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I. Wstęp 

I.1. Powstanie i obszar dekanatu kupiskiego 

Powstanie dekanatu kupiskiego należy połączyć z chrystianizacją Litwy, 
które przyszło dopiero za czasów Jagiełły. Czynnikiem przyjęcia chrześcijaństwa byli 
Krzyżacy i Kawalerowie Mieczowi, którzy pod pretekstem nawracania dokonywali 
nieustającego podboju ziem litewskich. Jagiełło przejąwszy w 1377 roku władze w 
państwie, po swoim ojcu Olgierdzie w obliczy zagrożenia zewnętrznego i konfliktu 
wewnętrznego, po kilku latach walki i akcji dyplomatycznych zdecydował się na 
chrzest i unię z Polską.  

Doszło do niej 14 sierpnia 1385 roku w Krewie. To tu Jagiełło złożył 
obietnicę przyjęcia chrztu wraz z książętami jeszcze nieochrzczonymi i ludem 
litewskim1

Granice diecezji wileńskiej kształtowały się wraz z rozwojem sieci 
parafialnej. Na zachodzie graniczyła z diecezją żmudzką, dalej rzeki Ełk i Biebrza 
odgraniczały diecezję wileńską od połockiej. Na południu graniczyła z diecezją łucką 
zaś na wschodzie z diecezją smoleńską. Przyjmuje się, iż granice diecezji wileńskiej 
ukształtowały się w XVII wieku i przetrwały do rozbioru państwa 1772 roku. Przed 
pierwszym rozbiorem biskupstwo liczyło 231 000 km² powierzchni i była największa w 
Europie

. Chrystianizacja Litwy nabrała tempa zimą 1386/87, podczas pobytu króla 
Jagiełły na Litwie. Wtedy położono trwały fundament pod dzieło chrystianizacji, król 
Władysław Jagiełło w dniu 17 lutego 1387 roku wydał w Wilnie przywilej fundacyjny 
dla biskupstwa wileńskiego. Rok później zostało ono zatwierdzone przez papieża 
Urbana VI, który powołał biskupa Andrzeja herbu Jastrzębiec oraz kapitułę katedralną. 

2

Rozwijająca się sieć parafialna w diecezji wileńskiej nie była organizowana 
w dekanaty. Zwlekano z podziałem ze względu na rzadką początkowo sieć kościołów i 
wielkimi odległościami. Początek podziału na dekanaty datuje się na połowę XVI 
wieku. Do 1669 roku uformował się podział na 26 dekanatów, który przetrwał aż do 
rozbioru. Były to następujące dekanaty: Wilno, Pobojsk, Oszmiana, Świr, Lida, Raduń, 
Wiłkomierz, Kupiszki, Brasław, Troki, Siemno, Grodno, Kowno, Olwita, Połock, 
Nowogródek, Słonim, Różana, Wołkowysk, Witebsk, Orsza, Mińsk, Radoszkowice, 
Bobrujsk, Augustów, Knyszyn

. 

3

Dekanat Kupiszki należy do młodszych dekanatów diecezji wileńskiej. Jego 
istnienie usankcjonował dopiero synod bp. Aleksandra Sapiehy z 1669 roku i przetrwał 
on w niezmienionych granicach aż do końca Rzeczpospolitej Obojga Narodów

. 

4

Dekanat kupiski był położony w północno – zachodniej części diecezji i od 
północy graniczył z Kurlandią w diecezji inflanckiej. Na zachodzie granica opierała się 
częściowo o diecezję żmudzką, następnie o dekanat wiłkomierski. Na południowym 

. 

                                                           
1 T. Krahel, Powstanie biskupstwa wileńskiego [w:] Studia teologiczne, Białystok – Drohiczyn - Łomża, t. 
5-6, 1987-1988, s. 10 
2 Tamże, s. 14 
3 Tamże, s. 15-16 
4 Mój kościół w historię wpisany, Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Krahelowi, 
Białystok 2007, s. 469 
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zachodzie rozpoczynał się krótki odcinek wspólnej granicy z dekanatem pobojskim. 
Kończyła się ona na wysokości parafii Uciana i skręcała na północny – wschód 
granicząc z dekanatem brasławskim. W okolicy jeziora Owile granica z tym dekanatem 
skręcała na północ i osiągała granicę diecezji inflanckiej. Pod względem terytorialnym 
dekanat kupiski należał w diecezji wileńskiej do kategorii średnich dekanatów. Liczył 
ok. 8000 km² przy średniej na dekanat wynoszącej 8692 km²5

Parafie należące do dekanatu kupiskiego znajdowały się w województwie 
wileńskim i trockim, w dwóch powiatach. W powiecie upickim leżało 5 parafii: 
birżańska, kryniczyńska, podbirżańska, poswolska, wobolnicka, reszta parafii tworząca 
dekanat kupiski leżała w powiecie wiłkomierskim. 

. W 1784 roku obejmował 
24 parafie: Abele, Birże, Dusiaty, Hanuszyszki, Jużynty, Komaje, Krewno, Kryniczyn, 
Kupiszki, Kwetki, Podbirże, Ponedel, Poniemuń, Popiel, Poswol, Rakiszki, Skopiszki, 
Subocz, Suwejniszki, Uciana, Uszpole, Wiżuny, Wobolniki.  

Wraz z rozwojem i rozpowszechnieniem chrześcijaństwa na Litwie 
konieczne było zakładanie nowych kościołów. Do 1392 roku na Litwie powstało 
jedenaście kościołów fundowanych przez wielkiego księcia Jagiełłę. Jednak 
zlokalizowane były one głównie na terenie księstwa wileńskiego, które było jego 
ojcowizną. Po objęciu władzy książęcej przez Witolda, kontynuował on zakładanie 
kościołów, również wznosząc jedenaście nowych kościołów. Jednak władcy ci nie 
fundowali żadnego kościoła wchodzącego w skład dekanatu kupiskiego6. Pierwsze 
kościoły parafialne wchodzący w skład dekanatu kupiskiego został fundowane przez 
Aleksandra Jagiellończyka. Był to kościół w Rakiszkach pod wezwaniem św. Mateusza 
w 1500 roku7 oraz w Poswolu św. Jana w 1497 roku8

W wieku XVI pojawiły się na dużą skalę fundacje prywatne. Bojarowie 
litewscy i ruscy zaczęli coraz bardziej doceniać rolę Kościoła katolickiego na Litwie. 
Prym pod tym względem wiódł wzrastający w potęgę ród Radziwiłłów, im przypisuje 
się fundację kościoła w Dusiatach pod wezwaniem św. Trójcy w 1520 roku

 

9. 
Chomińscy wybudowali kościół Hanuszyszkach w 1600 roku10, zaś Legowicze w 
Uszpolu w 1563 roku11

Wiek XVII to dalszy rozwój sieci parafialnej, jednak musimy mieć na 
uwadze fakt, iż wiele kościołów zostało zniszczonych w czasie potopu jak i wojen 
moskiewskich. Zwycięstwo katolicyzmu nad reformacją spowodowało powrót 
magnatów i zamożnej szlachty na katolicyzm. W takich czasach powstał kościół w 
Kupiszkach. Fundowany przez Zygmunta III w 1616 roku pod wezwaniem śś. 
Aniołów

. 

12

                                                           
5 Tamże, s. 470 
6 S. K. Olczak, Rozwój sieci parafialnej[w:] Studia teologiczne, Białystok – Drohiczyn - Łomża, t. 5-6, 1987-
1988, s. 107 
7 Słownik Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880, t. 9, s. 503 
8 Tamże, t. 855 
9 Tamże, t. 2, s. 230 
10 Tamże, t. 3, s. 31 
11 Tamże, t. 12, s. 856 
12 Tamże, t. 4, s. 888 
 

. Z fundacji bogatszej szlachty powstaje kościół w Wobolnikach Najświętszej 
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Marii Panny, wzniesiony w 1618 roku przez Wołowicza13. Pod tym samym wezwaniem 
zostaje wzniesiony kościół w Ponedelu w 1665 roku14. Anna z Sanguszków 
Radziwiłłówna w 1691 roku wznosi kościół św. Jana Chrzciciela w Birżach15

Na gęstość sieci parafialnej w dekanacie kupiskim w XVIII wieku podobnie 
jak w całej diecezji wileńskiej, zasadniczy wpływ miały dwa czynniki. Pierwszym z 
nich była gęstość zaludnienia, a drugim wyznawane przez tą ludność religie: katolicka, 
prawosławna, unicka. Na jeden dekanat w diecezji wileńskiej przypadało 16,3 
kościołów parafialnych. W 1784 roku dekanat kupiski miał 24 kościoły parafialne i 8 
filialnych, co lokuje go w pierwszej czwórce dekanatów w diecezji

. 

16

Przy rozważaniu na temat gęstości sieci parafialnej utworzono także podział 
na parafie wiejskie jak i te, które posiadały swoje siedziby w mieście. Na terenach 
wschodnich katolicyzm łaciński koncentrował się przede wszystkim w miastach, 
będącymi często słabo rozwiniętymi, niewielkimi miasteczkami prywatnymi lub 
ośrodkami dóbr magnackich. W diecezji wileńskiej odsetek koncentracji kościołów w 
miastach wynosił 90%. Na terenach o słabo rozwiniętej sieci parafialnej lub zasiedlonej 
przez unitów bądź innowierców, prawie całe życie kościelne koncentrowało się w 
miastach i miasteczkach

. 

17

Wiek XVIII przyniósł zmiany polityczne, które odbiły się na 
funkcjonowaniu Kościoła rzymsko – katolickiego na Litwie. Wiążą się one ze zmianami 
terytorialnymi diecezji oraz powstaniem nowych dekanatów. Po upadku 
Rzeczpospolitej w 1795 roku diecezja wileńska po części dostała się Prusom oraz Rosji. 
17 września 1795 roku caryca Katarzyna II wydała ukaz znoszący diecezję wileńską, 
która od śmierci biskupa Massalskiego pozostała nieobsadzona. Po śmierci Katarzyny II 
na mocy układu Rosji z Rzymem została zorganizowana struktura Kościoła katolickiego 
na terenie cesarstwa. Na mocy dekretu nuncjusz apostolskiego Wawrzyńca Litty z 1798 
roku, diecezja wileńska została włączona do archidiecezji mohylewskiej

. Analizując opisy parafii z 1784 roku dla dekanatu 
kupiskiego zauważamy, że 17 kościołów znajduje się w miastach i miasteczkach, zaś 7 
ośrodków parafialnych znajduje się na wsi. 

18. W czasie 
tych zawirowań na chwilę przestał istnieć dekanat kupiski, pobojski, raduński. Z części 
obszaru dekanatu kupiskiego powstały nowe dekanaty abelski w 1817, 
nowoaleksandrowski w 1836, uciański w 1839 roku19

                                                                                                                                                                                     
 
13 Tamże, t. 13, s. 725 
14 Tamże, t. 8, s. 764 
15 Tamże, t. 1, s. 236 

             16 Mój kościół…. S. 470 
17 S. Litak, Kościół łaciński w Rzeczpospolitej około 1772 roku, struktury organizacyjne, Lublin 1996, s. 68 
- 69 
18 J. Skarbek, Organizacja parafialna w diecezji wileńskiej w latach 1772 - 1914 [w:] Studia teologiczne, 
Białystok -Drohiczyn - Łomża, t. 5-6, 1987-1988, s. 119 

             19 T. Krahel, op. cit. s. 16 
 
 
 

 . Część terytorium dekanaty 
Bobrujsk, Mińsk, Nowogród, Połock, Radoszkowice, Świr, Różana, Witebsk, włączono 
do nowo powołanej diecezji mińskiej. Następnie w 1849 roku przy rozgraniczaniu 
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diecezji na Litwie dokonanym przez arcybiskupa Hołowińskiego z upoważnienia 
papieża Piusa IX, diecezja wileńska utraciła dekanaty wiłkomierski i kupiski a 
kowieński upicki i brasławski częściowo. Odebrane tereny przyłączono do diecezji 
żmudzkiej20

Według badań przeprowadzonych przez ks. Tadeusza Kasabułę, który 
opierał się na ankietach sporządzonych przez plebanów parafii dekanatu kupiskiego w 
roku 1775 oraz na raportach o stanie dekanatów diecezji wileńskiej 1781 – 1791. W 
roku 1783 w 762 miejscowościach dekanatu Kupiszki mieszkało 95260 osób wyznania 
rzymsko - katolickiego. Najbardziej zaludnione parafie to: wobolnicka 9933, dusiatska 
6928, kupiska 5628

. 
 

I.2. Ludność dekanatu kupiskiego 
 

21. Pod względem narodowościowym dekanat był najbardziej 
litewski ze wszystkich dekanatów wschodzących w skład diecezji wileńskiej. Skład 
wyznaniowy dekanatu był dosyć jednolity. Zdecydowaną większość jego mieszkańców 
w 1775 roku to katolicy obrządku łacińskiego22

Jak wynika z badań ks. T. Kasabuły w 1775 roku najwięcej prawosławnych 
mieszkało w parafii krewieńskiej ok. 600 osób, posiadali oni dwie cerkwie

. Stan ten utrzymał się do 1784 roku, 
gdyż analizując opisy plebanów rzadko można natknąć się na opisy innych wyznań. 

Innymi grupami wyznaniowymi, o których należy wspomnieć będą unici i 
prawosławni. W okresie pontyfikatu biskupa Ignacego Massalskiego tj. od 1762 roku 
Cerkiew prawosławna była zorganizowana w jedną diecezję z siedziba w Mohylewie 
nad Dnieprem. Jej terytorium pokrywało się z unicką archidiecezja połocką. W opisach 
rzadko spotkać można wzmianki świadczące o obecności ludności unickiej bądź 
prawosławnej. Jeżeli nawet występują to trzeba je traktować z ostrożnością, gdyż 
rozgraniczenie tych wyznań napawa trudności. 

23. Analiza 
opisów parafii krewieńskiej z 1784 roku czytamy, że w czterech miejscowościach tj. 
Bobryszki, Janowo, Strywiszki, Wiwieliszki „mieszkają moskale”24

                                                           
 
20 J. Kurczewski, Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż do chwil obecnych, zawierające dzieje i prace 
biskupów i duchowieństwa diecezji wileńskiej oraz wykaz kościołów, szkół i zakładów dobroczynnych i 
społecznych, Wilno 1912, s. 182 - 183   
21 Mój kościół… s. 470 - 471 
22 Tamże, s. 472 
23 Tamże, s. 472 
24 Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne dalej LPAH, F. 694/1/3504, nr. 613, k. 294 – 295 
(oryginał) 
 

. Chodzi tu o 
starowierców bądź inna nazwa staroobrzędowców. Historia ich sięga II połowy XVII 
wieku. W roku 1654 patriarcha Nikon na soborze odbywającym się w Moskwie, za 
zgodą cara Aleksego dokonał reform w rosyjskim Kościele prawosławnym. Zmiany 
miały służyć umocnieniu władzy carów będących formalnymi zwierzchnikami cerkwi 
prawosławnej. Ze zmianami nie zgodziła się część duchownych, która pozostała przy 
starych obrządkach. Dało to początek rozłamowi. Po ostatecznym zatwierdzeniu reform 
Nikona przez sobór grecko – rosyjski w 1667 roku, zwolennicy dawnej wiary poddani 
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zostali prześladowaniu przez władze carski i cerkiewne. Uciekając przed represjami 
wyemigrowali na krańce państwa carów i po za jego granice. 

Kolejną parafią, w której zamieszkiwała ludność staroobrzędowców to 
Wiżuny, według ks. Kasabuły w 1775 roku było ich 145 osób. 

W opisach parafii czytamy tylko o jednej cerkwi występującej w dekanacie 
kupiskim. Czy było ich więcej a jeżeli tak to ile i gdzie? Na to potrzeba dalszych badań. 
Plebani w sporządzając opisy mogli pominąć fakt istnienia cerkwi na terenie ich parafii. 
Jeden tylko pleban tj. Jan Ulpowski sporządzając opis parafii subockiej wymienia 
istnienie cerkwi dyzunitów w miejscowości Wazdele. Mianem dyzunitów określano 
ludność prawosławną, która nie przyjęła warunków unii brzeskiej z 1595/96 roku25

Na początku lat 70 - tych XVIII stulecia, na terenie diecezji wileńskiej 
znajdowała się rozległa sieć parafii unickich, zwykle na terenach stykających się z 
obszarami rdzennie prawosławnymi. Najgęstsza sieć parafii unickich istniała na 
wschodzie i południowym – wschodzie. Na terenach dekanatu połockiego, witebskiego, 
orszańskiego, bobrujskiego, nowogródzkiego, słonimskiego i różańskiego. Najrzadsza 
sieć parafii unickich znajdowała się na północy diecezji i obejmowała dekanaty olwicki, 
siemneński, kowieński, wiłkomierski i właśnie kupiski

. 

26

Analizując opisy z 1784 roku odnajdujemy wzmianki o wpływie reformacji 
na obszar dekanatu kupiskiego. Pleban birżański ksiądz Franciszek Rubowicz pisze „z 
tej do karczmy Barbały tamże i kościółek luterański polami pół mili”

. Być może, dlatego nie 
odnajdujemy w opisach żadnych wzmianek o istnieniu cerkwi unickich i ludności tego 
wyznania. Z drugiej strony plebani sporządzając opisy mogli pominąć ten fakt. 

27 Z lektury innych 
opracowań szczególnie badań ks. Kasabuły wynika, że w 1775 roku w parafii 
birżańskiej żyło 908 luteran i 2000 kalwinów28

Nie wolno zapominać także o Żydach, którzy zamieszkiwali każdą z parafii 
dekanatu kupiskiego

. Birże noszące niegdyś nazwę księstwa 
birżańskiego, należały od roku 1492 do rodziny Radziwiłłów ci jako zwolennicy 
reformacji starali się ją utrwalić w swoich dobrach. Z drugiej strony miasto stanowiło 
centrum handlu i innych usług, ściągali tu ludzie z kraju jak i zagranicy chcący 
zaciągnąć się na służbę do Radziwiłłów. Między nimi dużo było ludności wyznań 
reformacyjnych. 

29

                                                           
25 E. Wyczawski, Cerkiew wschodnia [w:] Studia teologiczne, Białystok – Drohiczyn - Łomża, t. 5-6, 1987-
1988, s. 247 
26 T. Kasabuła, Ignacy Massalski biskup wileński, Lublin 1998, s. 463 

             27 LPAH, F. S.A., nr 19.253, k. 22 (kopia) 
28 Mój kościół… s. 473 
29 Tamże, s. 472 - 473 

 

, jednak w opisach nie ma o tym wzmianek. 
 

I.3. Struktura własności dóbr ziemskich w świetle opisów 
 
Opisy parafii dokonane przez ich plebanów w 1784 roku są dobrym źródłem 

do poznania własności ziemskich występującej w dekanacie kupiskim. Można dokonać 
podziału własności na dobra kościelne, królewskie i prywatne. 
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Jako pierwszymi zajmę się dobrami kościelnymi, z których można 
wyodrębnić należące do biskupa wileńskiego, kapituły wileńskiej, dobra zgromadzeń 
zakonnych oraz dobra poszczególnych plebanów parafii. 

Zaraz po ufundowaniu biskupstwa Jagiełło zaopatrzył je w hojne fundacje. 
W roku 1387 nadał biskupom wileńskim na wieczne czasy zamek książęcy Taurogieny, 
wsie Łabonary i Malaty. Dobra te zostały powiększone przez Witolda, Aleksandra i 
innych królów polskich, książąt litewskich. Za biskupa Abrahama Wojny podzielono 
dobra na 12 kluczy tj. sołocki, kukuciski, taurogieński, starzński, pirszajski, 
niedźwiecki, malacki, uborcki, ihumeński, biskupicki, werkowski30

Tak Tauroginy jak i Kukuciszki to kościoły parafialne dekanatu 
brasławskiego sąsiadujące z parafią uciańską. Ksiądz Tadeusz Miłosz autor opisów 
parafii uciańskiej wymienia dwa zaścianki tj. Medyniszki i Zamoroczyszki oraz jedną 
wieś Nołegule wschodzące w skład klucza Taurogin dóbr stołowych biskupa 
wileńskiego. Jedna wieś wschodziła w skład klucza Kukuciszki tj. Podzie

. Pod względem 
przynoszącego dochodu, dobra stołowe biskupstwa wileńskiego stawiały je na szóstym 
miejscu wśród biskupstw korony, tuż po krakowskim, gnieźnieńskim, warmińskim, 
włocławskim i połockim.  

31

Utworzona w 1388 roku kapituła katedralna wileńska pierwsze nadania 
otrzymała od Jagiełły. Stanowiły je wieś Ponary koło Wilna, dziesięcina rybna z jazu na 
Wilii, dziesięcina z pól w Niemieży oraz 12 pudów wosku rocznie. W ślad Jagiełły 
poszli jego następcy oraz prywatni właściciele. W następstwie tych nadań w połowie 
XVI wieku kapituła posiadała 65 wsi i 1300 dymów. W tym czasie były one mniejsze 
od biskupów, ale gdy biskupie już się nie powiększały te ciągle się rozrastały głównie z 
nadań prywatnych. 

Do zadań każdej kapituły należało sprawowanie służy Bożej w katedrze 
oraz wspieranie biskupa w zarządzaniu podległą mu jednostką administracyjną. 

. 

Na obszarze dekanatu kupiskiego dobra ziemskie kapituły katedralnej były 
położone głównie w parafii poswolskiej. Nie wiemy czy były to wsie czy zaścianki, 
ponieważ autor opisów ksiądz Piotr Paweł Chociatowski nie charakteryzuje ich pod tym 
kątem. Możemy stwierdzić, iż kapituła katedralna posiadała 11 miejscowości w parafii 
poswolskiej, następnie po jednej wsi w parafii kryniczyńskiej i podbirżańskiej. Wynika 
z tego, że na terenie dekanatu kupiskiego dobra kapituły były większe od biskupich. 

Kolejną grupą są dobra należące do zgromadzeń zakonnych. Obecność 
zakonów wiązała się z działalnością fundatorów, którzy sprowadzali duchownych do 
swoich dóbr. W Poławeniu w parafii kupiskiej osiedli dominikanie. W 1676 roku 
Wawrzyniec Michał Odlanicki Poczobut sędzia ziemski wiłkomierski z żoną Marianną 
z Doumatów Siesieckich, założyli na wzniosłym brzegu Ławeny klasztor dominikanów. 
Uposażyli go w dwa folwarki Poławeń i Łomaki32

                                                           
30 J. Kurczewski, op. cit. s. 23 - 24 
31 LPAH, F. 694/1/3504, nr. 589, k. 171 – 175v (oryginał) 
32 Słownik Geograficzny… t. 8, s. 707 

. Majątek ten w późniejszych czasach 
uległ rozszerzeniu w parafii wobolnickiej należały do tego zgromadzenia dwie wsie i 
jeden zaścianek. W Skopiszkach także swoją siedzibę mieli dominikanie. Posiadali trzy 
wsie Ejczany i Twiry w parafii skopiskiej oraz Kurkle w parafii wobolnickiej.  
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W parafii dusiatskiej odnajdujemy wieś Gatowcie i folwark Padusiacie 
należące do karmelitów bosych z siedzibą w Antoleptach. Następnie w parafii 
ponedelskiej kanonicy regularni od pokuty czyli augustianie posiadali wieś Miluńce. 
Siedziba ich znajdowała się w miejscowości Poniemuń. 

Obecność zakonów wiązała się z inicjatywą ze strony fundatorów. Fundator 
zakładając zgromadzenie zakonne umacniała swą pozycję społeczną, zyskiwał prestiż w 
kręgach kościelnych. 

Analizując opisy parafii z 1784 roku stykamy się z jeszcze jednym rodzajem 
dóbr kościelnych. Są to dobra należące do każdego z kościołów parafialnych. Z reguły 
są to małe włości sięgające od jednej do trzech lub czterech wsi bądź zaścianków. 
Każda fundacyjna inicjatywa wymagała utrzymania placówki duszpasterskiej, co za tym 
idzie nadania pewnych dóbr ze strony fundatora. Nadania świadczyły o zamożności 
parafii. Plebani parafii, które miały większe nadania ziemskie, mogli pozwolić sobie na 
zatrudnienie wikarego.  

Na terenie obejmującym dekanat kupiski istniały również dobra królewskie 
w postaci starostw. Starostwa możemy podzielić na dwie grupy tj. starostwa grodowe 
oraz niegrodowe. 

Starosta grodowy z jednej strony dzierżawił majątek państwowy, jako 
urzędnik zobowiązany był do reperowania zamku, utrzymywani urzędników grodzkich. 
Z tytułu dzierżawy płacił kwartę  ¼ dochodów ze starostwa oraz hybernę podatek 
płacony w pieniądzach. Starosta niegrodowy był dzierżawca majątku królewskiego 
płacił kwartę i hybernę, nie pełnił funkcji publicznej. W opisach parafii dekanatu 
kupiskiego stykamy się ze starostwami niegrodowymi były to: pupańskie, kupiskie, 
uszpolskie, wobolnickie, żudejkańskie, subockie, pruselskie. 

Starostwo pupańskie w 1761 roku należało do Puzyny, opłacał z niego 
kwartę w wysokości 938 złp i 7 gr a hyberny 528 złp. Na sejmie warszawskim 1773- 75 
nadane zostało w posiadanie Teodorowi Rodziewiczowi sędziemu grodzkiemu33

Niegrodowe starostwo kupiskie składało się z miasta Kupiszki z obszernymi 
dobrami przyległymi do rzeki Ławeny. Od 1771 roku posiadał je Czartoryski kanclerz 
wielki litewski, płacąc kwarty 7090 złp a hyberny 3084 złp

. 

34

Starostwo uszpolskie obejmowało rozległe dobra 35 miejscowości, jak 
wynika z opisu parafii uszpolskiej. Od 1781 roku posiadał je Michał Ogiński hetman 
wielki litewski opłacając 12019 złp kwarty oraz 6732 hyberny

. 

35

Starostwo żydejkańskie w 1766 roku było własnością Roppa, który opłacał 
kwarty 2267 złp i 25 gr a hyberny 1700 złp

. 

36

Starostwo wobolnickie obejmowało miasto Wobolniki z przyległościami. 
Podług spisu podskarbich z 1766 roku było w posiadaniu Augusta Moszyńskiego 
pułkownika wojsk koronnych, który opłacał kwarty 9158 złp i 15 gr a hyberny 2400 
złp

. 

37

                                                           
33 Tamże, t. 9, s. 303 
34 Tamże, t. 4, s. 888 
35 Tamże, t. 12, s. 857 
36 Tamże, t. 14, s. 883 
37 Tamże, t, 13, s. 725 

. 



 
 

11 

Starostwo niegrodowe subockie od 1771 roku było we władaniu Ludwika 
de Broel Plater, który opłacał 1804 złp i 16 gr kwarty a 1452 złp hyberny38

Pruselskie starostwo niegrodowe według spisu podskarbich z 1766 roku 
należało do Chaleckiego starosty preńskiego, który opłacał kwarty 610 złp i 26 gr a 
hyberny 80 złp

. 

39

Nazwisko 

. 
Ostatnią grupą posiadająca własność ziemską jest własność prywatna. 

Zaliczamy tutaj wszystkie majątki ziemskie magnatów oraz szlachty. Jak wynika z 
opisów własność prywatna jest największa. Poniższa tabela przedstawia rodziny 
magnackie oraz szlacheckie posiadające największy majątek ziemski na terenie 
dekanatu kupiskiego. Nie wszyscy autorzy opisów parafii klasyfikują osady jako 
folwark, zaścianek, wieś, dlatego też by nie dokonać złej klasyfikacji wprowadziłem 
rubrykę miejscowości.   

Miejscowość Wieś Folwark Zaścianek Miasto Dwór 
Radziwiłł 83 90 33 55 3 11 
Tyzenhauz 67 12 3 2 1 3 
Plater 83 1 1 - 1 1 
Morykoni 10 13 3 2 - 3 
Czartoryscy 42 4 - 6 1 - 
Komorowscy 31 2 1 8 1 4 
Chreptowicz 17 2 - 3 1 1 
Romer 11 - 1 3 - 1 
Pietkiewicz           9    15        3          5       2      2 
Karp           6     3        2          1       1      1 

 

 
I.4. Powstanie opisów parafii z 1784 roku 

 
Opisy parafii należących do biskupstwa wileńskiego z 1784 roku powstały 

w związku z szeroko zakrojoną akcją ankietową, zainicjowaną przez prymasa Michała 
Poniatowskiego, brata Stanisława Poniatowskiego. 

Prymas opierał się na ankiecie przeprowadzonej, w niektórych diecezjach 
francuskich w latach 1755 – 56, których celem było uzyskanie danych do 
uszczegółowienia mapy Francji. Pierwsze opisy powstały w Rzeczpospolitej w 1778 
roku zainicjował je Michał Poniatowski jeszcze jako biskup płocki. Akcja ta zakończyła 
się nakreśleniem mapy diecezji płockiej40

7 czerwca 1784 roku biskup wileński Ignacy Massalski rozesłał do 
wszystkich proboszczów list pasterski, w którym zlecał wykonanie opisów parafii. 
Tłumacząc jednocześnie potrzebą nakreślenia obrazu całego kraju. Do 15 sierpnia 

. Powodzenie akcji opisów parafii diecezji 
płockiej skłoniło jej pomysłodawcę do rozciągnięcia jej na cały kraj. 

