych wyżej miejscowoś

ciach55. Zwraca uwagę fakt, że obie cerkwie były położone we wschodniej częś
ci powiatu, przy samej granicy z województwem brzeskolitewskim. Z informacj i 

podanych w wizytacji z 1748 r. wynika, że we wsi Ruska Wola mieszkało około 

40, zaś w parafii Radzyń 206 unitów, głównie we ws iach Zbulitów, Ustrzesz oraz 

połowie wsi Bialki56. Obecność unitów w tych wsiach potwie rdza „Regestr die
cezjów" z lat l 783-178457 oraz pominięcie Z bulito wa i Ustrzesza przez spis 
ludności diecezji krakowskiej z 1787 r.58 Problem braku rejestracj i l udności 
unickiej przez spis ludnośc i Po niatowskiego podniósł S. Jop, analizując rozwój 
osadniczy w rejonie Ostrowa Lubelskiego59. Obecność unitów w kilku wschod

nich miejscowościach dekanatu łukowskiego wpisuje s ię w kwestię zasięgu koś

cioła greckokato lickiego w całej Rzeczypospo litej. Właśni e ten obszar oraz 

50 AK.M K. AV4 1, k. 9v. 
5 1 A KMK. AV4 1. k. 19v. 
52 Spis ludności. s. 146. 

SJ AAL. Rcp60 A 179. k. 94. 
54 A K.MK. AV4 1, k. 22: Spis /11d110.fri. s. 148. 
55 A. G i I. Chelmska diece::ja unicka 1596-1810. D:ieje i organi:acja. Lublin 2005. s. 316, 

mapa; W. K o I b u k. Kościoly wschodnie w R:.ec:ypospolilej oko/o 1772 r .. Lublin 1998. s. 301; 
S. J a r 111 u I. S::.kice : <bejów Rad:ynia Podlaskiego i by/ego poll'ia111 rad:_wiskiego. Radzyń 
Podlaski I 995. s. 49. 

5b A K.MK. AV4 I . k. 19v. 30v. 
57 „Rege.Hr diece::jów". s. 291. 
58 Spis /11d11ości, s. 146. 
59 S. J o p. ZL1sied/e11ie poje;:.ier:a w rejonie Os1rowa Lubelskiego (XIII-XVIII/ 11•. ). Lublin 

I 998. s. I 30. 
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wschodnie granice powiatu lubelskiego można uznać ze teren wyznaczający 
zachodnią granicę obecności Kościoła unickjego w tym rejonie Rzeczypospolitej 
w drugiej połowie XVIII w.60 Granicę wyznaczały tutaj m.in. rzeki Tyśmienica 
i Piwonia. 

W podsumowaniu można stwierdzić, że wizytacja z 1748 r. stanowi cenne 
źródło dla badań osadniczych. Nieco słabiej dokumentuje ona kwestie demogra
ficzne. Do źródła trzeba jednak podchodzić z dużą dozą krytycyzmu, pamiętając 
o błędach w sposobie zapisu miejscowości . Dotyczą one przede wszystkim przed
stawionego wyżej zapisu kolumnowego prowadzącego do zafałszowań, jak rów
nież brzmienia nazw miejscowych, które w wielu przypadkach pozostaje dalekie 
od właściwego61 . Nie można też wykluczyć, że w niektórych przypadkach wizy

tacja rejestruje okręgi parafialne i miejscowośc i według stanu wcześniejszego, 
czerpiąc informacje z poprzednich wizytacji i dokumentów. Wniosek taki 
wypływa z obserwacj i i analizy okręgów Łukowa i Zbuczyna. 

Tab. 2. Liczba ludności kato lickiej w dekanacie łukowskim w latach 1748. 178 1 i 1787 

Liczba ludności w latach 

Parafia 1748 178 1 1787b 

ogółem mężczyzn kobiet dziec i ogółem ogółem mężczyzn kobiet dzieci 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 

Adamów 778 386" 3 12a 2 18 1000 937 294 308 335 

Domanice 1845 6 13" 1187" 535 1053c 1328 455 486 387 
I---

Łuków 439 1 11 60 2010 122 1 4000c 7308 2632 2577 2099 

Pruszyn 529 155 158 2 16 532 534 103 120 3 1 ł 

Radoryż 397 156 176 65 565 466 ł 14 120 232 

Radzyń 2567 663 914 990 4600 3339 12 19 11 78 942 
>---

Serokomla 598 178 199 221 800 1023 206 250 567 

Siedlce 1430 300 650 480 1714 1845 692 598 555 

Stanin 4 15 169 199 47 700 5 16 228 23 1 57 

Trzebieszów 4667 1644 1784 1239 3500c 5042 1975 
I 

1761 1306 

60 Ludność unicka w powiec ie lubelskim zamieszkiwała przede wszystkim miejscowości po 
prawej stronie rzeki Tyśmienicy: Krasne. Maśluchy, Uścimów. Jop. Zasiedlenie, s. 13 1. 

61 AKMK. AV41, k. 4v: Kordziska. wlaśc. Hordzieszka; k. 6v: Poskorza (wlaśc. Gostchorza); 
k. 24v: Pul!rzecie (wlaśc . Purzyce), Wyrzanow (wlaśc. Ujrzanów); k. 28v: Jaczewka (wlaśc. Jarczó
wek); k. 4 1: Burszcze (wlaśc. Burzec), Burżyska Wola (wlaśc. Wola Burzecka); k. 45v: Koliestany 

(wlaśc. Koziestany). 
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 

Tuchowicz 1348 500 648 200 1 23 10 3 170 11 30 111 2 928 
-

Ulan 27 12 788 894 1030 2036c 27 10 991 1135 584 
-

Wojcieszków 1663 651 594 4 18 191 8 2030 753 673 604 

Zbuczyn 3584 1402 1401 78 1 5 140 522 1 1676 16 13 1932 

Razem 26924 8765 11126 766 1 29868 35469 12468 12 162 10839 

• W parafii Adamów i Domanice liczba dorosłych uwzględnia kategorię .juvencs'" - Adamów 
Uuvenes famellae: 48. j uvenes masculi: 90), Domanice Uuvenes famellae: 23 1. j uvenes masculi: 
259): 

b Tabe la pomija 5 12 osób w wieku powyżej 80 lat, które zarejestrował Spis ludnofri w dekana
cie Łuków. 

< Liczba osób przystępujących do Komunii św. 

Źródła: AKL. Rep60 A 104, s. 108-349; AKM K. AV41. 5v-47; Spis /11d110.fri. 145- 15 1. 
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