                                                           
38 Tamże, t. 11, s. 521 
39 Tamże, t. 9, s. 78 
40 Opisy parafii dekanatu knyszyńskiego z roku 1784, opr. W. Wernerowa, [w:] Studia Podlaskie, t. 1, 
Białystok 1990, s. 99 - 100 



 
 

12 

dziekani mieli uzyskać od proboszczów dokładne opisy poszczególnych parafii. 
Następnie do 1 września 1784 roku mieli je przekazać kancelarii biskupiej w Wilnie41

List pasterski zawierał artykuły, które jasno i precyzyjnie określały, co 
pleban powinien opisać w każdym z punktów. W pierwszym punkcie określano, w 
jakim archidiakonacie, dekanacie, województwie oraz powiecie dana parafia się 
znajduje. Każda miejscowość znajdująca się w parafii, miała być wymieniona z 
podaniem właściciela oraz określeniem położenia i odległości względem kościoła. 
Położenie określano za pomocą ośmiu kierunków: północ, południe, wschód, zachód, 
wschód letni, wschód zimowy, zachód letni, zachód zimowy. Odległość miała być 
wyrażona miarą mili: wielka, mierna, mała

. 

42

W 1788 roku biskup Massalski przesłał opisy swojej diecezji królowi 
Stanisławowi Augustowi. Po III rozbiorze Polski wywiezione je wśród innych 
materiałów zbioru króla Stanisława Augusta do Rosji. Tam pozostały do 1930 roku, 
kiedy to rewindykowane z Petersburga powróciły do Polski. Niestety wraz z archiwami 
polskimi spłonęły w czasie Powstania Warszawskiego

. W kolejnych punktach wyrażano 
wszystkie sąsiednie kościoły parafialne, miasta grodowe, powiatowe oraz opisać stan 
dróg, czas podróży w zimie i lecie. Następnie proboszcz musiał wymienić wszystkie 
bagna, błota, jeziora i ich nazwy. Tamy, rzeki spławne oraz rzeczki uwzględniając 
miejscowości, przez które przepływają. Opisowi poddano typy zalesienia lub 
zakrzewienia terenu z podziałem na gatunki. W opisach wymieniono też urządzenia: 
folusze, hamernie, tartaki, młyny, rudnie. W przedostatnim punkcie wymieniono drogi 
partykularne i trakty publiczne z podaniem odległości w milach od wioski do wioski 
oraz do ważniejszych miast, począwszy od kościoła parafialnego. W ostatnim artykule 
określono położenie parafii w stosunku do granic administracji państwowej.  

43. Jednak do naszych czasów 
zachowały się oryginalne opisy 248 parafii diecezji wileńskiej. Opisy do 1944 roku 
pozostawały w katedralnym archiwum diecezji wileńskiej, a po II wojnie światowej 
odebrane kościołowi znalazły się w Centralnym Archiwum Historycznym Litwy w 
Wilnie, które zmieniło nazwę na Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne. 
Możemy tam odnaleźć 19 oryginalnych opisów parafii dekanatu kupiskiego. Znajdują 
się one w zespole ( fond) 694 akt Konsystorza Wileńskiego nr 350444

Dla diecezji wileńskiej zachowały się ponadto kopie opisów parafii z 1784 
roku. Kopie wykonane dla Joachima Chreptowicza składają się z 24 tomów opisów 
dekanatów. Dwanaście z nich jest przechowywanych w tym samym archiwum co 
oryginały. Kopie zawierają opisy 24 parafii dekanatu kupiskiego, przechowywane w 
zespole Akt Dawnych nr 19.253. 

 

Dwanaście kolejnych tomów kopii opisów dekanatów diecezji wileńskiej. 
Tuż przed I wojną światową zostały przewiezione z Biblioteki Szczorsowskiej do 

                                                           
41 J. Maroszek, Kraj rodzinny matki mej [w:] Przeszłość Kultury Polaków na Kresach, t. 2, Białystok – 
Drohiczyn 2000, s. 6 
42 Mila wielka 8238 m, mila średnia bać mierna 6740 m, mila mała 5703 m. E. Stamm, Miary i długości w 
dawnej Polsce, Wiadomości Służby Granicznej, 1935, z. 3, s. 374 - 376 
43 J. Maroszek, Kraj rodzinny matki mej [w:] Przeszłość Kultury Polaków na Kresach, t. 2, Białystok – 
Drohiczyn 2000, s. 6 
44 Tamże, s. 12 - 16 
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Kijowa. Owe dwanaście tomów przechowywane są w Bibliotece Narodowej Ukrainy 
im. Wernadzkiego. 

W niniejszej pracy wykorzystałem 19 oryginalnych opisów oraz 5 kopii ze 
zbiorów Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie. Posiadając 
opisy parafii rakiskiej w oryginale jak i w kopii możemy porównać prace kopisty. Po 
analizie dochodzimy do wniosku, że ingerencja kopisty w tekst oryginału polegała na 
usunięciu tylko niektórych zwrotów np. „mający swoje położenie” czy „jak tu po sobie 
idą” lub skrócenia formy „ mila wielka jedna” na „mila wielka” czy „ mila mierna 
jedna”45 na „mila mierna”46

 

. To jednak nie zniekształciło treści informacji w opisach. 
Nie mamy trudności w zrozumieniu położenia czy odległości. Sądząc po charakterze 
pisma kopie opisów parafii rakiskiej, podbirżańskiej, kryniczyńskiej, wobolnickiej, 
poswolskiej, zostały wykonane przez tą samą osobę. Jedynie kopia opisu parafii 
birżańskiej różni się od pozostałych charakterem pisma, co wskazuje na innego kopistę. 

Opisy poszczególnych parafii nie różnią się od siebie zbyt wiele, biorąc pod 
uwagę formę wykonania. Wszystkie wykonane są rzetelnie zgodnie z punktami ankiety. 
Wiadomości zawarte w opisach stanowią dobre źródło informacji szczególnie o 
strukturze własności ziemskiej, sieci parafialnej, klasztornej, ukształtowania 
geograficznego, przyrodniczego, stopniu rozwoju gospodarczego regionu diecezji 
wileńskiej, podziału administracyjnego, przebiegu dróg. 

Przy zestawieniu opisów parafii zastosowałem układ alfabetyczny. Przy 
występujących nazwach geograficznych, szukałem potwierdzenia ich istnienia w 
Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego. Znalezione miejscowości 
wykazywałem w przypisach. W tekście została zmodyfikowana pisownia i ortografia 
przy zachowaniu właściwości języka i stylu. Zastosowałem ujednolicone formy 
grzecznościowe występujące przed nazwiskami. Zachowano wyrazy nieużywane w 
dzisiejszym języku polskim dłużyni (długości) szerzyni (szerokości) dość często 
występujące przy opisach jezior. Oparłem się na zasadach zawartych w Instrukcji 
wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, Wrocław 1953 
rok. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45 LPAH, F. 694/1/3504, nr. 600, k. 221 – 225v (oryginał) 
46 LPAH, F. S.A., 19.253, k. 145 – 155 (kopia) 
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Wykaz skrótów występujących w tekście 
 
 

JP – Jaśnie Pana 
JPP – Jaśnie Panów 
JKM – Jego Królewskiej Mości 
JW – Jaśnie Wielmożnego 
JWP – Jaśnie Wielmożnego Pana 
JOK – Jaśnie Oświeconego Księcia  
JOOKK – Jaśnie Oświeconych Książąt 
JWJP – Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana        
JOk – Jaśnie Oświeconego księdza 
k. – ksiądz  
kk. – księży 
WP – Wielmożnego Pana 
WJP – Wielmożnego Jaśnie Pana 
WJPP – Wielmożnych Jaśnie Panów 
WJMP – Wielmożnego Jegomości Pana 
WW – Wielmożnych 
WKL  – Wielkie Księstwo Litewskie, Wielkiego Księstwa Litewski 

 
 
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Opisy parafii dekanatu kupiskiego z 1784 roku 
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II.1. Abele 
 
LPAH, F. 694/1/3504, nr 583, k. 142 – 148 (oryginał) 
[nr 583, k. 142] 
 

Parafia abelska 
 

1-mo 
 

Kościół parafialny w miasteczku Abele47, który jest punktem względem, którego czyni 
się opisanie całej parafii. Sytuowanej w powiecie wiłkomierskim i dekanacie kupiskim, 
w dobrach WJP Pietkiewicza48

Abele dwór nad jeziorem WJP Pietkiewicza podstarosty sądu wiłkomierskiego, 
względem kościoła na zachód letni na kroków sto odległy. 

, względem Wilna na północ. Wioski i miejsca do tej 
parafii należące, w tymże powiecie i dekanacie, według porządku alfabetu ułożone są:  

Antonisze dwór nad jeziorem JWP Billewicza49

Aleksandrów dwór JWP Morykoniego

 kasztelana, na samo południe ćwierć 
mile. 

50

Ausztokaie wieś WJP Pietkiewicza, na samo południe mila jedna mierna. 

 starosty sądu wiłkomierskiego, na wschód 
zimowy mili półtorej wielkiej. 

Audra zaścianek nad rzeczką Audrą51

Azuszyle WJP Pietkiewicza tegoż, graniczącą z parafią suwiecką filialną Jezioros, 
między wschodem letnim i zimowym mil dwie wielkich. 

, graniczący z parafią komajską, między 
południem i zachodem zimowym, WJP Pietkiewicza, mil dwie wielkich. 

Antokrewnie folwark JW Billewicza, na wschód mila jedna, leży nad jeziorem 
antokrewieńskim. 
Bohdaniszeczki zaścianek WJP Pietkiewicza, między południem i zachodem zimowym. 
Zimową porą przez jezioro abelskie i błoto popielskie pół mili dobrej, latem koło jeziora 
mila. 
Bortkiszki52

Buczele wieś do starostwa kurkleckiego, na zachód letni mila. 
 folwark JP Sawrymowicza, na północ pół mili. 

Buczuny wieś czyli deksznie na pograniczu kurlandzkim WJP Pietkiewicza, na północ 
mila jedna wielka. 
Butkuny wieś tegoż WJP Pietkiewicza, takoż na północ mila jedna mierna. 
Bobrówka wieś JW Morykoniego, między wschodem zimowym i letnim, za jeziorem 
dyrdańskim ćwierć mili, mil dwie od kościoła. 

                                                           
47 Słownik Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880, t. 1, s. 20  
48 Ignacy Pietkiewicz herbu Trąby w roku 1778 podstarości wiłkomierski. K. Niesiecki, Herbarz Polski, 
Lipsk 1841, t. 7, s. 297 
49 Billewicz Tadeusz herbu Szeliga, zmarł w 1788, kasztelan mścisławski od 1783, wojewoda mścisławski 
od 1786, kasztelan trocki od 1788. Polski słownik bibliograficzny, Kraków 1936, t. 2, s. 100-101  
50 Morykoni Marcin od 1778 starosta wiłkomierski. K. Niesiecki, op. cit., t. 6, s. 488 
51 Słownik geograficzny, t. 1, s.743  
52 Tamże, t. 1, s. 329 
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Dydeliszki folwark WJP Toplickiego, na wschód zimowy pół mili miernej. 
Dyrdy wieś z dawna zaścianek nad jeziorem dyrdańskim, JW Morykoniego, na wschód 
zimowy półtorej mili. 
Degucie wieś WJP Pietkiewicza, między wschodem letnim i północą pół mili wielkiej. 
Dumbły czyli zaścianki dwa WJP Pietkiewicza, na północ pół mili miernej. 
Doczuny wieś JP Pietkiewicza, między zachodem zimowym i letnim pół mili. 
Druczki wieś JP Hryncewicza, między wschodem letnim i zimowym mila jedna. 
Gaiszki folwark JP Krompiewskiego, między wschodem letnim i zimowym pół mili. 
Gotynce wieś JP Billewicza, między wschodem zimowym i południem mila wielka. 
Gałazurc wieś JP Billewicza, na samym południu, po końcu jeziora antonoskiego pół 
mili. 
Gnidwile wieś JW Wereszczyńskiego, między wschodem zimowym i letnim mila mała. 
Gumbiszki wioseczka z dawna zaścianek WJP Pietkiewicza, na północ pół mili 
wielkiej. 
Galinie zaścianek WJP Tyżki, na wschód letni mila wielka jedna. 
Ignatyszki folwark WJP Pietkiewicza, na wschodzie letnim mila jedna mierna. 
Junkuny folwark JP Szukszty rotmistrza wiłkomierskiego, między wschodem letnim i 
zimowym mila mała. 
Jawedzie wioseczka JWP Billewicza, na wschód zimowy mila jedna. 
Indruny wieś JWP Billewicza, między letnim i zimowym wschodem pół mili miernej. 
Jucie wieś z karczmą JW Billewicza na wschód zimowy, mila wielka jedna. Od tej wsi 
kilka zaścianków przyległych znajduje się. 
Kajrele wioseczka WJP Tyzenhauza starosty posolskiego, na północ mila jedna średnia. 
Kurkuny wieś WJP Wereszczyńskiego, między północą i zachodem letnim trzy ćwierci 
mile. 
Krosczany wieś WJP Pomarnackiego53

Kapłuniszki zaścianek na samej granicy kurlandzkiej, WJP Pietkiewicza, na wschód 
letni mil dwie wielkich. 

 koniuszego wiłkomierskiego, na północ ku 
wschodowi letniemu trzy ćwierci mile. 

Krozty folwark JW Billewicza, na wschód zimowy mila jedna. 
Kompole folwark JW Morykoniego, w tej samej pozycji. 
Krewniance wieś JP Morykoniego, między wschodem letnim i zimowym mil dwie. 
Kupre wioseczka tuż za jeziorem antonoskim, pod dworem Antonisze będąca, JW 
Billewicza, na samą północ ćwierć mile. 
Kalniecze wioseczka JP Hryncewicza, między wschodem zimowym i południem trzy 
ćwierci mile.  
Kuzemiakiszki trzech chłopów mieszkających, na wschód zimowy pół mili. 
Leszyszki okolica WP Markiewicza, między wschodem letnim i zimowym półtorej mili. 
Lepienie wioseczka JP Billewicza, między zachodem letnim i zimowym mila mała. 
Lowelkie zaścianek JP Billewicza, między wschodem zimowym i południem mila jedna 
wielka. 
Lauzadzie wieś JP Kurmina rotmistrza wiłkomierskiego, na północ mili trzy ćwierci. 

                                                           
53 Pomarnacki Antoni w roku 1778 koniuszy wiłkomierski. K Niesiecki, op. cit., t. 7, s. 370 
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Małakiszki zaścianek JP Morykoniego razem z JW Billewiczem, między wschodem 
letnim i zimowym mila jedna wielka. 
Małducie wieś JP Pietkiewicza, między południem i zachodem zimowym półtorej mili 
wielkiej. 
Matejkie wioseczka z karczmą na gościńcu komajskim, JP Pietkiewicza, w tymże 
położeniu. Zimową drogą przez jezioro Abele pół mili latem na około mila. 
Manieliszki wioseczka JP Wereszczyńskiego, między zachodem zimowym i letnim mila 
mała jedna. 
Mikance JP Sawrymowicza, na północ trzy ćwierć mile. 
Miszkinie wioseczka z zaściankiem jednym, na północ mila jedna. 
Mingiele wioseczka JW Morykoniego, na wschód zimowy ku letniemu trzy ćwierć mili. 
Możejki wioseczka JP Billewicza za rzeka Krewną, na końcu jeziora antonowskiego pół 
ćwierć mile. 
Narkuny wieś duża WJP Pietkiewicza, między południem i zachodem zimowym mil 
dwie. 
Narkuny wieś JPP Tyżków, na wschód letni mila wielka jedna. 
Nowski zaścianek dwóch mieszkańców JP Pietkiewicza, na granicy Kurlandzkiej, na 
wschodzie letnim półtorej mili. 
Niawokie JP Hryncewicza wioseczka, na wschodzie zimowym trzy ćwierć mili. 
Nowiki54

Opejkiszki folwark JP Hryncewicza, między południem i wschodem zimowym mila 
jedna. 

 wioseczka JP Morykoniego, między wschodem zimowym i południem pół 
mili. 

Opejkiszeczki zaścianek nad jeziorem opejskim, JP Morykoniego, tamże między 
wschodem letnim i zimowym trzy ćwierć mile. 
Popiele wieś wielka JP Pietkiewicza, między południem i zachodem zimowym. Latem 
naokoło jeziora pół mili, zimą ćwierć mili, przez jezioro abelskim i błoto popielskie. 
Pokrewnie55

Podsubocka karczma na samej granicy kurlandzkiej WJP Pietkiewicza, pod 
miasteczkiem subockim kurlandzkim, na wschód letni mila jedna wielka. 

 wieś do plebanii abelskiej należąca, na wschód letni trzy ćwierć mile. 

Posawszyszki folwark JP Krompiewskiego, między wschodem letnim i zimowym trzy 
ćwierć mile. 
Posulpie JP Morykoniego, między wschodem letnim i zimowym mila mała. 
Poużole zaścianek z karczmą na pagórku będącą, JW Morykoniego, na wschód zimowy 
mila jedna. 
Poskiszki zaścianek za jeziorem dyrdańskim o kilkaset kroków JP Morykoniego, 
między wschodem letnim i zimowym mila jedna i pół. 
Puruszkie wieś JP Pietkiewicza, między południem i zachodem zimowym mil dwie 
wielkich. 
Pinkuciszki JP Szukszty, na wschód zimowy pół mili. 
Petkuszki tegoż JP Szukszty, na wschód zimowy pół mili. 

                                                           
54 Słownik geograficzny, t. 7, s. 236 
55 Tamże, t. 8, s. 542 
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Rugiele wieś WJP Pietkiewicza, między południem i zachodem, na samym gościńcu 
kurlandzkim, mil dwie. 
Rosakiszki wieś tegoż WJP Pietkiewicza, między wschodem letnim i zimowym pół 
mili. 
Romejki folwark JP Krompiewskiego, między wschodem letnim i zimowym pół mili. 
Romiszki zaścianek trzy chaty jedna od drugiej niedaleko, JP Billewicza, na wschód 
letni ku zimowemu mila jedna wielka. 
Rudziany wioseczka za jeziorem antonowskim, ku zachodowi, JP Billewicza, na samym 
południu, przez jezioro prostą ćwierć mili. 
Sipaliszki folwark WJP Pietkiewicza, na wschód letni półtorej mili wielkiej. 
Szwabiszki56

Szytejkie wieś JP Pietkiewicza, na północ pół mili. 
 wieś WJP Pietkiewicza, na wschodzie letnim półtorej mili małej. 

Szepele wioseczka z dawna zaścianek JP Billewicza, między wschodem letnim i 
zimowym półtorej mili wielkiej. 
Szpiele wieś JP Morykoniego, między wschodem letnim i zimowym mil dwie. 
Szynkiszki zaścianek JP Billewicza, między wschodem letnim i zimowym półtorej mili. 
Szwilpiszki wioseczka tegoż, na wschód zimowy mila jedna wielka. 
Stasiuny wieś tegoż, między wschodem letnim i zimowym ćwierć mili. 
Stotyszki wioseczka tegoż, po tejże pozycji trzy ćwierć mili. 
Sunkrewnie wioseczka JP Morykoniego, w tejże pozycji mila jedna. 
Syrwiszki zaścianek JP Toplickiego, w pozycji tej trzy ćwierci mili. 
Synadware wioseczka tegoż, między wschodem zimowym i południem pół mili. 
Symaniszki folwark JPani Rykowej, na wschód zimowy ku południu pół mili. 
Szylinic zaścianek JP Morykoniego, między wschodem letnim i zimowym mil dwie. 
Skuduciszki wioseczka JP Pietkiewicza, na zachód letni blisko ćwierć mili, za groblą 
nad stawkiem. 
Stropejkie JP Wereszczyńskiego, między zachodem letnim ku północy pół mili. 
Skajstynia wieś JP Morykoniego, na wschód zimowy mili półtorej. 
Trumpance wieś JP Pietkiewicza, na wschód letni mila jedna. 
Tyluki wioseczka JP Tyżki, na wschód letni mila jedna wielka. 
Uzukrewnie folwark JP Tyżki, na wschód letni mila jedna wielka. 
Wejrzyszki zaścianek JP Toplickiego, na wschód zimowy pół mili dużej. 
Wojejcie wioseczka JP Szukszty, na wschód zimowy trzy ćwierć mili. 
Wojczeny wioseczka JP Hryncewicza, między wschodem zimowym i południem mila 
mierna jedna. 
Wertybiszki folwark JP Billewicza, między wschodem letnim i zimowym półtorej mili. 
Wisdziery wieś JP Billewicza, na wschód pół mili. 
Żelunce wioseczka JP Morykoniego, na wschód zimowy półtorej mili. 
Zybale wioseczka JP Billewicza, na samo południe pół mili wielkiej. 
Zimejtyszki zaścianek tegoż, między wschodem letnim i zimowym mila jedna. 
Zwisbliszki folwark JW Zyberka wojewody brzeskiego, na samej granicy kurlandzkiej, 
na wschodzie letnim mila jedna wielka. 

                                                           
56 Tamże, t. 12, s. 84 
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2-do 

 
Od parafialnego kościoła abelskiego, kościoły w okolicy sąsiedzkie są następujące: 
Subocz kościół parafialny kurlandzki, w dobrach JW Zyberka wojewody brzeskiego, na 
wschodzie letnim mila wielka jedna. 
Suwiek57

Krewny kościół parafialny w powiecie wiłkomierskim, w dekanacie kupiskim, w 
dobrach WJP Romera podkomorzego trockiego, na samo południe półtorej mili małej. 

 kościół filialny Jezioros w powiecie wiłkomierskim, w dekanacie 
brasławskim, w dobrach WJP Zaranka, na wschód zimowy. 

Komaje kościół parafialny w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach WJP Pietkiewicza 
podstarosty sądu wiłkomierskiego, między południem i zachodem zimowym mil trzy 
wielkich. 
Rakiszki kościół parafialny w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach JW Tyzenhauza 
starosty, na zachód mil dwie małych. 
 
 

3-tio 
 

Miasta znaczniejszych nie ma w bliskości: 
Iłukszta58

Wiłkomierz

 w Kurlandii, w dobrach JWW Zyberków, między wschodem letnim i 
zimowym, mil pięć. 

59

Wilno miasto stołeczne Wielkiego Księstwa Litewskiego, o mil dwadzieścia pięć, na 
południe. 

 sądowe miasto tegoż powiatu, między południem i zachodem zimowym, 
o mil piętnaście. 

Ryga miasto na północ, mil dwadzieścia cztery. 
 

4-to 
 

Droga do Iłukszty na Subocz miasteczko kurlandzkie. Droga równa, prosta, godzin pięć 
najdłużej jazdy. 
Droga do Wiłkomierza na Komaje, Świadoście, droga po większy wendołami, błotami, 
kamieniami, przykrymi nader brodami głębokimi uprzykrzona, wielkiej reperacji ku 
wygodzie podróżnych potrzebująca. Dwa dni jazdy dla tejże przykrej drogi. 
Droga do Wilna na Dusiaty, Ucianę, Kukuciszki, Łabonary, Niemenczyn. Dla 
przeprawy przez jeziora, rzekę Wilię niepospieszna, między Dusiatami i Ucianą 
błotnista, wendołami i górami zagęszczona, przykra. Mil jazdy dwadzieścia pięć, gdyby 
w dobrym sposobie prowadzona była, nie byłoby nad mil dwadzieścia, co i o innych 
drogach wzmienić należy. W czasie teraźniejszym na trzeciego dnia, spiesznie jadąc 
stanąć można. 

                                                           
57 Tamże t. 11, s. 625 
58 Tamże t. 3, s. 267-269 
59 Tamże t. 13, s. 535-541 
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Droga do Rygi na Hanuszyszki, Nerdy. Droga reperowana, wyplantowana, stanąć 
można drugiego dnia. 
 

5-to 
 

Jezioro Abele60

Jezioro Antonos

 względem kościoła na zachód sto kroków odległe, pod samym 
miasteczkiem i dworem abelskim. Dłużyni sznurów geometrycznych dwadzieścia, 
szerokie na sznurów pięć. 

61

Jezioro Antokrewnie

 łączące się z rzeką Krewną z pomienionym abelskim, na samo 
południe. Dłużyni ćwierć mili wielkiej, szerzyni sznurów miejscami sześć a miejscami 
pięć. 

62

Jeziorko Dobina w bliskości Antokrewnia po lewej stronie. Dłużyni i szerzyni na kilka 
sznurów. 

, przez które rzeka Krewna przechodzi. Dłużyni sznurów 
dziesięć, szerzyni miejscami cztery, a miejscami trzy, na wschód letni mila jedna od 
kościoła. 

Jeziorko Szapele między wschodem letnim i zimowym, między lasami mila od 
kościoła. Sznurów dłużyni kilka i szerzyni czyni okrągłe. 
Jezora Bunkinis, Sulpis, Krzyżyna, Delinis, Opejkis, w jednej linii wszystkie pięć, od 
wschodu do zachodu ciągnie się zimowego, mimo folwarku Junkary JP Szukszty, mimo 
zaścianka Opejkiszeczki, aż pod folwark Opejkiszki, JP Hryncewicza. Względem 
kościoła na wschód zimowy, odległe od kościoła mila. Dłużyni dwa pierwsze po 
sznurów dziesięć, a drugie dwa po kilka sznurów, piąte na sznurów osiem, szerzyni być 
może we wszystkich po sznurów cztery. 
Jeziorko Mierzkinis za jeziorem Bunkinis, na górze na kilka set kroków, sznurów 
dłużyni i szerzyni kilka. 
Jeziorko okrągłe Kuinis sznurów kilka, w bliskości folwarku Symaniszek, między 
wschodem zimowym i południem. 
Jeziorko Trybulynis w tejże pozycji, po między wioskami Jawedzie i Szwilpiszki, 
dłużyni sznurów siedem, szerzyni sznurów cztery, półtorej mili małej. 
Jezioro Dyrdy na wschód zimowy, dłużyni koło jedenaście sznurów, szerzyni siedem, 
półtorej mili. 
Jezioro Skajstynis w prawą stronę dyrdańskiego na kroków trzy tysiące, sznurów 
dłużyni i szerzyni być może pięć. 
Rzeka w tej parafii najdzie się Krewna63

                                                           
60 Tamże, t. 1, s 20 
61 Tamże, t. 1, s. 43 
62 Tamże, t. 1, s. 41 
63Tamże, t. 4, s. 666 

, która poczyna się z błota Rajstynia JW 
Morykoniego. Płynie naprzód w parafię abelską, przez wioskę Krewniance. Krąży koło 
wioski Szpiel i Szepol. Tu łączy się z rzeką Szeperką, w lasach nazwanych Morgowanie 
z grzęzawiska supelskiego wychodząca, po złączeniu się dalej płynie pomiędzy 
Szwabiszki wioską i okolicą Liszyszki, przez błota szabiskie, na których z prawej strony 
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wpada rzeczka Szetekszna początek biorąca w Kurlandii, do której takoż łącznie ruczaj 
Posieduje nazwany. Częścią graniczy, między Litwą z Kurlandią. 
Tuż rzeka Szetekszna64

Błot znacznych nie  ma, ani gór zbyt wielkich.  Jedno błoto Popielskie najdzie  się, 
które poczyna  się od końca jeziora  abelskiego, koło rzeki Krewny ciągnie  się ćwierć 
mili, aż do  parafii krewnieńskiej. 

 po złączeniu z ruczajem Posieduje, idzie przez błotka i łąki 
pomiędzy Sipaliszki WJP Pietkiewicza z lewej strony, a z prawej strony Galinie 
zaścianek i folwark JPP Tyżków, aż do pomienionej rzeki Krewne. Tą rzeka Krewna 
płynie mimo folwarku Antokrewnie JW Billewicza,  prawą stroną przez  jezioro 
Antokrewnie,  ku  zachodowi zimowemu,  po zaścianek  Pokrewnie.  Potem mimo 
kościół, w odległości na prętów trzysta.  Po końcu  miasteczka wpada do  jeziora  
abelskiego,  z którego przez łąkę  idzie  do  jeziora antonoskiego, ku południowi. Z 
tegoż zawraca  się kręto ku zachodowi zimowemu i płynie  mimo  błota popielskiego, 
na południe do parafii krewnieńskiej. 

Błoto  drugie od granicy  kurlandzkiej przechodzi do wsi Krosczon i Deguć, rozległości  
samej  na ćwierć mili. 
Stawek jeden miedzy wschodem letnim i północą,  WJP Pietkiewicza tuż przy 
miasteczku abelskim. Idąc od kościoła do dworu,  po prawej ręce  formującej się z 
ruczajów  partykularnych, z błota wyszczególnionego, pod Krosczanami i Deguciami 
opisanego. 
Stawek drugi tegoż JM, na zachód letni za dworem i groblą, na drodze rakiskiej, przy 
zaścianku Skuduciszki po lewej stronie. Także z ruczajów małych z błot i lasków 
wynikający, pół ćwierci mili od kościoła. 
Stawek trzeci JP Morykoniego z dyrdańskiego jeziora wychodzący szczupły, między 
górami, względem kościoła między wschodem letnim i zimowym, półtorej mili 
wielkiej. 
 

6-to 
 

Lasu w parafii abelskiej daleko mniej, pola otwartego więcej. Las najznaczniejszy WJP 
Pietkiewicza nazwany Sipaliszki. Dłużyni na milę, szerzyni na trzy ćwierci mili. 
Porządku którego folwark tymże nazwiskiem wzmiankowany, na wschód letni, o 
półtorej mili odległy od kościoła. Drzewa do budowali zdatnego prócz jodły nie ma. Po 
wielu innych miejscach chrusty, zarośla, brzozy, osiny, po kilka morgów w sobie 
mające najdą się, które to nie mające swoich nazwisk, więc się miejscami tylko uściśla, 
na wschód zimowy i północ znaczne, mniej zarośli na zachód letni. 
 

7-mo 
 

Młynów trzy dwa WJP Pietkiewicza przy stawach wyżej opisanych, trzeci JP 
Morykoniego także na stawku wyżej wzmiankowanym. 
 

                                                           
64 Tamże, t. 11, s. 911 
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8-vo 
 

Drogi partykularne w tej parafii i trakty publiczne, według miary mil tak się opisują: 
1-mo Droga do Komaj, Rakiszek i trakt razem publiczny ryski. Poczyna się od kościoła 
na zachód zimowy, kręto na zachód letni, z miasteczka prosto na most będący, między 
młynkiem z lewej a stawkiem z prawej strony. Mimo samego dworu abelskiego, 
zostawiając po lewej ręce dwór, ryski trakt na północ oddziela się. Otwartym polem 
idzie aż do karczmy WJP Pietkiewicza, nad ruczajem stojącej, z błot wychodzącym o 
pół mili od kościoła. Przejechawszy takoż ruczaj, polem idzie do karczmy JP 
Sawrymowicza kroków dwa tysiące, od której po prawej stronie o kilkadziesiąt kroków 
widać folwark Bortkiszki, tegoż JP Sawrymowicza. Dalej do wioski Kurkuny o ćwierć 
mili, trakt zaś ryski prosto przez mały lasek arcy mokry, błotnisty, kręty. Po tym polem, 
z którego widać z prawej strony o kroków kilkaset wioskę Mikance, przejechawszy tę 
wioskę przez polko, do lasku już do parafii rakiskiej należący. Tu koniec parafii 
abelskiej. 
Droga pomieniona od traktu ryskiego. Po lewej ręce minąwszy dwór abelski, idzie na 
groblę będącą na łąkach, po środku tejże grobli w prawo przez łąkę do Rakiszek. Idzie 
droga na zachód letni, przez pagórek, pomiędzy młynkiem i stawkiem z lewej strony, z 
prawej strony zaś zaścianek Skuduciszki, dwie chałupy, aż do lasku, z którego na łąkę 
zwaną Maciuniczki o pół mili małej, na których kończy się parafii abelska. Na ruczaju 
Maciuniczki idzie dalej w parafię rakiską na folwark JW Tyzenhauza wojewody. 
Droga pozostała prosto przez groblę, wchodzi na pagórek, na którym krzyż stoi w polu, 
od którego skręca w lewo do Komaj, na zachód zimowy, mimo folwarku abelskiego. 
Będący za jeziorem, polem aż do krzyża, na polu przy którym droga w lewo i w prawo 
do Komaj. Przez las i wioskę Matejkie, o milę od kościoła. Przejechawszy wioskę 
polem kilkaset kroków, po tym lasem brzozowym małym do karczmy Bropotyni 
nazwanej JP Koski, należącej do parafii krewnieńskiej. Ciągnie się przez kawałek lasu i 
pola miejscami, przez ćwierć mili do karczmy kurklickiej w końcu wioski będącej 
Kurklie takoż nazwanej, należącej do parafii krewnieńskiej. Od której karczmy kręto w 
lewo po zapłociu idzie droga, do wioski Małducie, należącej do parafii abelskiej, z 
której wychodzi droga do wiosek Narkuny i Puruszkie, jedna od drugiej o ćwierć mili 
odległe. Tu kończy się parafia abelska. 
Prosto zaś od pomienionej kurklickiej karczmy, polem otwartym trakt komajski, aż do 
wioski Rugiele, od której dojechawszy lasek jest mały i mokry. Przejechawszy wioskę 
tę polem aż do rzeczki Audra, na której mostek i granica parafii abelskiej. Z chatą jedną 
zaścianek, po tej stronie miasteczka, za mosteczkiem zaś karczma i kilka chat do parafii 
komajskiej należące. Gdzie rozdziela się droga w lewo do Komaj i w prawo do 
Skopiszek i Kupiszek, który dekanat, o milę z Abel. 
Droga od wyżej wspomnianego krzyża na polu. Z grobli wyjechawszy w prawo idzie 
polem otwartym do wioski Doczuny, Lepienie i Manieliszki, do których dojechawszy, 
w prawo idzie droga. Do wiosek Gnidwile i Buczele, po kroków kilkadziesiąt miejscami 
i lasu najdzie się brzozowego, w którym kończy się parafia abelska i poczyna rakiska. 
2-do Droga do Subocza i Kurlandii, gdzie jest kościół parafialny na wschodzie letnim. 
Poczyna się od kościoła ulicą grodzoną z obu stron. Przez pole otwarte, z którego widać 
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z prawej strony rzekę Krewnę, o kilkaset kroków i bliżej. Za tą rzeką widać wioseczki 
Stasiuny, Sndruny, Wisdziery, Stotyszki JP Billewicza. Z lewej strony zaścianek chat 
jedna, ćwierć mili od kościoła JP Pietkiewicza. Dalej do wioski Pokrewnie należącej do 
plebanii, z której wyjechawszy przy samej karczmie, w lewo idzie gościniec do 
Subocza. Przez pole, tejże wioski po tym laskiem na sznurów cztery, z którego 
wychodzi na pole mimo wioski Trumpance. Zostawiając w prawej stronie, do karczmy 
podsubocka JP Pietkiewicza na samej granicy Kurlandzkiej będącej. Tu się kończy 
parafia abelska. 
Droga partykularna w prawo do karczmy i wioski Pokrewnia. Polem pojechawszy 
mimo folwarku zostającego z prawej strony i jeziorem Antokrewnie, za którym widać 
folwark Antokrewnie JP Billewicza. Przez bród i ruczaj idący z jeziora Delinis do 
jeziora Antokrewnie, mimo karczmy JP Tyżki. Pomiędzy górami dołem, mimo 
folwarku Uzukrewnie, po prawej ręce zostającego. Idzie aż do rzeczki Szetekszna, na 
której mostek niewygodny przejechawszy w lewą do zaścianka Nowiki, w prawą drogę 
do wioski Szabiszek. Polem otwartym, którą przejechawszy w las sipaliski wchodzi w 
lewo do folwarku Sipaliszki. Dalej do Azuszyle wioski WJP Pietkiewicza, z której 
wioski polem do ruczaju nazwanego Lewidą, który graniczy parafię abelską i filialną 
Jezioros suwiecką. Przejechawszy ruczaj kręto w lewo, do wioski także Azuszyle JP 
Zaranka, pominąwszy wioskę polem otwartym, kroków kilka tysięcy do karczmy 
azuszylska zwanej, na granicy Kurlandii. Przechodzi tam gościniec do Iłukszty od 
miasteczka Subocza, mimo zaścianka Kapłuniszek WJP Pietkiewicza. Od tego 
zaścianka i karczmy, graniczy Litwa od Kurlandii, ku Suboczowi tereny w pół subockie 
przecinając, linią prostą. Do karczmy nadsubockiej JW Pietkiewicza, od której także 
kopcami aż do wioski Buczuny WP Pietkiewicza ciągnie. A stamtąd parafią rakiską, 
dalej hanuszyską ettc. ettc. ettc. 
Droga do Krewień i Dusiat, razem trakt publiczny do Wilna. Na samo południe przez 
miasteczko, na most będący u końca miasteczka, na rzece Krewna. Przejechawszy most 
tuż karczma JW Billewicza, mimo której polem otwartym, na dwór Antonisze, 
zostawiając w prawej stronie, na mosteczek na rowie będący. Przejechawszy 
mosteczek, droga idzie polem otwartym, aż do brodu będącego po końcu jeziora 
antonoskiego. Przejechawszy bród, kręto w prawo końcem samym jeziora, polem 
otwartym, gdzie widać o kilkadziesiąt kroków wioskę Gałazurc. Podjechawszy na 
pagórek mały, prosto do Krewień i parafii krewieńskiej, w lewo kręto do Dusiat, razem 
i trakt wileński na zaścianek Zybale. Po tym polem otwartym i chrustami do wioseczki 
Ausztokaie, od której po lewej ręce widać folwark Opejkiszki WJP Hryncewicza. W 
tychże Ausztokaiach kończy się parafia abelska, a dalej trakt wileński, tamże na Dusiaty 
przez parafię krewieńską idzie. 
Droga do Suwieka tuż sama od kościoła przez miasteczko i most, mimo dwór 
antonoski. Pominąwszy który, za mostkiem wspomnianym, na wschód zimowy 
rozdziela od traktu wileńskiego i krewieńskiego. Polem otwartym ćwierć mili, które 
przejechawszy, karczma dydeliska, tuż folwark Dydeliszki JP Toplickiego w prawej 
stronie. Minąwszy tenże folwark, w prawą stronę, przez mosteczki dwa nikczemna na 
ruczaju. Polem na kilkaset kroków, po tym przez chrusty na pole, zostawiając kilka 
chat, na kroków kilkadziesiąt widać, aż do karczmy Poużole, na pagórku będącej JP 
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Morykoniego. Tuż za nią na kroków kilkadziesiąt, kilka chat nazwanych tymże 
nazwiskiem. Od którego polem na pagórek, z którego w prawo droga partykularna do 
folwarku Opejkiszek WJP Hryncewicza, będącego na bliskim polu otwartym, w lewo 
zaś kręto także na pagórek, z którego zjechawszy na bród na ruczaju wychodzącego z 
jeziora Delinis do jeziora Opejkis. Przejechawszy bród dołami, pagórkami, polem 
otwartym, mimo folwarku Symaniszki JPani Rykowej, z prawej strony zostający. Polem 
takoż przez pagórki, z których widać po lewej ręce jeziorko Kuinis, na dole za tymże 
wioskę Jawedzie, przejechawszy do lasku na kroków sto będącego. Na pole i folwark 
Kompole JP Morykoniego, z którego polem otwartym, aż do dworu Aleksandria JP 
Morykoniego. Mimo kaplicy i folwarku gospodarskiego z lewej, a z prawej strony 
samego dworu, na pole wychodzi, z którym kończy się parafia abelska i rozpoczyna 
jezioroska czyli suwiecka. 
Droga pozostała od folwarku Dydeliszek po lewej ręce. Polem otwartym i kawałami 
zarośli do folwarku Junkun JP Szukszty, o ćwierć mili przechodzi. Przy karczmie blisko 
będącej folwarku, prosto na groblę, jedna dróżką, druga ulicą, mimo wrót 
folwarkowych. Pierwsza przez poleczko folwarkowe, końcem jeziora Keyżynis, przez 
góry i doły, wychodzi na folwark Kroszty, po lewej ręce zostawiając. Idzie mimo 
karczemki najwięcej przez pola i miejscami zarośla do wiosek Szwilpiszki, Żalunce 
Skajstynia, jedna od drugiej o ćwierć mili odległe. Gdzie się kończy parafia abelska i 
poczyna suwiecka. 
Droga która mimo wrót folwarku ulicą. Polem na tysiąc kroków, mimo trzech górek, 
kręto bierze się w prawo, na mostek będący na rowie, który tuż z jeziora Bunkinis do 
jeziora Sulpis przechodzi. Jeden od drugiego na kroków dwadzieścia pięć. Na górę 
wchodzi przez zarośla, mimo zaścianka do wioski Jucie, z której pola i zarośla, 
miejscami górzysto i mokro. Drogą ćwierć mili na zaścianek Szynkiszki, na pagórku 
będący. Z lewej strony po pagórku na bród zjechawszy z błot formujący, po tym polem 
skąd widać wioskę Dyrdy, nad jeziorem Dyrdy, końcem którego mimo zaścianka na 
górce będącego, na ćwierć mili lasem brzozowym i osinowym. Wjechawszy do wioski 
Krewniance. Z niej wyjechawszy w lewo droga do wioski Spiel, za która kończy się 
parafia abelska a poczyna filialna Jezioros suwiecka. 
Droga do wiosek na wschód będących. Wyjechawszy przez most wyżej wspomniany na 
rzece Krewna. Kręto zaraz po końcu karczmy w lewo biorąc się, polem otwartym o 
ćwierć mili, do Stasiunców wioski. Od tej w lewo przez pole do Indrunców, 
Wizdzierów, Statyszek i Sunkrewnia, w jednej linii będących wiosek. Za rzeką Krewną 
jedna od drugiej przez pole na pół ćwierci mili odległych. W prawo zaś pominąwszy 
Stasiuńce, pierwszą wioskę wspomnianą, polem otwartym do wioski o ćwierć mile 
Ozereniszek, przejechawszy się, którą takoż polem do wioski Druczki. Po lewej ręce tą 
wioskę zostawiając, idzie droga takoż polem otwartym do zaścianka Zimejtyszki, od 
którego przez polko na zaścianek Mułakiszki, z którego zaścianka przez las ćwierć mili. 
Wychodzi na folwark zwany Wertybiszki, który po prawej ręce zostawiając, prosto do 
Szepel. Przez las takoż ćwierć mili, przez rzeczkę Szepełkę, z bliskiego jeziora Szepelis 
wychodzącej, do której dojeżdżając w lewą droga rozdziela się do Leszyszek okolicy 
JPP Markiewiczów  
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Parafia abelska graniczy na wschodzie letnim i częścią na północ z Księstwem 
Kurlandzkim, kopcami prowincjalnymi przed rokiem 1528 usypanymi. Resztę zaś ze 
wszystkimi wioskami i miejscami jest położona w powiecie wiłkomierskiem, w 
dekanacie kupiskim, jako wyżej o tym się namieniło  
Takowe opisanie parafii mojej podpisem własnym reki mojej stwierdzam 

k. Antoni Szukszta 
Dziekan kupiski pleban abelski 

 
II.2. Birże 
 
LPAH, F. S.A., nr 19.253, k. 10 – 22 (kopia) 
[k.10] 
  

Parafia birżańska 
 

1-mo 
 

Kościół parafialny w mieście Birżach JOOKK Radziwiłłów, położony w województwie 
trockim, w powiecie upitskim, w dekanacie kupiskim. Wioski i miejsca do tej parafii 
należące, są w dwóch województwach i powiatach to jest w województwie wileńskim i 
trockim, w powiatach wiłkomierskim i upitskim, podług porządku alfabetu ułożone: 
Asperyszki folwark do księstwa birżańskiego należący, w posesji zastawnej JP 
Koreckiego, względem kościoła birżańskiego parafialnego między północą i wschodem 
letnim, w powiecie wiłkomierskim, zimową drogą mili półczwartej wielkiej, letnią mil 
pięć wielkich. 
Azuszyle wieś do Birż należąca, na północ, w powiecie wiłkomierskim, zimową porą 
półtorej mili miernej, letnią mil dwie małych. 
Abtaukis zaścianek do Birż należący, na wschodzie zimowym, w powiecie upitskim, 
pół mili wiekiej. 
Birże miasto, w którym kościół parafialny jest punktem względem, którego czyni się 
opisanie całej parafii. Same miasto należy do JOOKK Radziwiłłów i jest fundum całego 
księstwa birżańskiego, gdzie jest dwór w samym mieście, na południe, w powiecie 
upitskim, odległy od kościoła kroków osiemset. 
Bazyliszki zaścianek do księstwa birżańskiego należący, w posesji zastawnej Jk 
Rubowicza plebana birżańskiego, na wschodzie zimowym, w powiecie upitskim, ćwierć 
mili małej. 
Babiany wieś do Birż należąca, a w posesji zastawnej JP Sakiena, na północ, w 
powiecie upitskim, mil dwie wielkich. 
Braszki wieś do księstwa birżańskiego należąca, w posesji zastawnej JP 
Komorowskiego szambelana JKM, między północą i wschodem letnim, w powiecie 
wiłkomierskim, półtorej mili wielkiej. 
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Baczuny wieś do księstwa birżańskiego należąca, w posesji zastawnej tegoż JM, między 
północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, zimową porą mil trzy 
miernych, letnią półczwartej miernej. 
Brygiszki wieś do księstwa birżańskiego należąca, w posesji zastawnej JP Borewicza, 
między północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, dwie wielkie mile. 
Breże zaścianek do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Drachemfelca, 
między północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, mila wielka i ćwierć. 
Bożyszki zaścianek do Birż należący, między wschodem zimowym i południem, w 
powiecie upitskim, ćwierć mili wielkiej. 
Bludzie folwark do  księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JPani Medumowej, na 
północ w powiecie wiłkomierskim, trzy ćwierci mili wielkiej. 
Blodniki wieś do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Drachemfelca, między 
północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, zimową drogą mil trzy 
wielkich, letnią pięć wielkich. 
Dudele wieś do Birż należąca, między wschodem zimowym i południem, w powiecie 
wiłkomierskim, mili półtorej wielkiej. 
Dziauksztele wieś do Birż należąca, na południe, w powiecie upitskiem, mili półtorej 
miernej. 
Dyrwanaki wieś do Birż należąca, na południe, w powiecie upitskim, mila mała. 
Drusaski wieś do folwarku Ostrowia JOOKK Radziwiłłów na północ, zimową drogą 
pół mili, letnią trzy ćwierci mili miernej. 
Daukniszki folwark do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej Jk Jazdowskiego 
plebana poniemuńskiego i brunowiskiego, tamże i wieś też JM, na północ, w powiecie 
wiłkomierskim, mil dwie miernych. 
Drewiszki zaścianek do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Komorowskiego 
szambelana JKM, między północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, mil 
dwie wielkich. 
Giejdziuny65

Gieniszki zaścianek do Birż należący, na samym południu, w powiecie upitskim, mili 
półtorej małej. 

 wieś do Birż należąca, na samym południu, w powiecie upitskim, mili 
półtorej wielkiej. 

Gieruliszki zaścianek do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Komorowskiego 
szambelana JKM, między północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, mili 
półtorej wielkiej. 
Garajuris zaścianek do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Kaczyńskiego, 
między północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, zimową drogą mili 
trzy, letnią pół ćwierci wielkiej. 
Hubiszki folwark tamże, za rzeką Roweją zwaną, karczemka i wioska tamże 
nazwiskiem, do  księstwa birżańskiego w posesji zastawnej JP Wulfa, na wschodzie 
letnim samym, w powiecie wiłkomierskim, mila wielka. 
Juszkany66

                                                           
65 Tamże, t. 2, s. 548 

 wieś do Birż należąca, między wschodem zimowym i południem, w 
powiecie upitskim, mil dwie wielkich i ćwierć. 
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Jodele67

Jasiszki wieś do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Staszewskiego, na samą 
północ, w powiecie upitskim, mil dwie i pół wielkich. 

 JP Karpia na samą północ, mila mała, w powiecie upitskim. 

Januszkanie wieś do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Komorowskiego 
szambelana JKM, między północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, mil 
dwie miernych. 
Jakubiszki zaścianek do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Bagieńskiego, na 
samą północ, w powiecie wiłkomierskim, zimową drogą mili półtrzeciej miernej, letnią 
trzy wielkie. 
Jodziany wieś do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Komorowskiego 
wojskiego wiłkomierskiego, na wschodzie letnim, w powiecie wiłkomierskim, mili 
półtorej wielkiej. 
Kiłucie wieś do Birż należąca, między wschodem zimowym i południem, w powiecie 
upitskim, pół mili małej. 
Kierbule do tychże Birż należąca wieś, na samą północ, w powiecie wiłkomierskim, 
mila wielka. 
Kaczany wieś do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Staszewskiego, na 
północ, w powiecie upitskim, mili półtrzecie miernej. 
Koszeliszki wieś do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Komorowskiego 
szambelana JKM, na północ, w powiecie wiłkomierskim, mil dwie wielkich i ćwierć. 
Kieżele wieś do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej tegoż JM, między północą i 
wschodem lentim, w powiecie wiłkomierskim, zimową mil trzy wielkich, letnią pięć 
miernych. 
Lesiszki zaścianek, karczma tamże, do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP 
Trojanowskiego, między północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, 
ćwierć mili wielkiej.  
Ligałaukis zaścianek do folwarku Ostrowia należący, JOOKK Radziwiłłów, między 
północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, pół mili miernej. 
Łatwele wieś do  księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Borewicza, między 
północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, mil dwie wielkich. 
Łuiany folwark JP Krepicza, tamże i wieś tegoż JM, między północą i wschodem 
letnim, w powiecie wiłkomierskim, mil dwie wielkich. 
Kiekuny wieś do Birż należąca, między wschodem zimowym i południem, w powiecie 
upitskim, mili półtorej wielkiej. 
Michalciszki wieś do tegoż dworu birżańskiego należąca, na samo południe, w powiecie 
mila mierna. 
Mankunele wieś JP Kuszelewskiego, między zachodem letnim i północą, w powiecie 
upitskim, mila mierna. 
Migdaliszki wieś do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Wulfa, między 
północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, mila mierna i ćwierć. 

                                                                                                                                                                                     
66 Tamże, t. 3, s. 641 
67 Tamże, t. 3, s. 594 
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Możujtyszki folwark do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JPani Wulfowej, 
tamże i wioseczka tym nazwiskiem i tejże JM, między północą i wschodem letnim, w 
powiecie wiłkomierskim, mila wielka i ćwierć. 
Moryszki folwark do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Witkowskiego, 
przy tymże folwarku dwie chaty, tegoż JM, na północ, w powiecie wiłkomierskim, mil 
trzy wielkich i ćwierć. 
Medejki wieś do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Komorowskiego 
szambelana JKM, w tejże wsi i karczma, między północą i wschodem letnim, w 
powiecie wiłkomierskim mila wielka. 
Meszkutyszki zaścianek do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP 
Komorowskiego szambelana JKM, na samym wschodzie letnim, w powiecie 
wiłkomierskim, mila mierna i ćwierć. 
Nastapiszki zaścianek do Birż należący, między wschodem zimowym i południem, w 
powiecie upitskim, mila wielka i ćwierć. 
Nowosedzie folwark księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej Jk Rubowicza plebana 
birżańskiego, tamże i wieś, tymże nazwiskiem, przez część do JP Staszewskiego, a 
przez część do tegoż Jk, na północ, w powiecie wiłkomierskim, mili półtrzeciej. 
Niaura zaścianek do  księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Komorowskiego 
wojskiego wiłkomierskiego, między północą i wschodem letnim, w powiecie 
wiłkomierskim, zimową drogą mili dwie i ćwierć wielkich, letnią około sześciu 
wielkich. 
Ostrów folwark JOOKK Radziwiłłów, na samej północy, w powiecie wiłkomierskim, 
zimową drogą przez staw ćwierć mili małej, letnią koło stawu pół mili miernej. 
Podziszki zaścianek do Birż należący, między wschodem zimowym i południem, w 
powiecie upitskim, mil dwie miernych. 
Pokumpiszki zaścianek do Ostrowia należący JOOKK Radziwiłłów, na północy samej, 
w powiecie wiłkomierskim, zimową drogą przez staw ćwierć mili wielkiej, letnią około 
pół mili wielkiej. 
Podmejsze zaścianek do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Komorowskiego 
szambelana JKM, na północ, w powiecie wiłkomierskim, mili półtorej wielkiej. 
Podskoczymiszki zaścianek do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JPani 
Petrusewiczowej, na północ ku wschodowi letniemu, w powiecie wiłkomierskim, pół 
mili wielkiej. 
Pogierwie Wielkie dwór do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP 
Komorowskiego szambelana JKM, między północą i wschodem letnim, w powiecie 
wiłkomierskim, mil dwie wielkich. 
Petaniszki wieś tegoż JM, tamże. 
Poniemun folwark do księstwa birżańskiego, w posesji lennej JP Dyszterlofa, tamże 
kilka domów do tegoż JM należących, sposobem kurlandzkim rozsadzonych, między 
północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, zimową drogą mili cztery 
małych, letnią cztery i ćwierć wielkich. 
Puczakałna wieś do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Hina, między 
północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, zimową drogą mil trzy i ćwierć 
wielkich, letnią cztery letkich. 
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Perkaniszki wieś do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Komorowskiego 
szambelana JKM, między północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, mil 
dwie i ćwierć. 
Poberze wieś do  księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej, tegoż JM, między północą 
i wschodem letnim, w tymże powiecie, mil dwie i pół wielkich. 
Porawica dwór do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej, tegoż JM i w tymże 
powiecie, na wschodzie letnim, mila wielka. 
Rupejki dwór JP Karpia, tamże i wieś, tymże nazwiskiem, tegoż JM, na zachodzie 
letnim, w powiecie upitskim, mila mierna. 
Rymkuszki wieś do Birż należąca, na północ, w powiecie upitskim, zimową drogą 
stawem ćwierć mili miernej, letnią około stawu pół mili miernej. 
Radzwiliszki dwór do  księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Staszewskiego, w 
powiecie upitskim, tamże za rzeczką Oposzczą graniczącą powiaty upitski z powiatem 
wiłkomierskim, Radzwiliszki68

Rygmontyszki
 miasteczko tegoż JM, na północ, mil trzy wielkich. 

69

Roliszki

 folwark do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej, między 
północą i wschodem letnim JP Hina, w powiecie wiłkomierskim, zimową drogą puszczą 
i błotami mil trzy wielkich, letnią mil cztery wielkich. 

70

Ślepście wieś do Birż należąca, na zachodzie letnim, w powiecie upitskim, pół mili 
miernej. 

 folwark do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Trojanowskiego, 
na wschodzie letnim, w powiecie wiłkomierskim, ćwierć mili wielkiej. 

Sobanciszki zaścianek do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Sakiena, na 
północ, w powiecie upitskim, mila i trzy ćwierci. 
Starklizdzie zaścianek do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej Jk Jazdowskiego, 
na północ, w powiecie wiłkomierskim, mil dwie wielkich. 
Szyłaliszki zaścianek do Birż należący, przy tychże Starklizdziach. 
Skrobiszki folwark do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JPani 
Petrusewiczowej, na północ, w powiecie wiłkomierskim, tamże i wieś tymże 
nazwiskiem, mila wielka. 
Sondroniszki folwark do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Hina, między 
północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, zimową drogą puszczą i 
błotami mil trzy wielkich, letnią cztery wielkich. 
Skutlyszki folwark do księstwa birżańskiego, w posesji JP Lachowickiego zastawnej, 
tamże i wieś tegoż JM i tymże nazwiskiem, między północą i wschodem letnim, w 
powiecie wiłkomierskim, mil dwie wielkich i ćwierć. 
Szklarzyszki folwark, tamże wieś do  księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP 
Piekarskiego, między północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, mil dwie 
i pół wielkich. 
Sznurkiszki folwark, tamże i karczma, do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP 
Hryncewicza, na północ, w powiecie wiłkomierskim, mil trzy i ćwierć wielkich. 
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Szlejderyszki folwark do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Drachemfelca, 
tamże dwie chaty blisko jedna drugiej, do tegoż JM należące, między północą i 
wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, zimową drogą mil trzy wielkich, letnią 
pięć i pół. 
Smakiszki wieś do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej tegoż JM, w tymże 
powiecie, na wschodzie samym letnim, mil trzy wielkich zimową drogą, a letnią sześć. 
Spalwiszki71

Starkańce wieś do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Komorowskiego 
wojskiego wiłkomierskiego, na wschodzie letnim, w powiecie wiłkomierskim, mil dwie 
wielkich. 

 wieś do  księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Komorowskiego 
szambelana JKM, na wschodzie letnim, w powiecie wiłkomierskim, mil dwie miernych. 

Staczkuny wieś do folwarku Ostrowia należąca JOOKK Radziwiłłów, na wschodzie 
letnim, w powiecie wiłkomierskim, pół mili wielkiej. 
Śliżele zaścianek do Birż należący, na wschodzie zimowym, w powiecie 
wiłkomierskim, mila wielka. 
Skrociszki folwark do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej JP Kupejki, na 
wschodzie zimowym, w powiecie wiłkomierskim, pół mili małej. 
Śliże dwór do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej tegoż JM, w powiecie 
upitskim, tamże karczma i wieś, tymże nazwiskiem, za rzeką Oposzczą powiaty upitski 
z wiłkomierskim graniczącą, między wschodem zimowym i południem, pół mili 
wielkiej. 
Szempeliszki wieś do księstwa birżańskiego, w posesji tegoż JM, w powiecie 
wiłkomierskim, między wschodem zimowym i południem, trzy ćwierci mili wielkich. 
Sztakiry wieś do Birż należąca, tamże za rzeką Oposzczą i karczma, między wschodem 
zimowym i południem, w powiecie wiłkomierskim, mila i ćwierć. 
Świrguliszki zaścianek do Birż należący, na wschodzie zimowym, w powiecie 
wiłkomierskim, mila wielka. 
Tatary wieś do księstwa birżańskiego, w posesji zastawnej Jk Rubowicza, na północ, w 
powiecie upitskim, półtorej mili wielkiej. 
Tuliszki72

Tubaki

 folwark, tamże wieś i karczma tymże nazwiskiem, do księstwa birżańskiego, 
w posesji zastawnej JP Kaczyńskiego, na północ, w powiecie wiłkomierskim, mil trzy i 
pół wielkich. 

73

Tatarkałna wieś do księstwa birżańskiego, w zastawie JP Koreckiego, między północą i 
wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, zimową drogą lasami i puszczą mil trzy i 
ćwierć miernych, letnią zaś cztery i ćwierć wielkich. 

 wieś, folwark i karczma, tymże nazwiskim, do księstwa birżańskiego, w 
zastawie tegoż JM, między północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, 
zimową drogą lasami i puszczą mil trzy, zimową mil cztery miernych. 

Tomaszuny wieś do księstwa birżańskiego, w zastawnie JP Komorowskiego 
szambelana JKM, między północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, 
puszczą mil trzy wielkich. 

                                                           
71 Tamże, t. 11, s. 102 
72 Tamże, t. 12, s. 616 
73 Tamże, t. 12, s. 585 



 
 

31 

Ungliki wieś do księstwa birżańskiego, w zastawie JP Kupejki, między wschodem 
zimowym a południem, w powiecie upitskim, mila i pół wielkich. 
Uteliszki zaścianek do księstwa birżańskiego, w zastawie Jk Szarkiewicza plebana 
podbirżańskiego, na południu, w powiecie upitskim, pół mili miernej. 
Wojtkuny wieś do Birż należąca, na południe, w powiecie upitskim, mil dwie wielkich. 
Winkszninie wieś do  księstwa birżańskiego, w zastawie JP Komorowskiego 
szambelana JKM, tamże i karczma, na wschodzie letnim, w powiecie wiłkomierskim, 
mili półtorej wielkiej. 
Zostowcie wieś do Birż należąca, na południe, w powiecie upitskim, mili półtorej 
wielkiej. 
Żabiszki zaścianek do księstwa birżańskiego, w zastawie JP Kaczyńskiego, między 
północą i wschodem letnim, w powiecie wiłkomierskim, zimową drogą mil trzy i pół 
wielkich, letnią cztery i pół wielkich. 
Zwirgieliszki zaścianek do Birż należący, na wschodzie zimowym, w powiecie 
wiłkomierskim, mila wielka. 
 

2-do 
 

Od kościoła parafialnego, kościoły w okolicy sąsiedzie są następujące: 
Wobolniki kościół parafialny, w tymże województwie, powiecie i dekanacie, w dobrach 
starościańskich, w posesji JW Moszyńskiego, na samym południu, mil trzy wielkich. 
Podbirże kościół parafialny, w tymże województwie, powiecie i dekanacie, dziedzictwo 
kościelne po JPP Rostowskich, na zachód zimowy, mila wielka. 
Szemberg kościół parafialny w Kurlandii, za rzeką Niemenkiem, w dobrach 
dziedzicznych JPani Korfowej, na północ, mil trzy wielkich. 
Kwetki kościół parafialny w województwie wileńskim, w powiecie wiłkomierskim, w 
tymże dekanacie, w dobrach dziedzicznych JPP Komorowskich, między północą i 
wschodem letnim, mil cztery wielkich. 
Popiel kościół parafialny w województwie wileńskim, w powiecie wiłkomierskim, w 
dekanacie kupiskim, w dobrach JOOKK Radziwiłłów, w zastawie JP 
Kościałkowskiego, na wschodzie zimowym, zimową drogą mil dwie i pół, letnią trzy 
wielkich. 
 

3-tio 
 

Miasta znaczniejsze około kościoła birżańskiego, są te: 
Poniewież74

Bowsk

 nad rzeką Niewiążą, miasteczko sądowe w powiecie upitskim, między 
południem i zachodem zimowym, mil dziesięć wielkich. 

75

                                                           
74 Tamże, t. 8, s. 771 
75 Tamże, t. 1, s. 343 

 miasto w Kurlandii, między rzekami Niemenkiem i Muszą portowymi, na 
zachodzie letnim, mil sześć wielkich. 
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Nitawa76

Ryga miasto portowe w Inflantach szwedzkich, do Moskwy należących, nad rzeką 
portową Dzwiną zwaną, od Morza Bałtyckiego mil dwie, na północ mil trzynaście. 
 

4-to 
 

 miasto stołeczne kurlandzkiego księstwa, nad rzeką Muszą portową a Bowską 
wraz z Niemenkiem połączoną, na zachodzie letnim mil trzynaście wielkich. 

Droga z Birż do Poniewieża miejscami twarda i sucha, miejscami błotnista i kamienista, 
a miejscami kręta i korzenista. 
Droga z Birż do Bowska miejscami mokra, a mianowicie Litwą mil cztery, kamienistą, 
krętą Kurlandią zaś mil dwie, twarda, sucha i równa. 
Droga z Birż do Nitawy, miejscami a mianowicie Litwą mil trzy mokrą, krętą i 
kamienistą, Kurlandią mil dziesięć suchą, równą, twardą, a miejscami piaszczystą. 
Droga z Birż do Rygi, takoż mil trzy, mokrą, krętą i kamienistą, Kurlandią zaś mil 
dziesięć suchą, równą i w niektórych miejscach górzystą i piaszczystą, a przez rzeczki, 
ruczaje i wyboje, wszędzie są mostki, stacje i groble. 
Droga z Birż do Poniewieża jedna letnia i zimowa, jazdy z jednym noclegiem i 
popasem, półtora dnia. 
Droga z Birż do Bowska jedna letnia i zimowa, jazdy z popasem godzin osiem. 
Z Birż do Nitawy tuż dama letnia i zimowa, jazdy z noclegiem i popasem jednym, 
półtora dnia. 
Droga z Birż do Rygi jedna letnia i zimowa, tyleż jazdy ile do Nitawy. 
 

5-to 
 

Stawy, jeziora, rzeki, błota, bagna, są te: 
Staw pod samym miastem Birżami, na północ, odległy od kościoła kroków czterysta 
trzydzieści. Szerzyny ćwierć mili małej, dłużyny ćwierć mili wielkiej. 
Jezioro Roliskie do Birż należące, na wschodzie letnim, odległe od kościoła ćwierć mili 
wielkiej. Okrągłe szerzyni i dłużyni na sto prętów kilkadziesiąt. 
Jezioro Kiłuckie do Birż należące, między wschodem zimowym i południem, ćwierć 
mili wielkiej. Szerzyni prętów sto pięćdziesiąt, dłużyni dwieście. 
Jezioro Michalciskie takoż do Birż należące, między wschodem zimowym i południem, 
mila wielka. Wielkość wzdłuż i wszerz na dziewięćdziesiąt prętów. 
Błoto albo jak pamięć ludzka zasięga stawek zarosły, na którym niegdyś był młynek, 
między północą i wschodem letnim, a wsiami Drusejtami do folwarku Ostrowia 
JOOKK Radziwiłłów w posesji zastawnej JP Komorowskiego szambelana JKM, w 
powiecie wiłkomierskim, odległe mila wielka. 
Jamy lub zapadliny niektóre prawie niezgruntowane wodą, na południe z sobą się 
łączące. Szerokości miejscami po kilka prętów, a najszerzej do dwudziestu, dłużyna zaś 
na sto prętów, na północ pod wsią Drusejkami, pół mili wielkiej. 

                                                           
76 Dawna nazwa Mitawy Tamże, t. 7, s.159 
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Jamy czyli zapadliny takoż najdą się głębokie, niektóre suche, a inne napełnione wodą 
na polach a mianowicie wsi Rupejskich, Mankuniskich, Jodeskich JP Karpia, na 
zachodzie letnim, w powiecie upitskim, wsi Drusejskiej, zaścianka Pokumpiszek do 
folwarku Ostrowia JOOKKJM, na północ, w powiecie wiłkomierskim, mila mierna. 
Błoto mchem zarosłe na polu miejskim birżańskim, gdzie niegdyś był stawek i młynek, 
jakoż i teraz jest grobla znaczna na gościńcu do Podbirż idącym. Pole nazywa się 
Podziemkiem z okazji, iż za tą groblą w prawą rękę od Birż wspomnianego gościńca, w 
największej powodzi i rozlaniu spływa woda w loch skalisty podziemny spada i ginie, 
na zachodzie zimowym, pół mili małej. 
Bagno od wschodu zimowego i południa poczynające się jeszcze za Sołomieściem, z 
Birż o mil cztery wielkich, w parafii wobolnickiej. Szerokość miejscami ćwierć a 
miejscami mniej, przechodzi mimo wsie Sołomieście zwane, Grmbele, Wiłejsiszki, 
Narwidzie, Swile i mimo wsie birżańskie Wojtkuny, Miekuny, Nastapiszki, Juszkany, 
łąkami do miasta Birż należącymi. Wpada w tychże łąkach do jeziorka zarosłego, 
głębokości więcej sążni dwunastu, okrągłego nieprzystępnego blisko. Wielkości w 
okrąg z niedostępami na kroków trzysta, z którego jeziorka formują się, ruczaj 
nieustanie cieknący, na którym o ćwierć mili od jeziorka jest młynek, w zastawie do 
dworu porawickiego należący JP Komorowskiego szambelana JKM i za tymże 
młynkiem. Wraz wpada w rzeczkę Raweję zwaną, pod wsią Winkszniniami, na 
wschodzie letnim, półtorej mili wielkiej. 
Rzeka Oposzcza77

                                                           
77 Tamże, t. 7, s. 567 

 poczyna się z błot od wschodu zimowego, parafii ponedelskiej, od 
Birż mil pięć. Przechodzi takoż przez parafię popielską, po tym wpada w parafię 
birżańską pod wsią Juszkanami do Birż należącą, między wschodem letnim i 
południem, o mil dwie wielkich. Z tej strony wsi ku południowi z tejże rzeczki formuje 
się ruczaj i bierze nazwisko Agłona i przechodzi włością birżańską, to jest środkiem wsi 
Giejdziun, mimo wsi Dziauksztelów, wsi Dyrwanaków, na południu takoż przez pole 
same birżańskie, między południem i zachodem zimowym mimo dworu birżańskiego na 
zachodzie zimowym i wpada brzegiem miasta na zachodzie letnim do stawu, gdzie 
ginie i imię swoje traci. Oposzcza zaś przechodzi księstwem birżańskim, między 
wschodem zimowym i południem, mimo wsi Ungliników w zastawie JP Kupejki, 
Sztakirów wsi birżańskiej, Ślizelów zaścianku birżańskiego, Szempeliszek w zastawie 
JP Kupejki, Śliż wioski i dworu tymże nazwiskiem, w zastawie tegoż JM, Kiłuć wsi 
birżańskiej i wpada o kroków tysiąc do jeziora kiłuckiego. Przechodzi przez te jezioro, 
polem birżańskim, brzegiem miasta na wschodzie letnim, wpada do stawu, przez który 
przechodzi i nie tracąc swego nazwiska dalej ciągnie się na północ, księstwem też 
birżańskim. To jest mimo Rymkuszek wsi birżańskiej, Jodel wsi JP Karpia, Kierbul wsi 
birżańskiej, Tatar wsi zastawnej JK Rubowicza, Babian wsi zastawnej JP Sakiena, 
Koszeliszek wsi zastawnej JP Komorowskiego szambelana JKM, Kaczan wsi zastawnej 
JP Staszewskiego, Nowosedziów wsi zastawnej tegoż JM, Jasiszek wsi zastawnej tegoż 
JM, mimo jedna stroną miasteczka Radziwliszek, drugą stroną dworu tegoż miasteczka, 
w posesji zastawnej tegoż JM. Wpada do rzeki portowej Niemenka, graniczącej Litwę 
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od Kurlandii. Rzeka Oposzcza przechodząc parafię birżańską dzieli województwa 
wileńskie od trockiego, a powiaty wiłkomireski od upitskiego. 
Rzeka Raweja78

Rzeka portowa Niemenek

 przechodząca od wschodu zimowego idzie mimo miasteczka Popiela 
do księstwa birżańskiego należącego, w zastawie JW Kościałkowskiego oraz 
przechodzi parafią popielską i księstwem birżańskim, mimo Kubilów, gdzie na tej 
rzeczce i młynek do dworu popielskiego należący. Dalej wieś Siemaniszki w zastawie 
JP Komorowskiego wojskiego wiłkomierskiego i dwór Ogieniszki nazwany, takoż w 
zastawie tegoż JM, pod którym dworem i młynek na stawku kopanym i wpada do tejże 
rzeczki. Dalej przechodzi pomimo wsi Nowiki zwanej i karczmy Użole, w zastawie 
tegoż JM, po tym wpada w parafię birżańską przed wioską Winkszniniami, na 
wschodzie letnim, a w zastwie JP Komorowskiego szambelana JKM. Dalej tą parafią 
idzie mimo dworu porawickiego, w zastawie tegoż JM, pod którym dworem tą rzeczkę 
mostem przechodzą i przejeżdżają, po tym idzie mimo folwarku Hubiszek zastawny JP 
Wulfa i wsi tymże nazwiskiem tegoż JM, takoż mimo wsi Braszek zastawnej JP 
Komorowskiego szambelana JKM. Wpada blisko pod wsią Jodelami JP Karpia, do 
Oposzczy na północ, w odległości od kościoła parafialnego o milę jedną. 

79

Lasu i puszczy jest więcej w parafii birżańskiej, aniżeli otwartego pola. Szczególnie 
jednak począwszy od wsi Wojtkun do Birż należącej, ku północy w lewą rękę, wszerz 
miejscami mila i więcej, wzdłuż zaś półtrzeciej wielkiej. Nie ma innego drzewa jak 
brzoza, osina, olcha, po większości zaś miejsc chrusty i zarośla bez nazwisk własnych. 
Począwszy takoż od wsi Winksznin zastawnej JP Komorowskiego szambelana JKM, w 
prawą rękę od wschodu letniego ku północy puszcza. Wszerz miejscami mila i więcej, 
wzdłuż na mil cztery aż do Kurlandii. Drzewa do budowli zdatnego prócz Jodły nie ma, 
zaś znajdzie się po części jesionu, brzozy, osiny, klonu i dębu gdzie niegdzie. 
 

7-mo 

 przechodząca parafię kwetkowską, sąsiedzką parafii 
birżańskiej, na wschód letni. Podchodzi pod karczme i wieś Smakiszki, w zastawie JP 
Drachemfelca i idzie księstwem birżańskim, granicą Litwy od Kurlandii, mimo 
folwarku Szlejderyszek, w zastawie tegoż JM, folwarku Poniemunia lennego JP 
Dyszterlofa, folwarku Rygmontyszek zastawie JP Hina, folwarku Sondraniszek i 
karczmy w zastawie tegoż JM, folwarku Hesperyszek zastawie JP Koreckiego, folwarku 
Tubak, karczmy i wsi w zastawie JP Kaczyńskiego, karczmy i wsi Tuliszki w zastawie 
tegoż JM, folwarku Moryszek w zastawie JP Witkowskiego, karczmy sznurkiszkiej w 
zastawie JP Hryncewicza, miasteczka Radziwiliszek zastawie JP Staszewskiego, 
karczmy i wsi Leiciszek w zastawie JPani Medumowej. Dalej wpada w parafię 
podbirżańską, na północ o mil trzy i pół i idzie mimo Szemberga do Bowska a tam za 
Bowskiem pod zamkiem wpada do Muszy.  
 

6-to 
 

                                                           
78 Roweja Tamże, t. 9, s. 815-816 
79 Tamże, t. 7, s. 86 
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Młynów dwa do dworu birżańskiego należących. Jeden nad stawem, drugi wraz w 
jednej linii, na rzece Oposzczy. Innych machin wodnych jako i wietrznych nie ma. 
 

8-vo 
 

Drogi partykularne w tej parafii i trakty publiczne podług miary mil, tak się opisują: 
1-mo Droga partykularna do Wobolnik, gdzie kościół parafialny. Tedy od kościoła 
parafialnego birżańskiego na południe poczyna się polem otwartym, równym i suchym 
ćwierć mili. Dalej chwastem na kroków kilkaset, podjechawszy po lewej stronie widać 
chatę na zaścianku Bożyszki zwanym, do Birż należącym. Po tym chwastami i 
zaroślami, wendołami, błotami, brodami grząskimi i krętą drogą pod wieś Dyrwanaki 
do Birż należącą, trzy ćwierci mili, pod którą rzeczka Ogłona. Przejechawszy mostek, 
po tym przez wieś i karczmę tej wsi idzie droga polem otwartym o kilka stai, sucha i 
równa, nie mająca żądnych gór i wendołów. Wjechawszy zaś do chrustu, tą samą drogą 
dzieli się na zimową i letnią, to jest zimową w prawą, a letnią w lewą. W prawą tedy 
podjechawszy o kilkaset kroków chrustami i łąkami, bagno na kroków dwieście, gdzie 
był niegdyś most, lecz teraz zrujnowany i latem przejechać nie można. Na takowym 
bagnie znajduje się drzewo, czarna olcha, zanim chrustami, zaroślami, łączkami, gdzie 
są grząskie błota, kałuże wielkie, bez mostów, do zaścianka zwanego Gaweniszki do 
Birż należącego, który pominąwszy chrustami, nieco lepszą drogą, do wsi Zostawciów 
do Birż należącej, pół mili. Letnią zaś jak się wspomniało, w lewo chrustami, łączkami, 
gdzie się znajdzie kałuże, wendoły, do zaścianka Gieniszek do Birż należący ćwierć 
mili. Mimo znowu chrustami, kręto drogą i błotnistą, wyjeżdża się na bagno, te same 
wyżej opisane, które przejechać potrzeba mostem długim, wąskim i nikczemnym, na 
kilkaset kroków ciągnącym do tejże samej wsi Zostawciów ćwierć mili wielkiej. Gdzie 
się łączą takowe obie drogi i ciągną się do kościoła parafialnego wobolnickiego, a tu się 
kończy parafia birżańska. 
2-do Droga do Podbirż, gdzie kościół parafialny, na zachodzie zimowym. Od kościoła 
parafialnego birżańskiego poczyna, z miasta mimo dworu birżańskiego, pod którym 
rzeka Ogłona przejeżdża się mostem. Po tym polem otwartym, drogą suchą równą, aż 
do brodu Podziemka zwanego, ćwierć mili wielkiej i tu się kończy parafia. 
3-tio Droga do Szemberga miasteczka w Kurlandii bedącego, gdzie kościół parafialny, 
na północy. Od kościoła birżańskiego, pod którym rzeczka Ogłona przejeżdża się 
mostem, a podjechawszy o kilkaset kroków, ta droga kręto w prawo idzie polem 
otwartym. Koło stawu birżańskiego ćwierć mili, po tym błotko od stawu odlewające się 
przejeżdża się mostkiem. Podjechawszy nieco jest chrust, który pominąwszy z prawej 
strony widać wieś Rymkuszki do Birż należącą, z lewej strony wieś Ślepście takoż do 
Birż należącą i tymi chrustami i polami równą i twardą drogą, wyjeżdża się na karczmę 
rupejską JP Karpia mila wielka, za którą wraz ruczaj wpadający do rzeki Oposzczy o 
kilka stai, wpada ruczaj grząski i głęboki do Oposzczy, którą się przejeżdża mostem 
dobrym i bezpiecznym. Dalej takoż chrustami i nierówną drogą o kilka stai wyjeżdża 
się na pole zaścianka Sobanciszek w zastawie JP Sakiena, skąd już się poczyna sucha i 
równa droga, polem aż do wsi Babian tegoż JM ćwierć mili, za tą wsią wyjechawszy 
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znowu polem, kręto w lewo idzie droga do Szemberga, tu się kończy w tę stronę parafia 
birżańska. W prawo zaś koło Oposzczy do Radziwiliszek miasteczka, gdzie jest kościół 
filialny do Birż należący, to jest polem otwartym, drogą dobrą, suchą, twardą, równą na 
wiś Kaczany w zastawie JP Kaczyńskiego ćwierć mili. Mimo wsi Nowosadziów 
zastawnej tegoż JM, z drugiej strony Oposzczy leżącej, przez wieś Jasiszki ćwierć mili, 
z tej wsi do miasteczka Radziwiliszki ćwierć mili, pod którym przejeżdża się rzekę 
Oposzczę brodem i przykrą górą wjeżdża się do tego miasteczka i tu kończy się parafia 
birżańska, a granica poczyna się kurlandzka. 
4-to Droga do Popiela, ta sama i do Kwetek do kościołów parafialnych, na wschodzie 
letnim. Od kościoła parafialnego birżańskiego wyjeżdżając z Birż pod mostem samym 
przejeżdża się rzekę Oposzczę mostem wygodnym i bezpiecznym, za którym o dwieście 
kroków w prawo kręto idzie droga zimowa, do tychże kościołów. Na karczmę i wieś 
Śliże w zastawie JP Rupejki pół mili wielkiej, chrustami i zaroślami, które pominąwszy 
takoż chrustami, bagnami, łąkami, lasem brzozowym i olchowym, między którymi 
kończy się parafia birżańska. Letnia prosto polem birżańskim, suchą twardą drogą, 
blisko ćwierć mili, po tym chrustami, wendołami, kręto, nierówno o kilka stai wyjeżdża 
się na karczmę zwaną Lesiszki w zastawie JP Trojanowskiego, którą pominąwszy o 
dwieście kroków, bród długi, kamienisty, grząski, bez mostu i huci. Polem mimo wsi 
Staczkuny do Birż należącej znowu o kilka stai podjechawszy pod wielki las brzozowy, 
takoż bród głęboki i grząski. Za tym brodem, tymże lasem blisko pół mili, mokrą, 
korzenistą, krętą drogą do dworu Porawica w zastawie JP Komorowskiego szambelana 
JKM, pod którym rzeczka Roweja przejeżdża się mostem dobrym i bezpiecznym. Po 
tym polem równą i twardą drogą idzie, aż do wsie Winksznin w zastawie tegoż JP 
ćwierć mili i tu się kończy parafia birżańska. 
5-to Droga publiczna zimowa z miasteczka Kupiszek do Rygi. Wraz z tegoż miasteczka 
w dół niemały, na groblę i most przez rzekę Ławenę, na której i młyn tamże i karczma, 
mimo tejże, przykrą górą bierze się w prawo. Polem wioseczki należącej do Kupiszek, 
wpada do lasu brzozowego i olchowego na milę dłużyny ciągnącego się. Z niego 
wyjechawszy po lewej stronie widać wieś do tychże Kupiszek należącą, po tym 
chrustami i częścią polem do karczmy Molini zwanej, tychże Kupiszek, za którą wraz w 
dół podjechawszy przejeżdża się rzeczkę Piwesę, nawet mostem, po końcu którego 
mostu błotami idzie aż do Sołomieścia. Miasteczka w zastawie JP Morykoniego, przez 
te miasteczko przejechawszy, dwór sołomieski w prawo zostaje się, tymże błotem 
otwartym idzie się do wsi Narwidziów w zastawie tegoż JM mili półtorej. Od wsie 
znowu Narwidziów chrustami i błotami do wsi Gołwoków w zastawie tegoż JM ćwierć 
mili małej. Takoż znowu błotami, lasem brzozowym, do wsi Świlów, takoż 
sołomieskiej zastawnej ćwierć mili wielkiej. Za tą wioską przez kilka stai do wsi 
Wojtkun do Birż należącej. Z tej chrustami i nieco brzozowym lasem, mimo wioseczki 
Turoszczy zwanej, birżąńskiej. Polem otwartym do karczmy i wioski Dyrwaków, takoż 
birżańskiej. Z Dyrwaków chrustami mila jedna, aż do Birż, miastem przez staw do wsi 
Rymkuszek do Birż należącej, ćwierć mili, a od pomienionej wsi nieco chrustami 
małymi i polem wsi Jodel JP Karpia, w prawo leżącej. Do karczmy rupejskiej tegoż JM 
trzy ćwierci mili, od której o kilkaset kroków znowu karczma do Birż należąca, za nią 
chrustami na wieś Tatary zastawnej Jk Rubowicza ćwierć mili, za którą wraz w lewo 
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lasami brzozowymi i łąkami, aż do wsi Ryndowgiów zastawnej JP Staszewskiego pół 
mili wielkiej. Od tej wsi o kilka stai mimo zaścianka Auksztole zwanego w zastawie 
tegoż JM, polem otwartym drogą równą i prostą na wieś Świdzie i karczma takoż, tegoż 
JM. Stamtąd chrustami małymi wyjeżdża się na folwark Hermaniszki zastawie JP 
Sakiena i gdzie znajdzie przykomorek należący do komory kwetkowskiej, pod którym 
przejeżdża się rzekę portową Niemenek, granicząca Litwę od Kurlandii. Do Szemberga 
borami drogą prostą do karczmy holenderskiej zwanej JPani Korsowej mila jedna. Z tej 
do karczmy Barbały tamże i kościółek luterański polami pół mili. Od Barbały do 
karczmy Molini takoż polami, równą i prostą drogą pół mili. Z Molini zaś znowu polem 
otwartym, do karczmy Bekiery mila, gdzie się schodzą gościńce wielkie jeden z 
upitskiego do Bowska, drugi z wiłkomierskiego do komory kwetkowskiej, od tej 
karczmy mil siedem rachują, jednym gościńcem wielkim, aż do Rygi samej. 
Takowe opisanie parafii mojej, podpisem ręki własnej stwierdzam 

k. Franciszek Rubowicz 
Pleban birżański 

 
II.3. Dusiaty 
  
LPAH, F. 694/1/3504, nr 620, k. 328 – 337 (oryginał) 
[nr 620, k.328] 

Parafia dusiatska 
 

1-mo 
 

Kościół parafialny w miasteczku Dusiaty80

Antuzów

 położony, w powiecie wiłkomierskim, 
dekanacie kupiskim. Wioski i miejsca do tej parafii należące, są w tymże powiecie 
według porządku alfabetu ułożone i tak tu po sobie idą: 

81

Antokol folwark plebanii dusiatskiej, na samym wschodzie letnim ćwierć mili. 

 dwór WP Platera starosty giegobrodzkiego, na wschodzie letnim względem 
kościoła dusiatskigo, mila mierna. 

Antowile WP Platera starosty giełdziańskiego82

Antozigie WP Platera starosty subockiego

, między wschodem letnim i zimowym 
półtorej mili miernej. 

83

Azuczaunie WP Platera starosty giegobrodzkiego, na północ pół mili. 
, na samym południu pół mile małe. 

Antandria WPani Platerowej starościny subockiej, między wschodem letnim i 
południem mila mierna. 
Audra folwark WP Platera starosty subockiego, na zachodzie letnim mila mierna. 
Bredesie WP Platera starosty giegobrodzkiego, na północ półtorej mili. 
Białuny tegoż JM, na samym wschodzie letnim mila mierna. 

                                                           
80 Tamże, t. 2, s. 230 
81 Tamże, t. 1, s. 45 
82 Plater Józef Antoni Wilhelm żył w latach 1750 – 1832 starosta giełdziański był synem Wilhelma Jana 
wojskiego inflanckiego i Petroneli z Nagórskich. Polski słownik, t. 24, s. 676                                                 
83 Plater Kazimierz starosta subocki właściciel dóbr Dusiaty. Tamże, t. 24, s. 686 
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Bakucie tegoż JM, na wschodzie letnim mila wielka. 
Butoniczki tegoż JM, na wschodzie letnim mila wielka. 
Bumble WP Platera starosty subockiego, na wschód zimowy pół mili. 
Butkiele tegoż JM, na wschodzie letnim mila mała. 
Biłejszy tegoż JM, na zachodzie zimowym mila mierna. 
Bercziuny tegoż JM, na wschodzie zimowym mila mierna. 
Beczyszki JPani Frejtakowej, na wschodzie letnim mila mała. 
Bieriuny wieś starostwa uszpolskiego, na zachodzie zimowym pół mile mierne. 
Bikuny WPani Platerowej starościny subockiej, na południe mila wielka. 
Budrany JP Brzezińskiego, na wschodzie zimowym półtorej mile mierne. 
Bojaryszki folwark JPani Strutyńskiej, na południe półtorej mile. 
Bojaryszki84

Bruzy tejże JM, na wschodzie zimowym półtorej mili wielkiej. 
 wieś tamże, tejże JM, półtorej mili wielkiej. 

Beleie dwór tejże JM, na wschodzie zimowym półtorej mili miernej. 
Bojaryszki zaścianek tejże JM, na południe półtorej mili. 
Bejejdzie JP Brzezińskiego, na wschodzie zimowym mila mierna. 
Czyżyki JOK Radziwiłła, na południe mil dwie wielkich. 
Dusiaty dwór WP Platera starosty subockiego, pod samym zachodem zimowym o 
półtora tysiąca kroków. 
Dusiaty miasteczko, w którym kościół parafialny jest punktem względem którego czyni 
się opisanie całej parafii. Same miasteczko należy do WP Platera, prócz dziesięciu 
domów do plebanii. 
Dytmanie tegoż JM, na wschodzie zimowym pół mile mierne. 
Darżyniki WP Platera starosty giegobrodzkiego, na północ mila mierna jedna. 
Derwinie tegoż JM, na wschodzie letnim mila wielka. 
Duburajcie tegoż JM, na wschodzie letnim mila mierna. 
Dubury JP Giedrojcia, na wschodzie letnim mila mała. 
Dubury85

Dubury folwark JP Tołoczki, na wschodzie letnim mila mała. 
 JP Malickiego, na wschodzie letnim mila mała. 

Drangielczki zaścianek starostwa uszpolskiego, na południe mila mała. 
Drusiany JOK Radziwiłła, na południe półtorej mili wielkiej. 
Daugiele86

Dule tegoż JOK, na południe mil dwie mierne. 
 wieś i kościół tegoż JOK, na południe mila dwie wielkich. 

Dzieniszki JP Francowicza, na wschodzie letnim półtorej mili mierne. 
Damaszuny JPani Strutyńskiej, na wschodzie letnim półtorej mili. 
Ejwanie WP Platera starosty subockiego, na południe ćwierć mile małe. 
Grawemburg folwark WP Platera starosty giegobrodzkiego, na wschodzie letnim pół 
mili małe. 
Gipiany tegoż JM, na północ pół mili małe. 
Grumbiny87

                                                           
84 Słownik gegraficzny, t. 1, s. 294 
85 Tamże, t. 2, s. 206 
86 Tamże, t. 1, s. 912 
87 Tamże, t. 2, s. 873 

 folwark JP Jazyny, na wschodzie letnim mila mierna. 
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Grumbiny wioska tamże, tegoż JM. 
Grzybiczki JP Brzezińskiego, na wschodzie zimowym półtorej mile wielkie. 
Gudele WP Wereszczyńskiego starosty upitskiego88

Grety JPani Frejtakowej, na wschodzie letnim mila mierna. 

, na wschodzie letnim dwie mile 
mierne. 

Gasie WP Platera starosty subockiego, na wschodzie zimowym pół mile mierne. 
Gugi tegoż JM, na wschodzie zimowym pół mile mierne. 
Gaweniszki tegoż JM, na północ ćwierć mili. 
Guntule tegoż JM, na wschodzie zimowym mila mierna. 
Gornie folwark JPani Strutyńskiej, między wschodem letnim i południem dwie miele 
wielkie. 
Gornie wieś tegoż JM, tamże. 
Gumbrany zaścianek tejże JM, na wschodzie zimowym półtorej mile mierne. 
Gaj folwark JOK Radziwiłła, na południe dwie mile wielkie. 
Gatowcie Jkk karmelitów bosych, między wschodem zimowym i południem półtorej 
mili mierne. 
Gajdele JP Brzezińskiego, na wschodzie zimowym mila mierna. 
Jwaniszki WP Platera starosty giegobrodzkiego, na wschodzie letnim mila wielka. 
Janejkiszki tegoż JM, na wschodzie letnim mila mierna. 
Jawidzie tegoż JM, na wschodzie letnim mila wielka. 
Indusie JP Brzezińskiego, między wschodem letnim i zimowym półtorej mile mierne. 
Jakuncie tegoż JM, między wschodem letnim i zimowym mila wielka. 
Izyta folwark WP Wereszczyńskiego, na wschodzie letnim dwie mile mierne. 
Juszkiany tegoż JM, na wschodzie letnim dwie mile mierne. 
Izytka tegoż JM, na wschodzie letnim dwie mile wielkie. 
Jadougie WP Platera starosty subockiego, między wschodem letnim i zimowym trzy 
ćwierci mili. 
Jaskaniszki tegoż JM, na północ ćwierć mili małe. 
Jesy do plebanii dusiatskiej należące, na północ ćwierć mili. 
Jakszty JPani Strutyńskiej, na wschodzie zimowym półtorej mili wielkiej. 
Janczeniszki tegoż JM, na wschodzie zimowym mila mierna.  
Jasiuny tegoż JM, między wschodem i południem mila mierna. 
Karkliniszki89

Kałwele JP Brzezińskiego, na wschodzie letnim mila mierna. 
 JP Kiełpsza, na wschodzie letnim półtorej mili. 

Krowiszki JP Brzezińskiego, na wschodzie letnim mila wielka. 
Kujkie tegoż JM, między wschodem letnim i zimowym mila mierna. 
Kondracie do plebanii dusiatskiej, na wschodzie letnim mila mała. 
Krowiszki JP Frejtakowej, na wschodzie letnim mila mała. 
Kalmiszki WP Platera starosty subockiego, na wschodzie letnim ćwierć mili. 
Kajrany tegoż JM, na południe mila mierna. 
Kowale tegoż JM, na samym zachodzie zimowym ćwierć mili. 
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Kroszty90

Kałbutyszki tegoż JM, na zachodzie zimowym pół mile mierne. 
 tegoż JM, na wschodzie zimowym pół mile mierne. 

Koniuchy91

Kropele tejże JM, na wschodzie zimowym półtorej mili wielkiej. 
 folwark JPani Strutyńskiej, na wschodzie zimowym półtorej mili. 

Kujtenie tejże JM, na wschodzie zimowym półtorej mili wielkie. 
Łatwiszki JPani Frejtakowej, na wschodzie letnim mila mała. 
Łungiele WP Platera starosty subockiego, na wschodzie zimowym ćwierć mili. 
Łundziszki JP Brzezińskiego, na wschodzie zimowym mila wielka. 
Maciuniszki WP Platera starosty subockiego, na wschodzie letnim pół mili. 
Masianie tegoż JM, na wschodzie zimowym pół mili małe. 
Meglince JP Brzezińskiego, na wschodzie letnim mila mierna. 
Matkiszki tegoż JM, na południe półtorej mili wielkie. 
Mumeliszki tegoż JM, na wschodzie zimowym półtorej mile. 
Mukule WP Wereszczyńskiego, na wschodzie letnim półtorej mili. 
Mazury Wielkie tegoż JM, na wschodzie letnim dwie mile mierne. 
Mazury Małe na wschodzie letnim dwie mile mierne. 
Mierkie JPani Strutyńskiej na wschodzie letnim półtorej mili. 
Mikwie zaścianek tejże JM, na wschodzie letnim półtorej mili. 
Mejtury JP Malickiego, na wschód letni słońca mila mierna. 
Maliuki do plebanii dusiatskiej, na wschodzie letnim mila mała. 
Małatyszki zaścianek do plebanii dusiatskiej, na północ mila mierna. 
Markuny92

Mikałajuny JOK Radziwiłła, na południe półtorej mili wielkiej. 
 WP Platera starosty giegobrodzkiego, na wschodzie letnim ćwierć mili małe. 

Minkuny WP Platera starosty giegobrodzkiego, na zachodzie zimowym mila mierna. 
Namaliszki JP Giedrojcia, na wschodzie letnim półtorej mili miernej. 
Napele JP Francowicza, na wschodzie letnim mil dwie mierne. 
Napnie tegoż JM, na wschodzie letnim mil dwie mierne. 
Narwidzie JPani Strutyńskiej, na południe mil dwie wielkie. 
Narszany WP Platera starosty subockiego, na wschodzie zimowym mila mała. 
Nowiki JP Małkiewicza, między wschodem letnim i zimowym mila mierna. 
Ostrów Dusiatski WP Platera starosty subockiego, na północ pół mili. 
Owizie tegoż JM, na południe pół mili mierne. 
Owile93

Owile
 folwark JP Kiełpsza, na wschodzie letnim półtorej mili. 

94

Orliszki JP Paszkiewicza, na wschodzie letnim mila mierna. 
 pięć folwarków JPP Giedrojciów, na wschodzie letnim półtorej mili miernej. 

Osokno95

Podusiacie folwark WP Platera starosty subockiego, na wschodzie zimowym względem 
kościoła, kroków tysiąc. 

 dwór WJPani Platerowej starościny subockiej, na południe mila mała. 
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Paberzy tegoż JM, między wschodem letnim i zimowym pół mili wielkie. 
Piotrowczyszki tegoż JM, na wschodzie letnim mila wielka. 
Pokircie Jk plebana uciańskiego, na wschodzie letnim pół mili mierne. 
Pożegnie JP Brzezińskiego, na wschodzie zimowym półtorej mili wielkie. 
Petkuniszki JP Kiełpsza, na wschodzie letnim mila wielka. 
Putejkie do starostwa uszpolskiego, na południe mila mierna. 
Poczkiszki do tegoż starostwa, na południe mila mała. 
Padusiacie folwark kk. karmelitów bosych konwentu antolepskiego, między wschodem 
i południem mila mierna. 
Petraki zaścianek JPani Strutyńskiej, na wschodzie zimowym półtorej mili. 
Poszaksze JOK Radziwiłła, na południe półtorej mili. 
Pokrzyzie JPani Strutyńskiej, na południe dwie mile wielkie. 
Rakiance do plebanii dusiatskiej należące, na wschodzie letnim mila mała. 
Ragiany JP Jaujwy, na wschodzie letnim półtorej mili mierne. 
Rodoupiła JP Brzezińskiego, na wschodzie letnim, mila mierna. 
Ryszkany do starostwa uszpolskiego, między południem i zachodem letnim mila 
mierna. 
Raudance WP Platera starosty subockiego, na wschodzie letnim półtorej mili miernej. 
Sołohubiszki96

Szanbały JP Giedrojcia, na wschodzie letnim mila wielka. 

 dwór WPani Platerowej starościny subockiej, na samym zachodzie 
zimowym mila mierna. 

Sakinie WP Platera starosty giegobrodzkiego, na wschodzie letnim mila wielka. 
Szniakczty tegoż JM, na wschodzie letnim dwie mile mierne. 
Sztejniczki folwark tegoż JM, na wschodzie letnim półtorej mili mierne. 
Sauczuny JP Brzezińskiego, na wschodzie zimowym półtorej mili mierne. 
Syrgiady tegoż JM zaścianek, między wschodem letnim i zimowym półtorej mili 
mierne. 
Sniegiszki WP Platera starosty subockiego, na wschodzie letnim pół mili mierne. 
Sadany tegoż JM, między wschodem letnim i zimowym mila mała. 
Szałtanalkie tegoż JM, na wschodzie zimowym mila mała. 
Sakaliszki tegoż JM, na południe pół mili mierne. 
Skinejki tegoż JM, na wschodzie zimowym ćwierć mili wielkie. 
Staszkaniszki dwór JOK Radziwiłła, na południe mil dwie wielkie. 
Szyłejkie JPani Strutyńskiej, między wschodem zimowym i południem półtorej mili 
mierne. 
Staukuny zaścianek tegoż JM, między wschodem i południem półtorej mili. 
Szakimany tegoż JM, na wschodzie zimowym półtorej mili mierne. 
Szuidzie tegoż JM, na wschodzie zimowym półtorej mili mierne. 
Suboczyszki JPani Strutyńskiej, na wschodzie zimowym półtorej mili mierne. 
Świgary tegoż JM, na wschodzie zimowym półtorej mili mierne. 
Tatyruji zaścianek tegoż JM, na wschodzie zimowym półtorej mili. 
Ułożyszki JP Małkiewicza, na wschodzie zimowym pół mili mierne. 
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Użubale JP Weyssenhoffa, na zachodzie letnim mila mierna. 
Uzusienie zaścianek WPani Platerowej starościny subockiej, na zachodzie zimowym 
mila mierna. 
Woskowszczyzna folwark WP Platera starosty subockiego, na wschodzie zimowym 
mila mierna. 
Wabale tegoż JM, między wschodem letnim i zimowym mila mała. 
Wazgiele tegoż JM, na południe mila mierna. 
Wiekikuszki WP Platera starosty giegobrodzkiego, na północ mila mierna. 
Wajniuny tegoż JM, na północ mila mierna. 
Wałungie tegoż JM, na wschodzie letnim mil dwie mierne. 
Wielerance tegoż JM, na wschodzie letnim mil dwie mierne. 
Warlinie tegoż JM, na północ mila wielka. 
Wenurów dwór, wieś, kościółek JP Brzezińskiego, między wschodem letnim i 
zachodem mila mierna. 
Wildziuniczki zaścianek do plebanii należący, na północ trzy ćwierć mile. 
Wejkunie JP Wereszczyńskiego, na wschodzie letnim mil dwie wielkich. 
Warniszki JPani Frejtakowej, na wschodzie letnim mila mała. 
Wiałejkie folwark i wieś JP Ostfalda, na południe półtorej mili mierne. 
Waryszki zaścianek JPani Stratyńskiej, między wschodem zimowym i południem dwie 
mile. 
Wartysze tejże JM, między wschodem letnim i zimowym półtorej mili mierne. 
Weragiszki tejże JM, na wschodzie zimowym półtorej mili mierne. 
Wałungie tejże JM, na wschodzie zimowym mila mierna. 
Wenazedzie JP Brzezińskiego zaścianek, na wschodzie zimowym pięć ćwierci mili. 
Zirneje WP Platera starosty giegobrodzkiego, na południe dwie mile wielkie. 
Zadoje tegoż JM, na północ mila mała. 
Żubliszki WP Platera starosty subockiego, między wschodem letnim i zimowym pół 
mili mierne. 
Żagaryszki JPani Strutyńskiej zaścianek, na wschodzie letnim półtorej mili mierne. 
Zaścianek Zojka tejże JM, na południe dwie mile wielkie. 
Zaścianki trzy tejże JM, na wschodzie zimowym półtorej mili mierne. 
Zaścianek Boiaryszki tejże JM, na południe półtorej mili mierne. 
Zaścianek Juickiego tejże JM, na południe dwie mile wielkie. 
Żadawejnie tejże JM, na południe dwie mile wielkie. 
Zaścianek JP Ostfalda, na południe mila wielka. 
Zachary JP Brzezińskiego, na wschodzie zimowym półtorej mili mierne. 
Żułbucie tegoż JM, na wschodzie zimowym półtorej mili wielkie. 
Zabiczuny WPani Platerowej starościny subockiej, na południe mila wielka. 
 

2-do 
 

Od tego parafialnego kościoła, kościoły w okolicy sąsiedzkie, parafialne i filialne są 
następujące: 
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Krewny kościół parafialny w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach WP Romera 
podkomorzego trockiego, na północ mil dwie wielkich. 
Jeziorosy97

Sołok

 kościół parafialny w powiecie i dekanacie brasławskim, w dobrach JOK 
Pasterza, na wschodzie letnim, cztery mile mierne. 

98

Uciana kościół parafialny w powiecie wiłkomierskim, dekanacie kupiskim, w dobrach 
WPani Strutyńskiej, na południe, mil cztery wielkie. 

 kościół parafialny w powiecie i dekanacie brasławskim, w dobrach JOK 
Pasterza, między wschodem letnim i zimowym, cztery mile mierne. 

Uszpole kościół parafialny w powiecie wiłkomierskim, dekanacie kupiskim, w dobrach 
starostwa uszpolskiego, na południe mil, trzy miernych. 
Jużynty kościół parafialny w powiecie wiłkomierskim, dekanacie kupiskim, w dobrach 
WP Weyssenhoffa, między zachodem letnim i zimowym, półtorej mili mierne. 
Suwieki kościół filialny jezioroski w powiecie wiłkomierskim, w dekanacie 
brasławskim, w dobrach JP Zaranka chorążego, na wschodzie letnim, dwie mile 
wielkie. 
Antolepty99

Wilno miasto stołeczne litewskie, między zachodem zimowym i południem, mil 
dwadzieścia miernych. 

 kościół filialny dusiatski kk karmelitów bosych, w powiecie 
wiłkomierskim, dekanacie kupiskim, w dobrach JPani Strutyńskiej starościny 
sejwejskiej, między wschodem zimowym i południem, mila mierna. 
 

3-tio 
 

Miasta znaczniejsze około tego kościoła dusiatskiego: 

Wiłkomierz miasto sądowe przy rzece nazwanej Świętą, leży na południe, odległe o mil 
czternaście miernych. 
 

4-to 
 

Droga z Dusiat do Wilna dość jest dobra, prócz gór niektórych. 
Droga z Dusiat do Wiłkomierza nie jest naganna, prócz miejscami grobli i mostów 
niewygodnych.  
Z Dusiat do Wilna letnią drogą godzin trzydzieści, zimową zaś dwadzieścia z popasem. 
Z Dusiat do Wiłkomierza letnią drogą jazdy z popasem godzin dwadzieścia, zimową zaś 
godzin szesnaście. 
 

5-to 
 

Jezioro Sorty100
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 na mil dwie długie, szerokie zaś na sznurów geometrycznych 
piętnaście, miejscami dwadzieścia i trzydzieści. Względem kościoła parafialnego 
dusiatskiego odległe jest o kroków sto pięćdziesiąt, położone na zachód i północ. 
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Jezioro Wenudow na pół ćwierci mili długie, na tysiąc góra kroków szerokie. 
Względem kościoła leży między wschodem letnim i zimowym milę mierną. 
Jezioro Osokno na półtora tysiąca kroków długie, szerokie zaś miejscami na kroków 
trzysta, miejscami dwieście. Leży na południe mila mała. 
Jezioro Ontandria szerokie na sznurów geometrycznych dwadzieścia i dwadzieścia pięć 
miejscami, długie zaś na pół ćwierci mili. 
Jezioro Załwa długie na półtora tysiąca kroków, szerokie na czterysta. Leży między 
północą i wschodem letnim mila mierna. 
Jezioro Kondracie długie na kroków tysiąc, szerokie na pięćset. Leży na samym 
wschodzie mila mała. 
Jezioro Matuki długie i szerokie na kroków trzysta. Leży na wschodzie letnim pół mili 
mierne. 
Jezioro Balnio długości kroków dwa tysiące, szerokości dwieście. Leży na wschodzie 
letnim, ćwierć mili. 
Jezioro Eglinio na dwieście kroków długie, szerokie na sześćdziesiąt. Leży na północ 
ćwierć mili. 
Jezioro Eglinelio nieco mniejsze, w tej samej pozycji i odległości. 
Jezioro Wikas na pięćset kroków długie, szerokie zaś na dwieście. Leży na wschód letni 
pół mili mierne. 
Jezioro Wikielis podobnej wielkości, w tej samej pozycji i odległości. 
Jezioro Czauna dłużyni i szerzyni na kroków pięćset. Leży na samą północ ćwierć mili. 
Jezioro Ilgis dłużyni na kroków tysiąc, szerokie na sto. Leży na północ o ćwierć mili. 
Jezioro Dubury dłużyni na kroków pięćset, szerzyni na trzysta. Leży na wschodzie 
letnim mila mierna. 
Jezioro Duburajcie dłużyni i szerzyni na kroków czterysta, na wschodzie letnim mila 
mierna. 
Jezioro Oicile długie i szerokie na mile małą. Względem kościoła dusiatskiego leży na 
wschodzie półtorej mili. 
Jezioro Zirnije na półtora tysiąca kroków długie i szerokie. Leży na północ mila wielka. 
Jezioro Kulis na czterysta kroków długie i szerokie. Leży na północ mila wielka. 
Jezioro Śniutis na trzysta kroków długie i szerokie, między wschodem zimowym i 
południem mila. 
Jezioro Śniutelis podobnej wielkości, na południe pół mili. 
Jezioro Żiegas długie i szerokie na pięćset kroków. Leży na południe pół mili. 
Jezioro Żiegielis tejże wielkości, tamże. 
Jezioro Pławis i Pławelis długie i szerokie na kroków trzysta. Leży na południe pół mili. 
Jezioro Jużynty długie na ćwierć mili, szerokie na kroków trzysta. Leży na wschodzie 
zimowym półtorej mili. 
Jezioro Kompolis długie i szerokie na kroków tysiąc. Leży na wschodzie zimowym 
półtorej mili. 
Jezioro Bokiśe długie i szerokie na pół ćwierć mili. Leży na wschodzie zimowym 
półtorej mili. 
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Jezioro Swejtuta długie i szerokie na kroków tysiąc, leży na wschodzie zimowym mila 
mierna. 
Jezioro Łuksztynis na kroków dwieście długie i szerokie. Leży na wschodzie zimowym 
mila mierna. 
Jezioro Kujtenie długie i szerokie na kroków trzysta. Leży na wschodzie zimowym mila 
mierna. 
Jezioro Gilinis długie i szerokie na kroków osiemdziesiąt. Leży na wschodzie zimowym 
mila mierna. 
Jezioro Jodinis podobnej wielkości, tamże. 
Jezioro Raudinis tejże wielkości, tamże. 
Jeziorko Warlinis tejże wielkośc, tamże. 
Jeziorka Gipinis i Gipinielis długie i szerokie po kroków dwieście. Leży na zachód 
zimowy mila mierna. 
Jeziorko Warniczki tejże wielkości, na wschodzie letnim mila mała. 
Jeziorko Zabłociszki długie na ćwierć mili, szerokie na sznurów geometrycznych 
miejscami dziesięć, miejscami piętnaście. Leży na wschodzie letnim mil dwie mierne 
względem kościoła. 
Jezioro Izyta długie na kroków tysiąc, szerokie na czterysta. Na wschodzie letnim leży 
od kościoła, mil dwie. 
Jeziorko Izytka długie i szerokie na sto kroków. Leży na wschodzie letnim mil dwie 
mierne. 
Bagno znaczniejsze w tej parafii, które ciągnie się od wsi Mierkie, aż ku folwarkowi 
Izyta, szerokości i długości na pół mili wielkie. 
Błoto sołubiskie na trakcie komajskim, między wschodem letnim i zimowym. Długości 
na ćwierć mili i szerokości tyleż, przez które w lato jest używana grobla rowami 
głębokimi okopana, jednak przejeżdżającym nie jest wygodna, dla drzewa i faszyny 
wygnitych oraz topkości w miejscach niektórych. 
Błoto osokińskie na trakcie wileńskim, względem kościoła na południe. Długości na pół 
mili, szerokości na kilkaset kroków, przez które sypana grobla wygodna. 
Stawek WP Platera starosty subockiego, pod samym dworem dusiatskim, z krynic 
tamże wynikających formujący się. Szczupły i mały, po końcu którego młynek i mostek 
wygodny, względem kościoła na zachód zimowy. 
Stawek po folwarku Podusiacie tegoż JM, na samym wschodzie zimowym. Długości na 
kroków sto, szerokości na pięćdziesiąt. Po końcu którego młynek i mostek wygodny. 
Stawek JP Ostfalda z jeziora Ontandrii i rzeki z niego płynącej. Uformowany na kroków 
sto wzdłuż i wszerz. Po koniec którego przy młynku mostek zbudowany, względem 
kościoła leży na południe. 
Stawek pod Krowiszkami JPani Frejtakowej z krynic uformowany, na kroków 
sześćdziesiąt wzdłuż i wszerz. Po koniec którego przy młynku mostek, względem 
kościoła leży na południe mila. 
Sadzawki dwie po koniec dziedzica i kanał w sadzie dworu dusiatskiego. Wielkości po 
kilkadziesiąt kroków zawierające w sobie, względem kościoła na wschodzie letnim. 
Kanał we dworze antuzowskim WP Platera starosty giegobrodzkiego, na sto kroków 
dłużyny, szerzyny na dwadzieścia, względem kościoła na wschodzie letnim. 
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Rzeka nazywająca się Świeta101

Rzeka Biełuny pod wsią Biełunami, względem kościoła na wschód letni. Wychodzi z 
jezior duburskich i wpada do jeziora Załwa. Przy wyjściu z onego jest wystawiony 
wygodny mostek, od którego płynie na młyn ontazowski i tartak. W bliskości miejsca 
łączy się z jeziorem zadojskim. 

 bierze swój początek z błot i jezior dukcztańskich o mil 
sześć od Dusiat. Płynie przez wieś Antolepty JPani Strutyńskiej gdzie młyn zbudowany, 
oraz mimo samego miasta Dusiat, o kroków sto, względem kościoła na południe, przez 
która idzie most i grobla sypana, należycie opatrzona. Wpada ta rzeka, od mostu o 
kroków sto, do jeziora Sort zwanego i tym jeziorem pół mili mierne, do mostu nowo 
wybudowanego na trakcie komajskim, od którego oddzielenie przez miasteczka 
Uszpole, Wiżuny, Onikszty, oraz miasto Wiłkomierz. Za którym o mil cztery wpada do 
rzeki Wilii. 

Rzeczka Zirneje na wschód letni, biorąca swój początek z jeziora Załwa. Płynie mimo 
wioski Żirneje i w bliskiej odległości wpada do jeziora Łaksztynia. Przejechać przez 
wymienioną rzekę jak latem tak wiosną, nie jest trudno. 
Rzeczka Markuny na wschód letni, wychodzi z jeziora Kondracie i płynie przez wioskę 
Markuny oraz mimo folwarku plebanii dusiatskiej, przez która mostek dość wygodny 
wystawiony. Dalej idzie rzeka łąkami i polami dusiatskimi, aż wpada przy trakcie 
abelskim do jeziora Sort, przy którym dla przejeżdżających jest zbudowany most 
wygodny. 
Most na jeziorze Pakaczynie na trakcie abelskim. Dłużyni w sobie mający na kroków 
pięćdziesiąt, nowo reperowany, leży na północ. 
 

6-to 
 

Gór w całej parafii znacznych nie ma, prócz względem kościoła na wschód letni, jadąc 
ku Oneitom, nieco górzysta droga. 
Lasy znaczniejsze w całej parafii: 
Puszcza dusiatska WP Platera starosty subockiego, leży na północ między jeziorami 
Sorty i Krewny. Mająca w sobie długości na milę, szerokości na pół mili wielkie. 
Drzewa innego w sobie nie mająca, prócz jodły, lipy, osiny, dębów bardzo małych. 
Puszcza boleiańska JPani Strutyńskiej, JP Brzezińskiego, JP Wereszczyńskiego, 
złączone z sobą. Leżą między wschodem letnim i zimowym. Zawierają w sobie dłużyni 
na półtorej mili, szerzyni zaś miejscami  na milę, miejscami na pół mili. Gatunki w niej 
drzewa sosna i jodła, więcej jednak sosny do zabudowy zdatnej znajdzie się. 
Puszcza osokińska WPani Platerowej starościny subockiej, położona na południe, pół 
mili wielkie. Nie ma w sobie innego drzewa prócz jodły, osiny i brzozy pod dostatkiem. 
W całej parafii prócz pomienionych lasów więcej jest otwartego pola, gdyż miejscami 
tylko chrusty i zarośla po kilka morgów długości i szerokości . 
 

7-mo 
 

                                                           
101 Tamże, t. 11, s. 688 
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Młynów sześć JPani Strutyńskiej na Świętej rzece, WP Platera w Dusiatach, w 
Padusiaciu i w Antuzowiu, JPani Frejtakowej przy folwarku Krowiszkach, JP Ostfalda 
w Wiałejkach, Platerowej przy dworze osokińskim. Wszystkie te młyny zbudowane są 
na wodzie ze stawów wynikających, jako się wyżej opisało w 6-to. Innych zaś machin 
jak wodnych, tak wietrznych, ani miejsc starożytnych nie ma. 
 

8-vo 
 

Droga partykularne w tej parafii i trakty publiczne, podług miary mil tak się opisuja: 
1-mo Droga do Krewień razem trakt ryski. Począwszy od kościoła parafialnego 
dusiatsiego, na północ idzie przez miasteczko, przy końcu którego kręto bierze w lewo, 
przez wrota gościńcem idącym koło jeziora Sort, otwartym polem na którym widać 
tysiąc kroków z lewej strony dwór dusiatski, w prawej zaś dwa zaścianki Jaskaniszki i 
Gaweniszki, lasem małym zasłonione. Przy końcu tego pola mostek przez rzekę do 
jeziora Sort wpadającej, jak się wyżej namieniło w 5-to. Dalej lasem sosnowym małym, 
aż do wioski Gipiany, którą przejechawszy o ćwierć mili małe widać karczmę i wioskę 
Zadoje, po między jeziorami zadojskim i krewnieńskim. Te mostkiem wygodnym 
mijając a gościńcem prostym i suchym jadąc, okazują się wioski za jeziorem w lewej 
stronie  o ćwierć mili oraz nieco lasu przebywszy, widać o pięćset kroków  wieś 
Wiekikuszki i szczupłej odległości Pokrzyzie, po między którymi wiedzie gościniec 
mostem przez jezioro dobrze opatrzonym, aż do wioski Bredesie, w której kończy się 
granica parafii dusiatskiej. 
2-do Droga do Jezioros, gdzie jest kościół parafialny, graniczący na wschodzie letnim. 
Z miasteczka gościńcem prosto na górę otwartym polem, mimo folwarku plebanii 
dusiatskiej i wioski Jasiuny w lewej stronie, o sześćset kroków odległej, aż do karczmy 
grawemburskiej, od której prosto gościńcem, gdzie do Antuzowa w prawo zaś mimo 
folwarku Grawemburg. Zaroślami i polami, suchą a nieco górzystą drogą, aż bliskości 
miejsca o kilkaset kroków odległymi wioskami Mejtury i Dubury oraz Wejkunie, aż do 
folwarku JP Paszkiewicza Orliszki. Od tego folwarku prosto i nieco o kilkaset kroków 
przez mostek przykrą drogą, do wioski Piotrowczyszki, od której o ćwierć mili takoż 
wioska Janiczce wiodąca trakt polem do Jezioros oraz rozgraniczająca parafię dusiatska 
od jezioroskiej. 
3- tio Droga do Sołoka razem trakt ryski, gdzie jest kościół parafialny, między 
wschodem letnim i zimowym. Mimo samego folwarku Podusiacie, otwartym polem i 
nieco przez ćwierć mili górzystą a suchą drogą, aż do wioski Łungiele. Od tej o kilka 
stai w lewej stronie widzialne wioski Paberzie, Jadougie, a za tym gościńcem mimo 
karczmy Lepini, lasem małym i nieco po części mokrą drogą, przez wieś Wenurów i 
dwór mimo kościoła w lewej stronie stojącego o kroków dwadzieścia, aż do folwarku 
Pożegnia i karczmy. Tu kończy się parafia dusiatska a zaczyna się sołocka. 
4-to Do kościoła uciańskiego parafialnego, graniczącego na południe, kędy razem trakt 
wileński. Mimo kościoła o piętnaście kroków oddalony, groblą i mostem usłanym przez 
Świętą rzekę, mimo krzyża murowanego. Od tego na półtora tysiąca kroków polem, 
przy końcu którego na prawo droga do wioski Pyweń, o ćwierć mili lasem zasłoniętej. 
W lewo za puszczą osokińską na pół mili wielkie, aż do grobli i dworu osokińskiego, 
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gdzie w lewo droga do wsi Zabiczun i Wiałejek o ćwierć mili odległych, górą 
zasłoniętych. W prawo zaś sucho wszystko, droga przez ćwierć mili do wioski Bikuń, 
gdzie koniec parafii dusiatskiej. 
5-to Droga do Uszpol gdzie jest kościół parafialny, graniczący między południem i 
zachodem letnim. Mimo dworu dusiatskiego o trzysta kroków odległego, kręto w lewo 
drogą. Dalej lasem i zaroślami, końcem jeziora uszpolskiego, Żiegas i wioseczki, blisko 
przy drodze Putejkie, aż do wioski Wazgielów. Od tej ćwierć mili wioska Dawejnie, 
która należy do parafii uszpolskiej a odgranicza od dusiatskiej. 
6-to Droga do Jużynt kościoła parafialnego, między wschodem letnim i zimowym 
położonego i graniczącego. Mimo dworu dusiatskiego o trzysta kroków od gościńca 
odległego, prosto polem otwartym, przez wieś w bliskości miejsca Kowale, od której 
wyjechawszy w prawej stronie blisko jeziora Sorty, w lewej zaś las mały i zarośla, które 
przebywszy wpada trakt na most przez Świętą rzekę, z jeziora Sort wychodzącą oraz 
mimo dwóch mieszkańców i karczmy Szaty. Grobla na kilkaset kroków przez błoto 
sypana, aż do dworu sołohubiskiego, od którego jest na gościńcu wieś Szatajrance, 
oznaczająca początek parafii jużyntskiej. 
7-mo Droga do Suwieka kościoła filialnego jezioroskiego, między północą i wschodem 
letnim graniczącego. Otwartym polem z miasteczka dusiatskiego, mimo folwarku 
plebanii dusiatskiej i karczmę grawemburską, od której w prawo trakt do Jezioros, 
prosto zaś o kilkaset kroków minąwszy folwark Grawemburg, wychodzi droga z 
pagórka na mostek, przez rzekę z błot wychodzącą. Od tego o trzysta kroków prosto 
gościńcem, na górę do dworu antuzowskiego, w prawo zaś na wioskę Pokircie plebanii 
uciańskiej. Lasem małym i rzadkim, aż do wioski i  karczmy Białuny, którą 
pominąwszy, drogą suchą, nieco górzystą, pomiędzy jeziorami Dubury i Duburajcie, 
idzie droga polami do wioski Dubur. Od tej lasem brzozowym, osinowym i olchowym, 
ciasną i wąską drogą pół mili niemal ciągnącą, do wsi Wederanców na górze 
zabudowanej. Tu poczyna się parafia jezioroska, tak na otwartym polu, o pół mili 
odległe, za jeziorem widzialny jest kościół suwiecki. 
8-vo Droga do Antolept kościoła filialnego dusiatskiego, na wschód zimowy 
graniczącego. Z miasteczka o dwieście kroków w lewo, koło folwarku Podusiacie, 
gościniec do Sołoka, w prawo koło samego młynku podusiatskigo, polem otwartym o 
pół ćwierć mili do wioski Skinejek, na pięćset kroków lasem sosnowym zapłonionej. 
Pomimo tej gościńcem, a więcej polem jak lasem do karczmy i wioski Kroszty zwanej, 
za którą w prawej stronie przy drodze karczma JP Matkiewicza. To pominąwszy pół 
mile jazdy lasem sosnowym, drogą suchą mimo karczemki w lesie zbudowanej 
Szarkiszki, aż na pole antolepskie, na którym w prawej stronie folwark Szarkiszki WP 
Platera starosty subockiego, o kilkaset kroków zasłonięty lasem. Wioska Guntele przy 
samym gościńcu, ex opposito mająca karczemkę w lewej stronie oraz samą wieś o 
tysiąc kroków Antolepty, gdzie kościół i klasztor kk. karmelitów bosych ma swoje 
położenie. 
9-to Droga czyli trakt do kościoła kupiskiego, w dobrach starostwa kupiskiego situm 
mającego, od którego dekanat ma swoje nazwisko. W położeniu swoim względem 
kościoła dusiatskiego na wschodzie letnim, mil osiem miernych odległy. Począwszy od 
kościoła wraz na most przez Świętą rzekę oraz kręto drogą mimo dworu dusiatskiego 



 
 

49 

idącą, polami obszernymi, przez wioskę Kowale zwaną, na tymże polu i dalej tymże 
polem, aż do mostku na Świętej rzece z jeziora tuż wychodzącą. Groblę mniej wygodną 
przebywszy, mimo dworu sołohubiskiego, gościńcem przez wioskę Dwirezie, aż do 
miasteczka Komaj, do którego z Dusiat mil trzy liczy się. Od tego miasteczka mimo 
dworu samego, droga miejscami mokrą do wioski pierwszej Urle, po tym Guczuny. Z 
tej wraz o kilkadziesiąt kroków na most przez rzekę Szeteksznę płynącą oraz dalej 
brzeźniakami, łąkami, drogą miejscami mokrą przy osobliwie wiosennej i jesiennej 
porze. Do dworu Mirabele, od którego jak pół mili wielkie liczy się, tak pominąwszy 
mostek i rzeczkę ze stawu wynikającą oraz karczmę murowaną. Mimo folwarku 
plebana kupiskiego, trakt wpada do miasteczka pomienionego Kupiszek. 
Parafia dusiatska nie ma w sobie żadnych granic wojewódzkich jak i powiatowych, ale 
cała ze wszystkimi wioskami i miejscami jest położona w powiecie wiłkomierskim. 
Takowe opisanie parafii mojej podpisem ręki własnej stwierdzm  

k. Tomasz Wildziewicz 
Pleban dusiatski 

 
II.4. Hanuszyszki 
 
LPAH, F. 694/1/3504, nr 618, k. 316 – 320 (oryginał) 
[nr 618, k. 316] 

Parafia hanuszyska 
 

1-mo 
 

Kościół parafialny we wsi hanuszyskiej, położony w powiecie wiłkomierskim i 
dekanacie kupiskiem, na granicy samej Kurlandii. Wioski i miejsca, do tejże parafii 
należące, są w tymże powiecie według porządku alfabetu ułożone, jak tu po sobie idą: 
Alekny JWP Ignacego Tyzenhauza starosty posolskiego, między wschodem i 
południem letnim półtorej mili wielkiej. 
Barsze tegoż samego JM, między wschodem letnimi południem dobre dwie mile. 
Bryzgie WJP Jana Kupścia rotmistrza wiłkomierskiego, pod samym południem miernej 
pół mili. 
Bryzgie karczma tegoż samego JM, między wschodem zimowym i południem półtorej 
ćwierci mili. 
Brejmeliszki zaścianek do WJP Konstantego Chomińskiego pułkownika 
oszmiańskiego102

Czejcie JW Tyzenhauza, między wschodem zimowym i południem dobre dwie mile. 
, między wschodem i południem ćwierć mili miernej. 

Dycedzie tegoż samego JM, pod samym południem dobre trzy ćwierć mile. 
Gajdzgała do WJP Chomińskiego, na samym wschodzie zimowym mierna mila. 
Ginacie tegoż samego JM, w tymże położeniu i odległości. 
Gajdzgaliszki tegoż samego JM, na samym wschodzie letnim miernej pół mili. 

                                                           
102 Chomiński Konstanty 1724 – 1803 pułkownik oszmiański, starosta trabski. K. Niesiecki, op. cit., 
Gniezno 1875, t. 1, s. 371 
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Ginacie JWP Kościałkowskiego marszałka wiłkomierskiego103

Hanuszyszki

, między wschodem 
letnim i południem mierna mila. 

104

Hanuszyszki dwór tegoż samego JM, na samą północ pół ćwierci mili. 

 wieś, w której kościół parafialnym jest punktem względem, którego 
czyni się opisanie całej parafii, należy do JP Chomińskiego. 

Jutki tegoż samego JM, między wschodem zimowym i południem dobre trzy ćwierć 
mile. 
Iwaniszki zaścianek tegoż samego JM, między południem i zachodem letnim trzy 
ćwierć mili. 
Kiemiszki tegoż samego JM, między południem i zachodem letnim dobrej pół mili. 
Kuki tegoż samego JM, między wschodem letnim i południem trzy ćwierć mili. 
Karklinie karczma tegoż samego JM, na samym wschodzie letnim mierna mila. 
Kroszty JP Kupścia, na samym wschodzie zimowym małej pół mili. 
Krankale zaścianek JW Tyzenhauza, między wschodem zimowym i południem letnim 
dobrej półtorej mili. 
Leoniszki zaścianek JP Kupścia, na samym wschodzie zimowym ćwierć mili. 
Leoniszki zaścianek JW Tyzenhauza, między wschodem zimowym i południem letnim 
dobre dwie mile. 
Manejwy WJP Chomińskiego, między południem i zachodem letnim dobra mila. 
Mandegiszki zaścianek tegoż JM, między południem i zachodem letnim trzy ćwierć 
mili. 
Nowa wieś tegoż samego JM, pod samym południem miernej ćwierć mili. 
Nowiki tegoż samego JM, między południem i zachodem letnim wielka mila. 
Oknista105

Prusele Wielkie i Małe WJP Chomińskiego, między południem i zachodem letnim mila. 

 dwór JW Tyzenhauza, między wschodem i południem letnim. Letnią porą 
mil trzy, zimową mil dwie. Ten zaś dwór jak dokumenta wynalezione okazują, że 
należy z niektórymi wsiami do Kurlandii, ponieważ już są wynalezione prowincjale 
kopce. 

Posadniki tegoż samego JM, na samym wschodzie letnim miernej pół mili.  
Posuseje WJ Tyzenhauza, na samym wschodzie letnim dobre dwie mile. 
Roupie tegoż JW Tyzenhauza, na samym wschodzie letnim dobre dwie mile. 
Rukie tegoż samego JM, na samym wschodzie letnim wielkie dwie mile. 
Rajsie tegoż samego JM, między wschodem i południem zimowym dobra mila. 
Rudzia karczma tegoż samego JM, między wschodem i południem letnim trzy mili 
dobre. 
Romejki JP Chomińskiego, między wschodem i południem letnim mila dobra. 
Szkardupia karczma JW Tyzenhauza, na samym wschodzie letnim wielkie dwie mile. 
Szłapakie zaścianek tegoż samego JM, między wschodem i południem letnim wielka 
mila. 

                                                           
103 Kościałkowski Ignacy herbu Syrokomla, poseł sejmowy, marszałek i kasztelan wiłkomierski. Syn Jana 
pułkownika wiłkomierskiego, dziedzic Popiela i posesor zastawny dóbr w księstwie birżańskim. Polski 
słownik, t. 14, s. 390 - 391 
104 Słownik geograficzny, t. 3, s. 31 
105 Tamże, t. 7, s. 426 
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Sudabrynia zaścianek JP Kupścia, między wschodem i południem zimowym ćwierć 
mili miernej. 
Waluniszki tegoż samego JM, między wschodem zimowym i południem ćwierć mili. 
Wisztagierkła karczma JW Tyzenhauza, między wschodem zimowym i południem 
dobre dwie mile. 
Wodzbaniszki zaścianek JP Chomińskiego, między południem i wschodem letnim 
dobra mila. 
Wysoki Dwór JW Tyzenhauza, na południu mila dobra. 
Wiżunki folwark tegoż samego JM, między południem i zachodem zimowym półtorej 
ćwierć mili. 
Wengieryszki JP Sabinskiego i JP Minstera, między południem i zachodem zimowym 
dobra mila. 
Zamość folwark JP Chomińskiego, niedaleko od południa letniego trzy ćwierć mili 
dobre. 
Zubolce tegoż samego JM, na samym zachodzie letnim ćwierć mili dobrej. 
 

2-do 
 

Od tego parafialnego kościoła, w okolicy sąsiedzkie są następujące: 
Suwejniszki kościół parafialny nowo erygowany, w tymże powiecie i dekanacie, w 
dobrach WJP Antoniego Komorowskiego wojskiego wiłkomierskiego, na samym 
zachodzie letnim mil dwie wielkich. 
Poniemuń kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach JWP 
Morykoniego podkomorzego wiłkomierskiego, między południem i zachodem letnim 
mil dwie miernych. 
Rakiszki kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach JW Tyzenhauza, 
leży niedaleko od południa mil trzy dobrych. 
 

3-tio 
 

Miast znaczniejszych nie ma żadnych. 
 

4-to 
 

Jezior żadnych nie ma, prócz sadzawek te są:   
We dworze hanuszyskim zarosłych trzy, niezarosłych trzy, sześć w Krosztach 
niezarosłych, w Wysokim Dworze jedna. 
 

5-to 
 

Błoto zaczynające się od Hanuszyszek, ciągnie się aż do granicy kurlandzkiej, mila 
dobra, na samym zachodzie letnim, nazwiska żadnego nie ma. 
Błoto Ejdziuny zaczynające się od zaścianka Brejmeliszek, aż do Gajdzgały, między 
wschodem zimowym i południem letnim, wzdłuż pół mili, wszerz ćwierć mili dobre. 
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Stawek JW Tyzenhauza na rzece bardzo małej i szczupłej, Wiżunka106

Stawek WJP Chomińskiego przy folwarku Wiżunach zwanym z błota wynikający 
formujący się, szczupły, jednak dłużyny sznurów dziewięć, szerzyni sznurów sześć. 
Względem kościoła hanuszyskiego, między południem i zachodem letnim, ćwierć mili 
miernej. 

 zwanej. 
Poczynającej się z jeziora Wiżunki, między wschodem zimowym i południem letnim, 
mila dobra. 

Stawek Manejwy tegoż samego JM, na rzece Wiżunce, bardzo szczupły i mały, między 
południem i zachodem letnim, mila dobra. 
 

6-to 
 

Lasu jest mniej w parafii hanuszyskiej, pole otwartego więcej, szczególnie jednak 
puszcza JW Tyzenhauza. Począwszy od Wysokiego Dworu aż do granicy kurlandzkiej, 
między wschodem i południem letnim, wzdłuż i wszerz mil trzy dobrych. Drzewa do 
budowli zdatnego to jest sosnowego, jodłowego trochę, najwięcej zaś osinowego, 
brzozowego, olchowego, dębowego, jesionowego, lipowego. Po wielu zaś miejscach 
chrusty, zarośla długości szerokości po kilka morgów w sobie mające, które nie noszą 
swoich własnych nazwisk tu się nie kładną. 
Las WJP Chomińskiego nazywający się Manejwy. Począwszy od folwarku Wiżunki do 
wsi Manejw, między południem a zachodem letnim, wzdłuż pół mili, wszerz mila lekka. 
Drzewa do budowli zdatnego, prócz jodły nie ma, najwięcej zaś olszyny, brzeziny, 
dębiny szczupłej, po wielu zaś miejscach, chrusty zarośla na morgów kilka. 
Las tegoż samego JM nazywający się Prusele. Między południem a zachodem 
zimowym, boru wzdłuż na ćwierć mili, wszerz na trzy ćwierć mili. Drzewa sosnowego 
dość do budowli zdatnego. Od tegoż boru w prawo ku północy zarośla i chrusty, wszerz 
ćwierć mili wzdłuż pół mili i te zaś nie mają własnych nazwisk. 
Las przy folwarku Zamościu tegoż samego JM. Począwszy od tegoż folwarku, do wsi 
Ginaci JW Kościałkowskiego, wzdłuż ćwierć mili, wszerz pół mil, między wschodem a 
południem letnim. Drzewa do budowli zdatnego prócz jodły nie ma, osiny, brzeziny, 
dębiny, jasieniny miernej dość, zarośli i chrustów na morgów kilka. 
 

7-mo 
Młynów dwa, JW Tyzenhauza na Wiżunce, WJP Chomińskiego na tejże rzece Wiżunce, 
jako jest wyżej opisano w 5-to o stawach. Innych machin tak wodnych jako wietrznych, 
ani miejsc starożytności oznaczających, ani też co by się ściągało do historii naturalnej 
nie ma. 
 

8-vo 
 

Drogi partykularne  w tej parafii i trakty publiczne, podług miary mil tak się opisują: 

                                                           
106 Tamże, t. 13, s. 688 
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1-mo Droga do Kurlandii mimo dworu hanuszyskiego, razem trakt publiczny ryski. 
Między zachodem letnim i północą, polem otwartym, drogą kamienistą, przez trzy 
mostki, aż do nowej karczmy WJP Chomińskiego, ćwierć mili małej. Z karczmy do 
granicy kurlandzkiej sznurów dwa. 
2-do Droga zimowa także ryska. Na zachód letni, od letniej drogi w lewo przez błoto i 
chrusty, do wsi Zabolców. Droga górzysta, prostą ćwierć mili, dalej polem otwartym i 
błotami ćwierć mili, aż do jeziora kurlandzkiego. 
3-tio Droga w prawo od tychże dróg ryskich, koło dworu hanuszyskiego przez mostek 
mały, na północ. Polem otwartym, drogą górzystą ćwierć mili, aż do kurlandzkiej 
prowincjalnej granicy. 
4-to Droga do Rakiszek, gdzie jest kościół parafialny graniczący. Na same południe 
polem otwartym kilkaset kroków, przez chrust olchowy, brzozowy. Dalej polem 
otwartym, do ruczaju ćwierć mili małej od kościoła. W prawo Nową wieś o kroków 
kilkaset przejechawszy, ten ruczaj, polem otwartym, drogą kamienistą ćwierć mili, aż 
do karczmy Bryzg, drogą górzystą, kamienistą, przez mostek mały polem otwartym. W 
lewo widać zaścianek Sudabrynie o pół ćwierci mili, w prawo zaś polem otwartym, 
chrustem olchowym, brzozowym, łozowym, brodem, polem otwartym, aż do wsi 
Kiemiszek ćwierć mili. Dalej polem otwartym, mimo samej wsi Bryzg w lewo, na górze 
dwór JP Kupścia Kroszty zwany, ćwierć mili małej. Dalej polem otwartym w prawo, 
drogą równą, przez rzekę Wiżunkę, aż do wsi Dycedy, pół ćwierci mili. Dalej polem 
otwartym przez mostek mały i chrusty olchowe, brzozowe, mimo zaścianka Jutek, przez 
mostek marny, krótki o pół ćwierci mili małej, wieś tegoż nazwiska. Drogą górzystą, 
kamienistą, minąwszy wieś, wraz z góry drogą kamienistą. Ruczaj bardzo mały czasami 
z pogody wysycha, z ruczaju polem otwartym, w górę poczyna się grobla krótka. Do 
karczmy zamoskiej, tamże przynależącej, w lewo o trzy stai folwark Zamość na górze, 
grobli na ćwierć mili drogą suchą równą. Minąwszy karczmę mostek na rzece Jodupie z 
wymoszczenim grobli sznurów cztery. Aż do karczmy pojodubowskiej JW Tyzenhauza, 
gdzie jak w 6-to. Dalej w górę podjechawszy, mostek drogą kamienistą, górzystą, polem 
otwartym widać Wysoki Dwór zwany, tegoż JM, w prawo na południe o pół ćwierci 
mili. Dalej z góry dzielą się drogi, w prawo most na tejże rzece Wiżuńce, mimo samego 
Wysokiego Dworu, polem otwartym, drogą górzystą, kamienistą ćwierć mili, aż do wsi 
Sadelów, w lewo zaś do Abel i do Subocza kurlandzkiego. Na południe, polem 
otwartym i chrustem olchowym, brzozowym, drogą równą, błotnistą ćwierć mili, do 
pola wsi Sadelów. Tu się kończy parafia hanuszyska a zaczyna parafia rakiska. Tą samą 
drogą rakiską  przejechawszy do karczmy pojodubowskiej, gdzie w 6-to. W lewo do 
Oknisty polem otwrtym, mimo wsi Ryszów pół ćwierci mili, drogą dobrą polem 
otwartym, puszczą sosnową pół mili dobrej. W prawo dwie wsie Alekny i Czejcie, 
polem otwartym pół ćwierci mili, w lewo chrustem olchowym, brzozowym, polem 
otwartym, aż do karczmy Wisztagierkła pół ćwierć mili. Przejechawszy karczmę i 
mostek do wsi Roupiów stai dwa. Dalej polem otwartym kilkaset kroków, most przykry 
na kroków sto, na błocie, którym przejechać można. Zaścianek Roupie w prawo między 
wschodem i południem letnim, od drogi na stai dwa. Dalej chrustem olchowym, 
brzozowym, drogą mokrą i błotnistą, most na kroków trzydzieści, polem otwartym, aż 
do wsi Barszów pół ćwierci mili. Dalej polem otwartym i przez puszczę trzy ćwierć 
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mile, aż do dworu okniskiego, z tego dworu polem otwartym pół ćwierć mili małej, 
drogą dobrą, aż do karczmy Rudzia, między wschodem i południem letnim. Tu się 
kończy parafia hanuszyska a poczyna się granica prowincjalna kurlandzka. 
Także droga zimowa do Oknisty. Wyjechawszy ze wsi Hanuszyszek polem otwartym i 
chrustem olchowym, brzozowym, błotami, na wschód zaścianek Posadniki pół mili, 
przejechawszy polem otwartym z kilkaset kroków, chrustem olchowym, brzozowym, aż 
do karczmy Karklinia mila dobra. Stamtąd polem otwartym i błotami, aż do zaścianka 
Krankale półtorej mili. Dalej chrustem olchowym, brzozowym, aż do wsi Posuseje i 
rzeki Suscie półtorej mili miernej. Polem otwartym drogą dobrą, miejscami górzystą, aż 
do Jana karczmy ćwierć mili dobrej. Dalej chrustem olchowym, brzozowym drogą 
górzystą i mokrą, aż do dworu okniskiego. 
Drogą wyjechawszy ze wsi Hanuszyszek, polem otwartym, drogą dobrą, chrustem 
olchowym i brzozowym, polem otwartym ćwierć mili, aż do Nowej wsi. Stamtąd droga 
górzystą, błotnistą, dojechawszy do mostu na rzece Wiżunce, zaścianek w prawo 
między południem i zachodem letnim, most długi na jeden sznur przejechawszy, lasem, 
zaroślami, groblą przykrą moszczoną, do wsi Prusel. Dalej polem otwartym, drogą 
korzenistą i przez puszczę do wsi Mieragalców i do dworu wengieryńskiego pół mili 
dobrej. Tu się kończy parafia hanuszyska a zaczyna rakiska. 
Droga do kościoła czadoskiego filialnego a do parafii suwejniskiej. Wyjechawszy ze 
wsi kościoła parafialnego hanuszyskiego, polem otwartym, chrustem olchowym, 
osinowym, brzozowym ćwierć mili, w lewo staw nad którym zaścianek Iwaniszki, z 
drugiej strony stawu folwark Wiżunki. Dalej mimo stawu o kroków kilkaset, grobli na 
staje trzy, lasem, polem otwartym przejechawszy ćwierć mili, zaścianek Mandegiszki. 
Dalej chrustem i polem otwartym, droga mokrą, aż do wsi Manew, dalej polem 
otwartym, drogą dobrą, równą do rzeki Łaksztenia. Tu się kończy parafia hanuszyska a 
poczyna się suwejniska. 
Droga do wsi Manew, do Poniemunia kościoła parafialnego. Otwartym polem mimo 
zaścianka Wadnesiszek, przez rzekę Wiżunkę, polem otwartym, drogą dobrą, aż do wsi 
Nowik. Dalej przejechawszy polem otwartym i chrustem, drogą mokrą i kamienistą, aż 
do Grub. Tu się kończy parafia hanuszyska a zaczyna poniemuńska. 
Parafia hanuszyska ma tylko jedną granicę prowincjalną kurlandzką, wojewódzkich i 
powiatowych żadnych nie ma, ale cała ze wszystkimi wioskami i miejscami, jest 
położona w powiecie wiłkomierskim, jako się o tym wyżej namieniło. 
Takowe opisanie parafii mojej, podpisem ręki własnej stwierdzam 

k. Antoni z Wojnowa Wojnowski 
Pleban hanuszyski 

II.5. Jużynty 
 
LPAH, F. 694/1/3504, nr 617, k. 311 – 313v (oryginał) 
[nr 617, k. 311] 
 

Parafia jużyntska 

1-mo 
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Kościół jużyntski parafialny we wsi Jużyntach107

Abozieniszki JP Ogińskiego, na wschodzie letnim od kościoła pół mili. 

, położony w powiecie wiłkomierskim, 
w dekanacie kupiskim. Wioski i miejsca do tej parafii należące, w tymże powiecie 
według porządku alfabetu ułożone, jak tu po sobie idą: 

Bojaryszki JP Weyssenhoffa na wschodzie zimowym od kościoła mila mierna. 
Bieńdziegiszki JP Weyssenhoffa, na wschodzie zimowym od kościoła mile mierna. 
Czywile JPani Platerowej, między zachodem i południem od kościoła mila mierna. 
Dwircze JP Klikowicza, między północą i wschodem letnim od kościoła trzy ćwierci 
mili. 
Dauluny JP Platera, między północą i wschodem letnim od kościoła trzy ćwierci mili. 
Giruny JP Tyzenhauza, na wschodzie letnim od kościoła trzy ćwierci mili. 
Grumbiny JP Ogińskiego, na zachodzie zimowym od kościoła trzy ćwierci mili. 
Gireły JOK Radziwiłła,  między zachodem zimowym i letnim od kościoła więcej tysiąc 
kroków. 
Gaczany108

Jużynty wieś JP Weyssenhoffa, w której kościół parafialny jest punktem, względem 
którego czyni się opisanie całej parafii. 

  dwór JP Klikowicza, na północ od kościoła pół mili miernej. 

Jużynty dwór JP Weyssenhoffa, między wschodem letnim i zimowym od kościoła pół 
mili dużej. 
Joneliszki JP Weyssenhoffa, między wschodem letnim i zimowym od kościoła pół mili. 
Kule JPani  Platerowej, na zachodzie letnim od kościoła  trzy ćwierci mili. 
Kule JPani Platerowej, na zachodzie letnim od kościoła mila mierna. 
Kujny JP Ogińskiego, na południe od kościoła mila mierna. 
Kałuciszki JOK Radziwiłła, między zachodem letnim i zimowym od kościoła mila. 
Krenejszyszki JP Ogińskiego, na zachodzie zimowym od kościoła mila niewielka. 
Lewizory JP Ogińskiego, między wschodem zimowym i południem od kościoła mila 
wielka. 
Łatwiszki JP Rudomny, na zachodzie letnim od kościoła pół mili wielkiej. 
Łukszty109

Miczuny JP Ogińskiego, między zachodem i północą od kościoła mila wielka. 
 JP Weyssenhoffa, na północ od kościoła ćwierć mili. 

Mizuszki JP Weyssenhoffa, między wschodem letnim i zimowym od kościoła pół mili 
dużej. 
Mizany JP Ogińskiego, na południe od kościoła mila mierna. 
Martyczuny JP Ogińskiego, na południe od kościoła mila. 
Miłcyki JP Ogińskiego, na zachodzie zimowym od kościoła pół mili. 
Niezubiszki dwór JOK Radziwiłła, między zachodem zimowym i letnim od kościoła pół 
mili. 
Nadmozie JP Weyssenhoffa, na wschodzie zimowym od kościoła ćwierć mili. 
Nadpromie karczma JP Weyssenhoffa, nad Świętą rzeką, na wschodzie zimowym od 
kościoła pół mili dużej. 
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Naboga folwark Jkk kanoników regularnych BBMM od pokuty, na wschodzie letnim 
od kościoła pół mili. 
Paszkanie JP Ogińskiego, na południe od kościoła mila mierna. 
Pilkany JOK Radziwiłła, na południe od kościoła pół mili. 
Poborża karczma JP Ogińskiego, na północ od kościoła mila. 
Piloliszki zaścianek JOK Radziwiłła, na zachodzie zimowym od kościoła mila mierna. 
Reduta karczma JP Weyssenhoffa, nad jeziorem Jużynta zwanego, na północ od 
kościoła kroków tysiąc zgóra. 
Świła JP Klikowicza, na zachodzie letnim od kościoła pół mili małej. 
Staraine JP Klikowicza, między północą i wschodem letnim od kościoła mila wielka. 
Sydoryszki JP Klikowicza, na zachodzie letnim od kościoła ćwierć mili. 
Stubiszki JP Platera, na południe od kościoła pół mili małej. 
Śliczyry JP Weyssenhoffa, na południe od kościoła tysiąc pięćset kroków. 
Samanie JP Ogińskiego, na zachodzie zimowym od kościoła pół mili wielkiej. 
Tarnów folwark JP Weyssenhoffa, między wschodem letnim i zimowym od kościoła 
pół mili. 
Wargupie JOK Radziwiłła, na zachodzie zimowym od kościoła ćwierć mili. 
Zalaciszki JOK Radziwiłła, na wschodzie zimowym od kościoła ćwierć mili. 
Żukieliszki JP Weyssenhoffa, na zachodzie zimowym od kościoła trzy ćwierci mili. 
Żuścia Karczma JP Klikowicza, między północą i wschodem letnim od kościoła pół 
mili. 
 

2-do 
 

Od tego kościoła parafialnego, kościoły sąsiedzkie są następujące: 
Dusiaty kościół parafialny w tym powiecie i dekanacie, w dobrach JW Platerów, na 
wschodzie letnim mil dwie wielkie. 
Krewny kościół parafialny w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach Romera, między 
północą i wschodem letnim od kościoła półtorej mili dużej. 
Komaje kościół parafialny w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach JW Pietkiewicza, 
między zachodem zimowym i letnim półtorej mili. 
Uszpole kościół parafialny w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach JW Ogińskiego, 
na południe od kościoła mil dwie duże. 
 

3-tio 
 

Miasta znaczniejsze około tego kościoła jużyntskiego: 
Wiłkomierz sądowe nad rzeka Świętą, leży między południem i zachodem zimowym, 
mil dwanaście. 
 

4-to 
 

Droga do Dusiat miejscami górzysta, piaszczysta, groblą, błotnista, wyboista, kręta, 
miejscami. 
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Droga z Jużynt do Komaj prosta polami, groblą, lasami i mostem. 
Droga z Jużynt do Uszpol polista, borami, piaszczysta, górzysta, kamienista i kręta. 
Droga do Kupiszek na Komaje górzysta, błotnista, kamienista, najwięcej otwartym 
polem, na zachód zimowy, od tego kościoła mil cztery. 

 
5-to 

 
Jezioro większe Rosza110

Jezioro Jużynty długie pół mili, szerokie kroków dwieście i kilka, leży na wschodzie 
letnim od kościoła kroków dwa tysiące zgóra. 

, przez które przechodzi Święta rzeka. Długie pół moli dużej, 
szerokie pół ćwierci. Względem kościoła parafialnego jużyntskiego, leży na wschodzie 
letnim o pół mili dużej. 

Jezioro Wazais długości i szerokości równej na ćwierć mili, leży na zachodzie 
zimowym od kościoła trzy ćwierci mili. 
Jezioro Ciawnas długości i szerokości równej do tysiąca pięćset kroków, na południe od 
kościoła pół mili. 
Jezioro Samanie okrągłe do ośmiuset, na zachód zimowy od kościoła pół mili. 
Jezioro Daule w okrągłości do pięciuset kroków, na zachodzie zimowym od kościoła 
pół mili. 
Jezioro Boziene w okrągłości do tysiąca kroków, na zachodzie zimowym od kościoła 
ćwierć mili małej. 
Jezioro Dwiroże długie ćwierć mili, szerokie na sto pięćdziesiąt kroków, między 
północą i wschodem letnim od kościoła mila. 
Jezioro w okrągłości do sześciuset kroków, na zachodzie zimowym od kościoła kilkaset 
kroków. 
Błot znacznych żadnych ani stawów, w tej parafii nie ma. 
 

6-to 
 

Las jużyntski na ćwierć mili długi, tyleż szeroki, w którym znajdują się drzewa, sosny, 
jodły, dęby, klony, na wschód zimowy. 
Las Girczu na zachodzie letnim, w którym drzewa na opal mało, co znajdzie się na 
budowę. 
  

7-mo 
 

Młyn na końcu jeziora Jużynt JW Weyssenhoffa, przy karczmie Reducie, na północ 
między góry. 
Młyn JP Klikowicza na kopanej alias ruczaju z jeziora Jużynt przekopanym przez 
jezioro Dwiroże przechodzącym, na wschodzie letnim. 
 

8-vo 
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Drogi partykularne w tej parafii i trakty podług miary mil tak się opisują: 
1-mo Droga do Dusiat. Począwszy od kościoła parafialnego jużyntskiego, na północ 
otwartym polem, z góry do karczmy Reduty JP Weyssenhoffa. Na końcu jeziora Jużynt 
przez mostek, mimo młynu, przy tym jeziorze kręto w prawo, na górę do wioski 
Bojaryszek i tu się kończy parafia jużyntska. Z tej wioski kręto w lewo, koło płotu przez 
lasek brzozowy, pół ćwierci mili, przez Jużyntę rzekę mostem i brodem, do wioski 
Minkuń, parafii dusiatkiej. Przez wieś przejechawszy w prawo koło płotu, polem 
otwartym, na lewo dwór Sołohubiszki JPani Platerowej. Na groblę błotem kopaną, 
wyściełaną chrustem, wyboistą, do karczmy nad Świętą rzeką, już tu parafia dusiatska. 
2-do Droga do Krewień gdzie kościół parafialny. Począwszy od kościoła parafialnego 
jużyntskiego prosto na wioskę Łukszty JP Weyssenhoffa, z tej wioski mimo dworu 
gaczańskiego JP Klikowicza, w prawej zostawiwszy, prosto do karczmy Świły JP 
Klikowicza. Od tej karczmy przez las o kilka stai, do wioski Czywile. Tu się kończy 
parafia jużyntska. 
3-tio Droga do Komaj, gdzie kościół parafialny. Począwszy od kościoła jużyntskiego, w 
prawo przez rzekę i mostek do zaścianka Skiejrów JP Weyssenhoffa, stamtąd przez las 
JOK Radziwiłła, do karczmy drogą równą, nazwanej Wargupie, przy której most na 
ruczaju zwanym Wargupie. Od tego mostu dwór Niezubiszki JOK Radziwiłła, który się 
o kilkadziesiąt kroków w bok od drogi zostawiwszy. Tu się kończy parafia jużyntska. 
4-to Droga do Uszpol, począwszy od kościoła parafialnego jużyntskiego, na południe 
przez rów, mostek, za którym w lewo koło płotu otwartym polem, do wioski Strubiszki 
JP Platera. Z tej wioski w lewo polem i chrustem, do wioski Pilkany JOK Radziwiłła, z 
której wyjechawszy prosto polem otwartym, do Abozieniszek JP Ogińskiego. Tu się 
kończy parafia jużyntska. 
Parafia jużyntska nie ma w sobie żadnych granic wojewódzkich i powiatowych, ale cała 
ze wszystkimi wioskami i miejscami jest położona w powiecie wiłkomierskim, jako się 
wyżej o tym namieniło. 
Takowe opisanie parafii mojej podpisem ręki własnej stwierdzam 

k. Andrzej Kentrym  
Kanonik regularny B.B.M.M. od pokuty 

Proboszcz jużyntski 
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1-mo 
 

Kościół parafialny w miasteczku komajskim, położony w powiecie wiłkomierskim, 
dekanacie kupiskim. Wioski i miejsca do tej parafii należące, są w tymże powiecie 
według porządku alfabetu ułożone, jak tu po sobie idą. 
Audra JP Tyzenhauza, pod samym wschodem letnim względem kościoła komajskiego 
mila wielka jedna. 
Auksztakalnie tegoż JM, pod samym wschodem letnim ćwierć mili wielkiej jednej. 
Azubale JOK Radziwiłła wojewody wileńskiego111

Azusienie tegoż JOK, między południem  a zachodem letnim mila mała jedna. 

, między zimowym wschodem a 
południem mila średnia jedna. 

Bogwile tegoż JOK, pod samym zachodem letnim mila mała jedna. 
Bowszyszki JP Pietkiewicza, między wschodem zimowym i letnim pół mili małe. 
Boiaryszki JP Tura wspólne z JP Parphianowiczem, między zachodem letnim a północą 
mila mała jedna. 
Błaszkuny JP Tyzenhauza, między wschodem zimowym a południem pół ćwierci mili 
wielkie. 
Bimby JOK wojewody wileńskiego, na północ mila jedna wielka. 
Begui folwark JP Platera i wioska, między wschodem letnim i zimowym mila jedna 
wielka. 
Bałtakarai JP Parphianowicza , na zachodzie letnim mila jedna wielka. 
Czyzi JP Tyzenhauza, między wschodem letnim i zimowym pół ćwierci mili małe. 
Dokiszki112

Gawejki JP Tyzenhauza wspólna z JP Pietkiewiczem, między wchodem zimowym a 
południem pół mili małe. 

 folwark Jk plebana, między południem i wschodem zimowym mila mała 
jedna. 

Gmomy  JOK, między wschodem zimowym a południem mila jedna. 
Giejsai JP Siesickiego, między wschodem zimowym a południem pół mili małe. 
Gadziszki folwark JP Rossena, między wschodem zimowym i południem mila mała 
jedna.  
Gudziszki113

Gryganiszki zaścianek JOK, między wschodem zimowym i letnim mila mała jedna. 
 wieś tegoż JM, między wschodem zimowym i południem mila mała jedna. 

Gniejsze JP Parphianowicza, między zachodem zimowym i południem mila wielka 
jedna. 
Grawiszki JOK wojewody, między południem i zachodem zimowym ćwierć mili 
wielkie. 
Gawertyszki tegoż JOK, między południem a zachodem zimowym ćwierć mili wielkie. 
Jurkiszki folwark JP Ordy, między południem i wschodem zimowym ćwierć mili 
wielkie. 

                                                           
111 Radziwiłł Karol Stanisław zwany Panie Kochanku herbu Trąby żył w latach 1734 – 1790, wojewoda 
wileński, marszałek generalny konfederacji radomskiej, ordynat nieświeski. Był synem Michała 
Kazimierza i Franciszki Urszuli z Wiśniowieckich. Polski słownik, t. 30, s. 248 - 262 
112 Słownik geograficzny, t. 2, s. 93 
113 Tamże, t. 2, s. 906 
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Junaki JOK wojewody, między północą a zachodem letnim mila jedna wielka. 
Jawzy zaścianek tegoż JOK, na zachodzie mila jedna wielka. 
Jamikiszki tegoż JOK, na zachodzie letnim mila jedna wielka. 
Ilgiszki tegoż JOK, między południem a zachodem letnim mila wielka jedna. 
Jurkupie tegoż JOK wojewody, między zachodem letnim i południem mila jedna 
wielka. 
Komaj dwór JP Pietkiewicza, między wschodem zimowym a południem kroków sto. 
Koksze tegoż JM, między wschodem zimowym a południem ćwierć mili małe. 
Koście JPani Toplickiej wspólna z JP Tyzenhauzem, między wschodem letnim i 
zimowym pół mili małe. 
Kiertuciszki JP Tyzenhauza, na wschodzie zimowym pół mili małe. 
Kulikiszki tegoż JM, na zachodzie zimowym pół mili małe. 
Kalwie JOK, między wschodem zimowym a południem pół mili wielkie. 
Krowpie JP Tyzenhauza, na zachodzie letnim pół mili małe. 
Kroszty114

Kremiszyszki zaścianek starostwa uszpolskiego, między wschodem letnim i południem 
pół mili wielkiej. 

 folwark JPani Toplickiej, na wschodzie letnim pół mili wielkiej. 

Kroszty JP Parphianowicza, na zachodzie letnim mila mała jedna. 
Klisze JP Tura, między wschodem letnim a południem mila jedna. 
Kryle JOK, między południem i zachodem zimowym pół mili wielkie. 
Komiąki folwark JP Rudomny, na wschodzie zimowym pół mili wielkie. 
Łapince starostwa uszpolskiego, między wschodem zimowym a południem mila wielka 
jedna. 
Łatukiszki JP Rudomny, na wschodzie zimowym pół mili wielkie. 
Łatukiszki starostwa uszpolskiego, między zimowym wschodem a południem mila 
jedna wielka. 
Mieluny JP Tyzenhauza wspólna z JP Pietkiewiczem, na zachodzie zimowym ćwierć 
mili małe. 
Michuny JP Tyzenhauza, między wchodem letnim a zimowym ćwierć mili małe. 
Malasy JOK, na wschodzie zimowym pół mili wielkie. 
Munczuny JP Rossena, między południem a zachodem zimowym pół mili małe. 
Mikmuny starostwa uszpolskiego, między południem a zachodem zimowym mila mała 
jedna. 
Mierkiszki starostwa uszpolskiego, między wschodem letnim i zimowym pół mili małe. 
Możyki JP Tyszkiewicza, na zachodzie letnim mila wielka jedna. 
Mużejkiszki folwark JP Siesickiego, między zachodem zimowym i południem mila 
wielka  jedna. 
Niemieniny JP Tyzenhauza wspólna z JP Pietkiewiczem, między wschodem zimowym i 
południem ćwierć mili małe. 
Nowa JOK, między południem i zachodem mila wielka. 
Niewiery tegoż JOK wojewody, na zachodzie letnim pół mili wielkie. 
Nieczany tegoż JOK, między południem i zachodem zimowym mila wielka jedna. 

                                                           
114 Tamże, t. 4, s. 710 
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Narbunie starostwa uszolskiego, między wschodem letnim i zimowym pół mile wielkie. 
Nieczmuszki JP Klikowicza, między wschodem zimowym i południem miał jedna 
wielka. 
Ołseta folwark JP Tura, na zachodzie letnim mila mała. 
Purciszki folwark JP Morykoniego, między wschodem letnim i zimowym pół mili małe. 
Petraszyszki folwark JP Tyzenhauza, między południem i zachodem zimowym ćwierć 
mili małe. 
Poszyły JP Tura, na zachodzie letnim mila mała jedna. 
Putrynia JP Rudomny, na wschodzie zimowym pół mili wielkie. 
Preczki JP Siesickiego, między południem i wschodem zimowym mila jena wielka. 
Paukomi starostwa uszpolskiego, między wschodem zimowym i południem mila 
wielka. 
Papiszki Jk plebana świadoskiego, między wschodem zimowym i południem pół mili 
małe. 
Pozuszki JP Pietkiewicza, między wschodem letnim i zimowym mila jedna wielka. 
Rasziany Jk plebana komajskiego, Siesickiego i starostwa uszpolskiego, wspólna 
między wschodem zimowym i południem mila mała. 
Rudzi JP Tyzenhauza wspólne z JP Pietkiewiczem, na zachodzie letnim ćwierć mili 
małe. 
Rable JOK, między zachodem letnim i zimowym mila mała jedna. 
Remanejce JP Tyzenhauza, między wschodem letnim i zimowym pół mili małe. 
Rymszany JOK wojewody, między południem i zachodem letnim mila mała jedna. 
Ruksze tegoż JOK, między zachodem letnim i zimowym mila jedna wielka. 
Raugie starostwa uszpolskiego i Siesickiego, między południem i wschodem zimowym 
mila mała jedna. 
Rodysze JP Platera, między wschodem letnim i zimowym mila mała jedna. 
Soły115

Skrobiszki

 dwór JOK wojewody, między południem i zachodem zimowym mila jedna 
mała. 

116

Szypy JP Tyzenhauza i Morykoniego, między wschodem letnim i zimowym pół mile 
małe. 

 dwór JP Tyzenhauza, na wschodzie letnim mila jedna mała. 

Skizy JP Rudomny, pod wschodem letnim pół mili małe. 
Szatekszna JOK wojewody, między zachodem letnim i zimowym mila wielka. 
Szpakiszki JP Rudomny, między wschodem zimowym i południem pół mili wielkie. 
Skiegry JP Tura, między zachodem letnim a południem mila jedna wielka. 
Szauczyszki JOK, na południe ćwierć mili małe. 
Tataryszki JP Tyzenhauza, między wschodem letnim i zimowym pół mili jedne wielkie. 
Tarnidzie JP Rudomny, między wschodem zimowym a południem pół mili jedne 
wielkie. 
Tyuginie tegoż JM, między wschodem zimowym a południem pół mili jedne wielkie. 

                                                           
115 Tamże, t. 11, s. 70 
116 Tamże, t. 10, s. 716 
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Tytele starostwa uszpolskiego i Siesickiego, między wschodem zimowym a południem 
mila jedna mała. 
Tmenpance JP Siesickiego, między wschodem zimowym a południem mila mała jedna. 
Tmuniszki starostwa uszpolskiego, między wschodem zimowym a południem pół mili 
wielkie. 
Toroldzie JOK, między południem a zachodem zimowym mila jedna wielka. 
Urbaniszki117

Urle JOK, między południem i zachodem letnim mila mała. 
 folwark JOK, między południem i zachodem zimowym pół mile wielkie. 

Wojceduny JP Tyzenhauza i JP Pietkiewicza, na południe mili ćwierć wielkie. 
Wojtkuny JOK, między południem i zachodem zimowym mila mała. 
Wilkuliszki JP Tyzenhauza, między wschodem letnim i zimowym kroków tysiąc 
pięćset. 
Warle JP Tyzenhauza, między wschodem letnim i zachodem zimowym pół mili wielkie. 
Wysoki118

Wabale tegoż JM, między południem i zachodem zimowym ćwierć mili małe. 
 dwór JP Tyzenhauza, na południe kroków dwa tysiące. 

Wiktoryszki folwark JP Siesickiego, między wschodem zimowym i południem mila 
jedna wielka. 
Webryszki zaścianek JOK, między południem a wschodem zimowym mila mała. 
Wojnejki tegoż JOK, między południem a wschodem zimowym mila jedna wielka. 
Werksuiany tegoż JOK, między południem i zachodem zimowym mila mała. 
Widukiele tegoż JOK, między południem i zachodem zimowym pół mili wielkie. 
Żejnne tegoż JOK wojewody, między zachodem letnim a zimowym pół ćwierci mili 
małe. 
Żluby JP Tyzenhauza, między południem i zachodem zimowym ćwierć mili małe. 
Żabryszki JOK wojewody, między północą a zachodem letnim mila wielka jedna. 
 

2-do 
 

Od tego parafialnego kościoła, kościoły w okolicy sąsiedzkie są następujące: 
Abele kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach WJP Pietkiewicza, 
na wschód letni, mil trzy wielkich. 
Jużynty kościół parafialny dopiero erygowana parafia, w tymże powiecie i dekanacie, w 
dobrach JP Weyssenhoffa, na wschodzie letnim i zimowym, półtora mili małe. 
Rakiszki kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach JW Tyzenhauza 
starosty posolskiego, na północy mil dwie wielkich. 
Świadoście kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach JOK 
Radziwiłła wojewody wileńskiego, na południe, mil dwie wielkich. 
Uszpole kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w starostwie uszpolskim, na 
wschodzie zimowym, mil dwie wielkich. 
Skopiszki kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach JW Tyzenhauza 
starosty posolskiego, na zachodzie letnim, mil trzy małych. 

                                                           
117 Tamże, t. 12, s. 816 
118 Tamże, t. 14, s. 129 
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3-tio 

 
Miasta znaczniejsze koło tego kościoła komańskiego są: 
Iłukszta miasto zagraniczne w Kurlandii, między wschodem letnim a zimowym, nad 
rzeka Dźwiną, mil siedem wielkich. 
Ryga miasto takoż zagraniczne handlowe, nad rzeką Dźwiną, na zachód letni mil 
dwadzieścia pięć średnich. 
Wilno miasto stołeczne litewskie, nad rzeką Wilią, między wchodem zimowym a 
południem odległe mil dwadzieścia wielkich. 
Wiłkomierz miasto sądowe, nad Świętą rzeką, na południe odległe mil dziesięć 
średnich. 
 

4-to 
 

Droga z Komaj do Iłukszty górzysta i błotnista, miejscami mostki i grobelki. 
Droga z Komaj do Rygi miejscami błotnista i groble i mostki, równa. 
Droga z Komaj do Wiłkomierza średnia, przewozów na rzece Świętej dwa. 
Z Komaj do Iłukszty letnią drogą godzin czternaście jazdy, zimową godzin dziesięć. 
Z Komaj do Rygi letnią drogą za godzin czterdzieści osiem z popasem, zimową zaś za 
godzin trzydzieści stanąć można. 
Z Komaj do Wiłkomierza letnią drogą jazdy z popasem godzin szesnaście, zimową zaś 
godzin dwanaście. 
 

5-to 
 

Jeziorko Owscice od kościoła mila mała jedna. Dłużyny sznurów geometrycznych 
dwadzieścia, szerzyny zaś sznurów osiem, leży względem kościoła na południe. 
Jezioro Pietraszyskie dłużyny sznurów geometrycznych trzydzieści, szerzyny sznurów 
dwanaście. Względem kościoła leży na południe, pół ćwierci mili małe. 
Jeziorko Pietruki o pół mili średnie od kościoła odległe, długości i szerokości równe, 
okrągłe sznurów dziesięć, leży na wschód letni. 
Jeziorko w bagnie Plenibale zwanym, znajduje się i tymże nazwiskiem zowiące się. 
Leży na wschodzie, dłużyni sznurów geometrycznych osiem, szerzyny sznurów trzy, 
odległe od kościoła ćwierć mili. 
Jezioro Solskie dłużyny na sznurów geometrycznych sto, szerzyny na sznurów 
czterdzieści. Względem kościoła parafialnego komajskiego leży na południu i zachodzie 
zimowym mila mała. 
Błoto Plenibale zwane, około wyżej wymienionego jeziora leżące. Zajmuje długością 
swą sznurów do czterdziestu, szerokością na sznurów dwadzieścia pięć, leży na 
wschodzie, odległości od kościoła parafialnego, tejże jak w jeziorku. 
Bagno Małejsza zwane, długie na sznurów pięćdziesiąt, szerokie na sznurów 
trzydzieści, leży względem kościoła między południem a wschodem zimowym mila 
wielka jedna. 
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6-to 

 
Dwa stawy we wsi Toroldziach JOK wojewody najdujące się, wynikłe z ruczaju w 
błocie wyżej wymienionym, poczynającego się i graniczącego parafią świadoską z 
komajską, środkiem których idzie mostek wcale niewygodny. Leżą względem kościoła 
między południem i wschodem zimowym, w sobie one są szczupłe, odległe od kościoła 
na milę wielką jedną. 
Stawek także JOK przy folwarku Urbaniszki, szczupły na ruczaju, z jeziora w górze 
wyrażonego solskiego wynikającego, między południem a zachodem zimowym, odległe 
od kościoła pół mili wielkiej. 
Stawek mały JP Pietkiewicza, na rzece małej Szetekszcie zwanej, leży na północy, 
odległy od kościoła na kroków dwieście. 
Gruntu roboczego nierówni, więcej w parafii komajskiej lasu, gdy na kilka kawałków 
onego nie masz, to jest przy folwarku Gadziszki JP Rossena, przy folwarku  Ołseta JP 
Tura, w Skrobiszkach JP Tyzenhauza, w Urbaniszkach JOK i w komajskim dworze 
nieco onego znajdzie się. Lasy te zdatne są na budowę. Reszta zaś wszystko grunta 
używane, prócz pomniejszych chrustów kilku morgowych. 
 

7-mo 
 

Młynów cztery, dwa JOK wojewody w Toroldziach, na ruczaju małym jeden, drugi na 
Szatekszcie rzece. W Urbaniszkach tegoż JOK na ruczaju wychodzącym z jeziora 
solskiego. W Komajach JP Pietkiewicza na Szetekszcie rzece, jako powyżej opisano. 
Innych machin tak wodnych jak wietrznych, ani miejsc starożytności oznaczających, ani 
też co by się ściągało do historii naturalnej, nie ma. 
 

8-vo 
 

Drogi partykularne w tej parafii i trakty publiczne, podług miary mil tak się opisują: 
1-mo Droga do Abel razem trakt do Iłukszty. Począwszy od kościoła parafialnego 
komajskiego, na wschód letni przez mostek i rzeczkę Szateksznę, polem otwartym do 
karczmy Winkuny JP Tyzenhauza, o kilkaset kroków od kościoła. Dalej dwa tysiące 
polem otwartym i górzystym do karczmy Kosi JPani Toplickiej, pół mili wielkiej od 
kościoła. Zostają się po prawej Miechuny wioska, a po lewej Auksztakalnie, obie JP 
Tyzenhauza. Dalej do karczmy, tegoż Tyzenhauza, polem otwartym i chruśniakiem 
maleńkim na sześćdziesiąt kroków, gdzie stoi dwór JPani Toplickiej Kroszty w lewie. 
Tu się granica parafii abelskiej z komajską łączy. 
2-do Droga do Jużynt, gdzie jest kościół parafialny. Na wschód zimowy, przez 
Szateksznę rzekę, polem otwartym, chruśniakiem i borkiem niewielkim, użytecznym, 
pół mili, do karczmy Butujni JP Rudomny. Gdzie jadąc dwór JP Rudomny komajski w 
prawie, a Koksze wieś JP Pietkiewicza w lewie zostaje. W tej karczmie Butujni łączy 
się parafia komajska z jużyntską. 
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3-tio Droga do Rakiszek, gdzie kościół parafialny. Na północ przez młynek JP 
Pietkiewicza, przez pole niewielkie, do chruśniaka, od którego pagórek niewielki, skąd 
widać wioskę Rudzi JP Pietkiewicza i Tyzenhauza na prawo. Dalej znowu polem 
otwartym mimo wsi Krowpie, mila mała, za którą karczma, dwór Ołseta, tegoż JW 
Tura, stanowi granicę parafii komajskiej z rakiską. 
4-to Droga do Świadościa, razem trakt do Wilna. Od kościoła parafialnego komajskiego 
na południe polem otwartym, mimo dworu komejskiego i wyskokiego, po lewej 
zostającego, do karczmy JP Tyzenhauza, w prawej zostającej od kościoła o dwa tysiące 
kroków. Aż do wsi Jodam do parafii świadoskiej należącej i rozgraniczającej parafię 
komajską ze  świadoską, do której idąc wieś Kalwie JOK w prawie, Papiszki zaś Jk 
plebana świadoskiego w lewie, droga polista równa i sucha. 
5-to Droga do Uszpol, gdzie kościół parafialny. Na wschód zimowy, polem otwartym, 
do karczmy o pół mili małe Papiszki Jk plebana świadoskiego. Takoż dwór JP 
Pietkiewicza komajski i dwór JP Tyzenhauza Wysoki, w lewie porzuca się karczma, zaś 
tegoż Tyzenhauza w prawie. Dalej mimo karczmy Tydłyni JP Rossena na lewie 
pozostającej, za którą lasu kawal białego, takoż JP Rossena, na budowę użytego. Do 
Tmenpani JP Siesickiego częścią polem, częścią chrustem nieużytecznym. Gdzie idąc 
Gawejki JOK ostają się. Dalej do folwarku Jk plebana komajskiego Dokiszek, gdzie 
tegoż Jk karczma, od której do wsi Wojnejków JOK. Mimo jeziora  Owscice, na lewej 
zostającego się, w której wsi kończy się granica komajska a zaczyna uszpolska. 
6-to Droga do Skopiszek, gdzie kościół parafialny. Na południe mimo folwarku 
pietraszyskiego i jeziora takoż pietraszyskiego na lewie zostającego i mimo Grawiszek 
JOK, takoż w lewie zostających. Szczerym polem do karczmy sołskiej JOK, mila mała 
od kościoła komejskiego. Skąd mimo dwór sołski JOK, w lewie zostający i wieś 
Wojtkuny, tegoż JOK. Otwartym polem, przez wieś Gauczuny, aż do karczmy 
gauczyskiej, o milę wielką od kościoła komejskiego będącego i rzeki Szatekszny, która 
dzieli parafię komajską od skopiskiej. 
Parafia komajska nie ma w sobie żadnych granic wojewódzkich i powiatowych, ale cała 
ze wszystkimi wioskami i miejscami jest położona w powiecie wiłkomierskim, jako się 
wyżej o tym namieniło. 
Takowe opisanie Parafii mojej podpisem ręki mej stwierdzam 

k. Franciszek Klikowicz 
Pleban komajski 
Dziekan kupiski 

 
 
 
 
 

II.7.Krewny 
 
LPAH, F. 694/1/3504, nr 613, k. 294 – 295 (oryginał) 
[nr 613, k. 294] 
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Parafia krewnieńska 

 
1-mo 

 
Kościół parafialny przy wsi Krewny119

Ażyszki zaścianek WP Pomarnackiego, na zachód słońca letni względem kościoła 
krewnieńskiego pół mili małe. 

 nazwanej, położony w powiecie wiłkomierskim 
w dekanacie kupiskim. Wioski i miejsca do tej parafii należące, są w tymże powiecie 
według porządku alfabetu ułożone, jak tu po sobie idą:  

Ażubale tegoż JM, w tejże linii, nie wiele co od zachodu letniego ku północy względem 
kościoła parafialnego trzy ćwierci mil. 
Bochdaniszki dwór tamże i wioska tamże nazwiskiem WJP Kosski, na zachód letni 
względem kościoła mila jedna dobra. 
Boniuszki WJP Pomarnackiego, po lewej stronie zachodu letniego względem kościoła 
pół mili wielkie. 
Bojary tegoż JM, na północ względem kościoła pół mili wielkiej. 
Buszyszki tegoż JM, względem kościoła na zachód letni trzy ćwierci mili. 
Bobryszki WJP Romera, moskale mieszkają, pod samym południem, za jeziorem 
względem kościoła ćwierć mili małej. 
Bałtoliszki zaścianek WJP Klimanskiego, pod zachodem zimowym względem kościoła 
trzy ćwierci mili. 
Dogile120

Degucie tamże folwark i wioska, tegoż JM, pod wschodem letnim względem kościoła 
mila jedna wielka. 

 dwór, przy dworze kaplica, o kilkaset kroków, tymże imieniem czyli 
nazwiskiem, wioska tegoż JM, między zachodem letnim i zimowym względem 
kościoła, zimą pół mili małej, latem blisko trzy ćwierci mili. 

Giegużyszki zaścianek tegoż JM, pod tą linią mila jedna i ćwierć małej. 
Giegieliszki zaścianek WJP Romera, między południem i zachodem zimowym pół mili 
małej. 
Grauża karczma przy gościńcu, nad jeziorem tegoż JM, pod wschodem letnim pół mili 
małej. 
Janowo moskale mieszkają WJP Kosski, pod zachodem letnim mila jedna wielka. 
Krewny dwór tamże, rzeczka i młyn, pod tymże nazwiskiem WJP Romera121

Kieleziory tamże JM, po między wschodem letnim i zimowym względem kościoła trzy 
ćwierci mili. 

, pomiędzy 
zachodem letnim i zimowym względem kościoła o kroków tysiąc pięćset. 

Krugiszki tegoż JM, na wyspie, między jeziorem po prawej stronie południa względem 
kościoła pół mili małe. 

                                                           
119 Tamże, t. 4, s. 666 
120 Dogiele Tamże, t. 2, s. 92 
121 Romer Stefan Dominik żył w latach 1721 – 1793, podkomorzy trocki, poseł na sejmy. Syn Stefana 
Jerzego chorążego trockiego i Heleny z Sulikowskich. Dziedzic Dowgierdziszek, Granopola, Krewna, 
Kurzenic i Kasputy w powiecie wiłkomierskim i trockim. Polski słownik, t. 31, s. 655 - 656 
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Kurkleje WJP Wereszczyńskiego, po między zachodem letnim i zimowym mila jedna 
wielka. 
Knisa zaścianek WJP Pomarnackiego, pod zachodem letnim trzy ćwierci mili wielkiej. 
Łuksztynie WJP Romera, po lewej stronie południa, względem kościoła trzy ćwierci 
mili dobre. Tegoż, tamże dalej o kilkaset kroków, pod tym nazwiskiem młynek. 
Łasze WJP Pietkiewicza, pod zachodem zimowym pół mili wielkiej. 
Miełańce WJP Romera, pod wschodem letnim pół mili małe. 
Narwidyszki zaścianek tegoż JM, pod północą półtorej ćwierci mili. 
Ostrów tegoż JM za jeziorem, między południem i zachodem zimowym pół mili. 
Pokrewnie122

Pokrewnie dwór tamże i młyn, na tejże rzeczce WJP Pomarnackiego, latem blisko trzy 
ćwierci mili, zimą pół mili względem kościoła pod północą. 

 za rzeczką Krewną, tegoż JM, pod północą ćwierć mili małe. 

Powaseje WJP Romera, po prawej stronie wschodu letniego trzy ćwierci mili. 
Pukienia folwark tegoż JM, przy zachodzie letnim po prawej stronie ćwierć mili dobre. 
Pasarcie tegoż JM zaścianek, po między wschodem letnim i zimowym pół mili małe. 
Pagiryszki zaścianek WJP Pomarnackiego, pod zachodem letnim półtorej ćwierci mili. 
Pietraszuny WJP Klimanskiego, pod zachodem zimowym trzy ćwierci mili. 
Plitnica zaścianek moskale WJP Kosski, od zachodu letniego po prawej stronie mila 
jedna i ćwierć. 
Prapultynia karczma na gościńcu tegoż, tamże nieco w lewo mila wielka. 
Rukiele tegoż JM, po stronie zachodu zimowego i letniego trzy ćwierci mili. 
Szczury WJP Romera nad jeziorem, po lewej stronie południa pół mili mierne. 
Styrniszki tegoż JM na wyspie nad jeziorem, po prawej stronie południa pół mili małe, 
moskale mieszkają. 
Stawy tegoż JM, pod zachodem zimowym, moskale i katolicy, ćwierć mili. 
Skuina karczma na gościńcu, nad rzeką Audrą WJP Klimanskiego, pod zachodem 
zimowym mila jedna mierna. 
Wiwieliszki zaścianek WJP Kosski moskale, pod zachodem letnim mila jedna mierna. 
 

2-do 
 

Od tego kościoła parafialnego, sąsiedzkie kościoły w okolicy są następujące: 
Abele kościół parafialny w tymże powiecie i dekanacie w dobrach WJP Pietkiewicza, 
względem kościoła parafialnego krewnieńskiego, na północ mila jedna wielka. 
Dusiaty kościół parafialny w dobrach WJP Platera, względem kościoła parafialnego, mil 
dwie wielkie pod południem zimowym. 
Jużynty nowej erekcji kościół parafialny WJP Weyssenhoffa, po prawej stronie 
południa mili półtorej wielkie. 
Komaje kościół parafialny WJP Pietkiewicza, po prawej stronie zimowego zachodu mil 
dwie wielkie. 
Rakiszki kościół parafialny WJP Tyzenhauza, na zachód letni mil dwie wielkie. 
 

                                                           
122 Słownik geograficzny, t. 8, s. 542 
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3-tio 
 

Miasta znaczniejsze około tego kościoła krewnieńskiego: 
Wilno miasto stołeczne, na południe mil dwadzieścia pięć jak powszechnie liczą. 
Wiłkomierz miasto sądowe, przy rzece nazwanej Świętą, względem kościoła po lewej 
stronie zachodu zimowego mil cztery. 
Iłukszta w Kurlandii, między północą i wschodem letnim mil pięć wielkich. 
 

4-to 
 

Droga z Krewna do Wilna jak różna, jest górzysta, błotnista, ruczaista i we wszystkim 
niewygodna, tak różne są trakty, wszelak jazdy trzy dni. 
Droga z Krewień do Wiłkomierza toż samo naganna, jazdy dwa dni. 
Droga do Iłukszty mil dwie do granicy górzysta, kamienista, kręta i we wszystkim 
naganna, mil trzy zagranicą dobra, jednak czy zimą czy latem jazdy godzin osiem. 
 

5-to 
 

Jezioro wielkie Sorty nazwane, pół ćwierci mili szerokie miejscami więcej, miejscami 
mniej, z odnogami, rozciąga się nie przerwanie aż do samych Dusiat. Leży na południe 
względem kościoła parafialnego krewnieńskiego, miejscami ćwierć mili, miejscami 
więcej, miejscami mniej. Zaczyna się pomiędzy wschodem letnim i zimowym, kończy 
się na zachód zimowy, tamże wpada rzeczka nazwana Krewną, płynie z parafii abelskiej 
od północy. 
Jeziorko małe uroczyszczem nazwane, są następujące: 
Knisajty po lewej stronie północy mila mała. 
Knisa pomiędzy zachodem letnim i zimowym trzy ćwierci mili. 
Ażyszki ćwierć mili, pomiędzy zachodem letnim i zimowym. 
Pukienia i Pukinajtys pod tymże horyzontem jedne, jedne od drugiego niedaleko mniej 
ćwierć mili. 
Weseje, Wesenajtys geometryczne wszerz i wzdłuż, koło pięciu może sznurów leży na 
wschód letni. 
Dubużyż i Łukszty nieużyteczne, pod wschodem letnim i zimowym mila wielka jedna. 
Kieleżenis pod tymże horyzontem, trzy ćwierci mili. 
Melinis pod wyżej wyrażonym horyzontem, pół mili małe. 
Melinajły pod tymże horyzontem, po prawej stronie wschodu letniego ćwierć mili małe. 
Akla od kościoła o kroków pięćset pod wschodem letnim. 
Bagna i błot znacznych nie ma, ale wszędy górzysto, krzywo, ruczaisto, błotnisto, 
mostki niebezpieczne, drogi dobrej nie ma. 
Stawek i rzeczułka z błot wynikająca tamże i młynek nikczemny WJP Romera, za wsią 
Łuksztynie, jako się wyżej wyraziło. 
Stawek WJP Klimanskiego, przy Dogilach z błot wynikający, tamże i młynek 
nikczemny, jako się wyżej o Dogilach namieniło. 
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Stawek WJP Kosski, mały, nikczemny z krynic wynikający za Bohdaniszkami, jako się 
wyżej o Bohdaniszkach namieniło. 
 

6-to 
 

Lasu nie tylko na budowę, ale też na opał nie ma w całej parafii. Oprócz brzozy, 
olszniaku, chrustów i łozy kawałkami pomiędzy gruntami i to kto ma broni i strzeże. 
 

7-mo 
 

Młynów dwa, jeden WJP Romera przy dworze krewnieńskim, na rzece Krewna 
nazwanej. Drugi WJP Pomarnackiego, także przy dworze krewnieńskim, na tejże samej 
rzeczce. Położenie i odległości jako się wyżej namieniło, o dworach. Młynki trzy małe i 
nikczemne, które tylko w czasie powodzi wielkiej mielą, przy stawach są wyrażone. 
Innych machin tak wodnych jako też wietrznych, ani miejsc starożytności okazujących, 
ani też co by się ściągało do historii naturalnej nie ma. 
 

8-vo 
 

Drogi partykularne i trakty publiczne w tej parafii, tak się podług miary mil opisują: 
1-mo Droga do Abel razem trakt zimowy ryski. Począwszy od kościoła krewnieńskiego 
na północ do karczmy i wsi WJP Pomarnackiego nazwanej Bojary, o ćwierć mili od 
kościoła. Polem otwartym pomiędzy chruścikiem, pół mili wielkie. Tu się kończy 
parafia krewnieńska. 
2-do Droga do Deguć do folwarku WJP Klimanskiego. Na wschód letni do Barszan, o 
ćwierć mili od kościła. W poprzek wioskę przejechawszy do karczmy Grauży, ćwierć 
mili mierne, mostek na ruczaju. Rozchodzi się droga, jedna do Deguć w lewo, tamże do 
Kielezior i Pawasejów, średnia prosta, pod górę do Łuksztyn, kręto w prawo nad 
jeziorem, gościńcem do Dusiat. Od Grauży odległość miejsc wyżej wyrażona. W prawo 
do Dusiat granica parafii krewnieńskiej, pół mili od kościoła krewnieńskiego, tamże 
mimo tej karczmy idzie gościniec, czyli trakt z Dusiat do Abel. 
3-tio Droga do Dusiat zimowa, gdzie jest kościół parafialny, na południe prosto 
jeziorami, mili półtorej. 
4-to Droga do Jużynt oraz i do Komaj jeden trakt. Na wioskę Stawy nazwaną nad 
jeziorem Sorty położoną, gdzie połowa moskali, połowa katolików, o ćwierć mili dobrej 
od kościoła parafialnego. Za tą wioską o kilkaset kroków most nikczemny, na rzece 
Krewna nazwanej, przy samym upadku do jeziora Sorty nazwanego. Dalej przez błoto 
Pukienie nazwane, latem suche w jesień i na wiosnę mokre. Błotniste, miejscami 
zapadziste, dla ruczajów wpadających do jeziora z błot Pukieni wynikających. Długości 
tego błota będzie koło kroków tysiąc, pomiędzy chrustami i brzeźniakami. 
Wyjechawszy z tego błota, otwartym polem widać kaplicę i dwór  WJP Klimanskiego, 
w prawej stronie, w lewo wziąwszy przez ruczaj znaczny, ze stawu wypadający, 
błotnisty, po koniec wioski Łasze, gdzie i karczemka mizerna WJP Pietkiewicza. 
Otwartym polem o pół mili od kościoła parafialnego krewnieńskiego, prostą drogą pół 
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ćwierci mili do Pietrwszun wioski WJP Klimanskiego. Z wioski Pietraszun, otwartym 
polem, przez bród do karczmy Skuiny, tegoż JM. Rzeczką Audrą nazwaną tamże, na 
tejże rzeczce mostek nikczemny. Tu się granica kończy, mila średnia od kościoła 
parafialnego, pomiędzy zachodem letnim i zimowym. 
5-to Droga do Rakiszek do kościoła parafialnego. Z Krewna na zachód letni, tymże 
traktem jak do Jużynt i Komaj, aż do dworu Dogil i wioski pod tym nazwiskiem, pół 
mili wielkie. Z tej wioski wyjechawszy, prostą drogą górzystą i kamienistą, o kilkaset 
kroków, po prawej stronie, za ruczajem widać na pagórku wyniosłym wioskę WJP 
Kosski Rukiele nazwaną. Dalej prosto pomiędzy brzeźniakiem, dróżką nikczemną, 
przez gościniec idący z Abel do Komaj w poprzek. Do wsi Kurkleje WJP 
Wereszczyńskiego, mila wielka jedna od kościoła parafialnego, pomiędzy zachodem 
letnim i zimowym. Tu się kończy granica parafii. 
Parafia krewnieńska nie ma w sobie żadnych granic wojewódzkich, powiatowych, ale 
cała ze wszystkimi wioskami i miejscami jest położona w powiecie wiłkomierskim, 
jako się o tym wyżej namieniło. 
Takowe opisanie parafii mojej podpisem ręki własnej stwierdzam 

k. Franciszek Klepacki 
Pleban krewnieński 

 
II.8. Kryniczyn 
 
LPAH, F. S.A., nr 19.253, k. 72 – 80 (kopia) 
[k.72] 
 

Parafia kryniczyńska 
 

1-mo 
 

Kościół parafialny w miasteczku Kryniczynie123

Auksztole JW Moszyńskiego w starostwie wobolnickim, między wschodem letnim i 
zimowym względem kościoła kryniczyńckiego pół mili małej. 

 położony w powiecie upitskim, w 
dekanacie kupiskim. Wioski i miejsca do tej parafii należące, są w tym że powiecie 
według porządku alfabetu ułożone. 

Ażusienie JP Bystrama prezydenta, między wschodem letnim i zimowym pół mili. 
Bawki wieś w starostwie żydejkańskim JP Roppa, między zachodem zimowym i 
południem mila mierna. 
Bereżuny JP Bystrama, między wschodem zimowym i letnim mila wielka. 
Borkłojnie folwark JP Roppa, między wschodem letnim i zimowym ćwierć mili. 
Borkłonele JP Roppa, między wschodem letnim i zimowym półtorej ćwierci mili. 
Czerwone alias Pomusze dwór JP Sakiena generała, nad rzeką Muszą124

                                                           
123 Tamże, t. 4, s. 757 
124 Tamże, t. 6, s. 815 

 pod samym 
zachodem letnim, granica od parafii sałatskiej. 
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Dawkniuny JP Roppa, pod wschodem letnim pół mili miernej. 
Dawksze folwark i wieś JP Dyszterlofa, pod wschodem letnim trzy ćwierci mili. 
Dawczkiany dwór JP Dyszterlofa, pod wschodem letnim mila mała. 
Dobuże folwark JP Klopmana, na zachód letni trzy ćwierci mili. 
Dowiany125

Daweiszkieny wieś JP Dyszterlofa, między wschodem letnim i zimowym mila mała. 

 wieś w starostwie żydejkańskim, pod samym południem mila wielka, tamże 
kościół filialny. 

Gajdynie folwark JP Karpia, na zachód zimowy pół mili. 
Girsudy wieś w starostwie żydejkańskim, między zachodem zimowym i południowym 
mila mała. 
Girniuny wieś przeświętej kapituły, między zachodem letnim i zimowym pół mili. 
Golminiany folwark JP Bystrama, między wschodem letnim i zimowym mila mierna. 
Grauzyniszki w starostwie wobolnickim, folwark JP Moszyńskiego, między wschodem 
letnim i zimowym trzy ćwierci mili. 
Indreny wieś w starostwie poberlańskim JP Dyszterlofa, między wschodem letnim i 
zimowym trzy ćwierci mili. 
Jodmancie wieś JP Klopmana, pod zachodem letnim półtorej mili. 
Jodziany wieś birżańska, między zachodem letnim i północą mila mała. 
Jutyszki wieś JP Roppa, między wschodem letnim i zimowym pół mili. 
Koniniczyn dwór JP Karpia, pod wschodem zimowym kilkaset kroków. 
Kiemele JP Leparskiego, między zachodem letnim i zimowym pół mili. 
Kropiszki JP Bystrama, między wschodem letnim i zimowym trzy ćwierci mili. 
Kryniczyn miasteczko, w którym kościół parafialny jest punktem względem, którego 
czyni się opisanie całej parafii. Same miasteczko należy do JP Karpia126

Lewaniszki w starostwie żydejkańskim JP Roppa, między wschodem zimowym i 
południem mila wielka. 

 i do plebanii. 

Liciuny JP Karpia, pod samym południem ćwierć mili niezupełnej. 
Lujpetrje w starostwie żydejkańskim JP Roppa, między wschodem zimowym i 
południem mila mierna. 
Maciejuny JP Bystrama prezydenta, między wschodem letnim i zimowym ćwierć mili. 
Mieżuny JP Karpia, na północ pół ćwierci mili. 
Mikielany w starostwie żydejkańskim, pod samym południem półtorej ćwierci mili. 
Naszłeny JP Sakiena, na zachodzie letnim pół mili wielkiej. 
Popiwesie okolica, między zachodem letnim i zimowym pół mili. 
Pomusze127

Pouszmenie folwark JP Merfelta, pod zachodem letnim ćwierć mili. 
 dwór JP Klopmana, między zachodem letnim i zimowym pół mili. 

Poieszmenie folwark JP Grawroka, tamże. 
Poberle starostwa JP Dyszterlofa, między wschodem letnim i zimowym trzy ćwierci 
mili. 
Petryszki JP Roppa, między wschodem letnim zimowy ćwierć mili. 

                                                           
125 Tamże, t. 2, s. 135 
126 Karp Benedykt żył w latach 1734 – 1805 poseł na sejmy, król mianował go chorążym upitskim w 1765 
roku. Syn Jakuba Ignacego starosty połungińskiego i Joanny Godebskiej. Polski słownik, t. 12, s. 91 - 92 
127 Słownik geograficzny, t. 8, s. 760 
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Rakszyszki w starostwie wobolnickim, między wschodem letnim i zimowym półtorej 
ćwierci mili. 
Rapsznie w starostwie poberlańskim, między wschodem letnim i zimowym trzy ćwierci 
mili. 
Ropiszki128

Rowbany JP Klopmana i JP Sakiena, pod zachodem letnim pół mili. 
 JP Bystrama, między wschodem letnim i zimowym mila mała. 

Stasiszki JP Roppa, między wschodem letnim i zimowym półtorej ćwierci mili. 
Smilgie w starostwie żydejkańskim JP Roppa, pod samym południem mila mierna. 
Skietery129

Suntowty JP Roppa, między wschodem letnim i zimowym ćwierć mili.  

 w starostwie żydejkańskim JP Roppa, między wschodem zimowym i 
południem ćwierć mili. 

Trzeciany JOOKK w tenucie JP Klopmana, między zachodem letnim i północą trzy 
ćwierci mili. 
Żydany w starostwie żydejkańskim JP Roppa, na południe trzy ćwierci mili. 
Żydziuny w starostwie poberlańskim JP Dyszterlofa, pod zachodem letnim pół mili. 
 

2-do 
 

Od parafialnego kościoła, kościoły w okolicy sąsiedzkie są następujące: 
Wobolniki kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w starostwie wobolnickim 
JP Moszyńskiego, na wschodzie zimowym mil dwie wielkich. 
Pompiany kościół parafialny Jkk karmelitów, w tymże powiecie, w dekanacie 
wiłkomierskim, w dobrach JP Platera i JP Szyszłyna, na zachodzie zimowym mil dwie 
wielkich. 
Poswol kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach przeświętej 
kapituły, między zachodem letnimi i zimowym, bardziej ku zachodowi zimowemu mila 
mierna. 
Sałaty130

Podbirże kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, między wschodem letnim i 
północą mili półtorej miernej. 
 

3-tio 
 

Miasta znaczniejsze około kościoła kryniczyńskiego są te: 

 kościół parafialny, między zachodem letnim i północą, w tymże powiecie, w 
diecezji żmudzkiej, w dobrach JOOKK Radziwiłłów, dwie mile wielkie. 

Poniewież miasto sądowe upitskie, nad rzeką Niewiążą, na zachodzie zimowym, mil 
sześć miernych. 
Birże miasto targowe, gdzie też magistrat i zamek JOOKK Radziwiłłów, na wschód 
letni półtrzeciej mili miernej. 
Bowsk w Kurlandii miasto JOK kurlandzkiego, na zachód letni mil pięć miernych. 
 

                                                           
128 Tamże, t. 9, s. 745 
129 Tamże, t. 10, s. 676 
130 Tamże, t. 10, s. 221 
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4-to 
 

Droga z Kryniczyna do Poniewieża partykularna, równa, miejscami błotnista. 
Droga z Kryniczyna do Birż partykularna, równa, z początku błotnista, dalej 
znaczniejsza i sucha. 
Droga z Kryniczyna do Bowska z początku partykularna i błotnista, a o trzy ćwierci 
mili łączy się z traktem ryskim, który po większej części rowami okopany idzie po 
rzece Musza. Polem odkrytym i równym, aż do samego Bowska. 
Z Kryniczyna do Poniewieża godzin sześć jazdy, zimową porą godzin pięć. 
Z Kryniczyna do Birż letnią porą jazdy godzin trzy, zimową godzin dwie. 
Z Kryniczyna do Bowska letnią porą jazdy bez popasu godzin sześć, zimową drogą 
godzin pięć. 
 

5-to 
 

W całej parafii kryniczyńskiej jeziora żadnego nie masz. Znajdują się jednak zapadliny, 
mianowicie na polu wsi birżańskiej, zowiącej się Podziany, z tych są cztery szerokie i 
długie na morg cały. 
Bagien znaczniejszych nie ma, po wielu zaś miejscach znajdują się błota i mszarniki 
mające obszerność po kilka morgów. 
Staw JP Sakiena na rzece małej Totoła zwanej, pod zachodem letnim, od plebanii trzy 
ćwierci mili. 
 

6-to 
 

W całej parafii kryniczyńskiej lasu zdatnego do budowli nie ma i na opał mało. Jak 
tylko w starostwie żydejkańskim, gdzie początek od wsi Mikielanów, idąc na południe 
w lewą rękę wszerz i wzdłuż, między sianożęciami na pół mili rozciąga się. Drzewo 
brzozowe, olchowe, osinowe i łozowe znajduje się. Po wielu zaś miejscach chrusty i 
zarośla długości i szerokości po kilka morgów, które że nie mają własnych swoich 
nazwisk, tu się nie kładną. 
 

7-mo 
 

Młynów jeden JP Sakiena generała w Rowbanach na rzece Totole. Innych machin tak 
wodnych jako i wietrznych, ani miejsc starożytności oznaczających, ani też co by się 
ściągało do historii naturalnej nie masz. 
 

8-vo 
 

Drogi w tej parafii partykularne i trakty publiczne, podług miary mil tak się opisują. 
Droga do Wobolnik począwszy od kościoła parafialnego kryniczyńskiego, na wschód 
zimowy. W końcu miasteczka przejeżdżając brodem ruczaj Jeszmionka z bliskich błot o 
pół mili poczynający się, idzie polem odkrytym, mimo dwór kryniczyński, pod którym 
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przejechawszy drugi raz, wspomniany ruczaj Jeszmionka mostkiem, prostą linią do wsi 
Daniliszek, o ćwierć mili od kościoła. Obok tej wsi po lewej stronie o kilkaset kroków 
wieś Petryszki. Na końcu wsi Daniliszek przejechawszy trzeci raz brodem ruczaj 
Jeszmionka. Prosto polem wiejskim, zaroślami do Prawszyniszek folwarku 
wobolnickiego, o pół mili od Daniliszek. Pod folwarkim grobla i mostek na Kopanicy, z 
tego mostku przejechawszy zmianę folwarkową, Kopanicą drugą mostek i granica 
parafii kryniczyńskiej. 
Droga do Wobolnik. Z początku tą samą aż do Daniliszek, a wyjechawszy z Daniliszek 
zwraca się w lewą do wsi Auksztolów , między zaroślami sytuowanej  na ćwierć mili od 
Daniliszek odległej. W końcu Auksztolów o kilkaset kroków w przyrodzie samej 
wioseczka Rakszyszki. Od tej przez łoźniaki o pół ćwierci mili wioseczka Indreny, 
którą pominąwszy zwraca się kręto w prawo, a po lewej stronie o pół ćwierci mili 
wioseczka Repsze. Ta droga łączy się z pierwszą wobolnicką, pod folwarkiem 
rzeczonym Grawzyniszki. 
Droga do Dowian, gdzie jest filialny kryniczyński kościół, na południu. Przejechawszy 
ruczaj Jeszmionka, polem otwartym idzie do wsi Suntowty o ćwierć mili od kościoła. 
Tamże po lewej stronie o kilkaset kroków  wioseczka Skietery, z pomienioną wioseczką 
Suntowty, w raz zaczyna się las żydejkański, szeroki na pół mili, przejechawszy na 
samej drodze wioseczka Żydany. Dalej jadąc pół ćwierci mili wieś Smilgie nad rzeczką 
Orją, pod wschodem zimowym, z błot i krynic poczynająca się. Ze Smilg 
przejechawszy brodem wspomnianą rzekę przez zarośla o pół ćwierci mili wieś 
Dowiany, w końcu tejże wsi o półtorej set kroków na górze obszernej, kościół filialny. 
Tu się odgranicza parafia kryniczyńska od pompiańskiej. Od Smilg jadąc ku wschodowi 
po za rzeką Oria, przez lasek olchowy o pół ćwierci mili wioseczka Lujpetrje, między 
lasami sytuowana. Od tej jadąc dalej o kilkaset kroków wioseczka Lewaniszki przy tej 
rzece Oria i koniec parafii. 
Droga do Pompian, gdzie jest kościół parafialny, graniczący na zachód zimowy. Idzie 
równą linią polem otwartym do wsi Licuiny, o ćwierć mili małej od kościoła na samym 
południu sytuowanej. Z tej wsi prostą linią jadąc w przód przez pole wiejskie, po tym 
przez zarośla, tejże wsi, o półtorej ćwierci mili wioseczka Mikielany. Od tej polem 
odkrytym, łąkami i zaroślami, o półtorej ćwierci mili wieś Girsudy. Z tej wsi po lewej 
ręce ku południowi o pół ćwierci mili widać wieś Bawki. Droga pompiańska 
wyjechawszy ze wsi pomienionej, idzie odkrytym polem trochę ku zachodowi 
zimowemu, aż do rzeki Orji, którą przejechawszy brodem, poczynają się lasy, a kończy 
się parafia kryniczyńska. 
Droga do Poswola, gdzie jest kościół parafialny graniczący między zachodem 
zimowym i letnim, a niemal pod zachodem zimowym. Idzie prosto polem otwartym i 
równym do wioseczki Kiemele, przy rzece Piwesie, o pół mili miernej od kościoła tą 
rzeką Piwesą. Oddziela się parafia kryniczyńska od poswolskiej obok wsi Kiemele, po 
prawej stronie o kilkaset kroków wieś Girniuny i koniec parafii. 
Droga do Sałat, gdzie jest kościół parafialny graniczący między zachodem letnim i 
północą. Wyjechawszy z miasteczka przez ruczaj Jeszmionka, równym polem idzie do 
wsi Mieżuny o pół ćwierci mili od kościoła. Wyjechawszy ze wsi w lewo się zawraca 
na zachód letni polem, aż do ruczaju Jeszmienielis, od którego poczynają się zarośla 
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żydziuńskie, do których wjeżdżając po lewej stronie o kilkaset kroków widać folwark 
JP Grawroka przy ruczaju Jeszmionce i folwark JP Merfelta i wieś Jodmacie. Dalej ku 
zachodowi z drugiej strony ruczaju Jeszmionki, jadąc przez zarośla na kilka morgów 
obszerne, karczemka JP Dyszterlofa. Dalej o kilkaset kroków przy drodze samej 
wioseczka Żydziuny, z której wyjechawszy o sto kroków ruczaj nazwany Ugie, brodem 
przejechawszy wieś Rowbany w małej dystancji. Na końcu wsi karczma JP Sakiena, 
prostą jadąc tą drogą przez rzekę Totołe wioseczka Naszłeny przy samej rzece. Dalej 
polem odkrytym idzie, aż do dworu JP Sakienia Pomusze zwanego, o półtorej ćwierci 
mili od rzeczonej wioski odległego. Tu się graniczy parafia kryniczyńska od sałatskiej. 
Droga do Podbirż, gdzie jest kościół parafialny graniczący między letnim i północą. 
Przez ruczaj Jeszmionka do wsi Mieżuny polem odkrytym, w końcu tej wsi kręto w 
prawą polem na ćwierć mili od kościoła, dopiero łąki, zarośla i koniec parafii 
kryniczyńskiej. 
Droga do wsi Bereżuny. Wyjechawszy z miasteczka na północ kręto się zwraca, 
pomiędzy wschód letni i zimowy. Idzie prostą linią polem odkrytym równiną, na sam 
folwark JP Roppa Borkłojnie, o ćwierć mili od kościoła. Z tego folwarku po lewej 
stronie ku północy widać wieś Dawkniuny, przez zarośla o półtorej mili od folwarku 
odległe, a droga bereżuńska idzie polem nieodmienną linią do wioseczki Borkłonele, 
niemal na ćwierć mili do folwarku odległej. Za tą wioseczką jadąc polem pół ćwierci 
mili, po lewej stronie na kilkaset kroków przez zarośla, widać wioseczkę Poberle, a po 
prawej stronie wioseczka Stasiszki. Dalej trochę po tejże stronie i na jednym polu 
wioseczka Jułeszki. Dalej jadąc niemal półćwierci mili zarośla, grobla i mostek na 
bagnie, zjechawszy z grobli w przyrodzie samej wioseczka Kropiszki. Obok tej po 
prawej stronie o półtorej set kroków wioseczka Ażusienie, od Kropiszek idąc wnet 
poczyna się druga grobla na błocie i most. Ta grobla z mostem może mieć dłużyni 
kroków sto lub więcej. Z tej grobli droga rowami okopana, ciągnie się linią 
nieodmienną polem odkrytym na kilkaset kroków i wnet się zaczyna grobla trzecia na 
ruczaju Lepik, między łąkami. Ten ruczaj poczyna się z dalekich błot w parafii 
wobolnickiej, ciągnie się z południa na północ, polem odkrytym, więcej jak milę. Na 
tym ruczaju i bagnisku już przez rowy osuszonym grobla wysoka sypana, po środku 
mostek, długa być może na półtora set kroków. Z tej grobli po prawej stronie na 
odkrytym polu, o pół ćwierci mili, widać wieś Matiejuny przy tymże ruczaju 
sytuowana. A za ruczajem dalej ku południowi wioseczka Ropiszki, z tejże grobli po 
lewej ręce, na północ przez zarośla, trochę w tyle o półtorej ćwierci mili widać 
Dawksze, folwark i wioseczkę JP Dyszterlofa. Takoż po lewej stronie o półtorej ćwierci 
mili, na odkrytym polu przy tymże ruczaju dwór Dowczkiany JP Dyszterlofa. Dalej za 
dworem o kilkaset kroków wieś Dowczkiany, tegoż JM i przy tym ruczaju. Tu się 
odgranicza parafia od podbirżańskiej. Przejechawszy wzmiankowaną groblę na ruczaju 
Upitie, w tenże dwór czyli folwark Golminiany JP Bystrama prezydenta. Obok tego 
dworu przy ruczaju Upitie, wieś Daweiszkieny, o ćwierć mili dalej za tą wsią o pół 
ćwierci mili karczma JP Dyszterlofa i garbarnia na drodze z Podbirż do Wobolnik. Za 
dworem Golminiany JP prezydenta o dwieście kroków, zaczyna się czwarta grobla na 
bagnie, po środku most, długa być może na sześćdziesiąt kroków. Z tej zjechawszy za 
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kilka set kroków piąta grobla i mostek na polu wsi Bereżuny oraz wieś przy rzece 
Totole, która oddziela parafię od wobolnickiej. 
Droga do okolicy Popiwesia o pół mili od kościoła, między zachodem letnim i 
zimowym. Idzie prosto polem odkrytym, ta okolica rozdziela się na dwie parafie rzeką 
Piwesą. Część należy do parafii kryniczyńskiej, druga część do parafii poswolskiej. 
Rzeka Piwesa od południa płynie na zachód letni, a pominąwszy wspomnianą okolicę, o 
kilkaset kroków wpada do rzeki Muszy. Trakt ryski i birżański z parafii poswolskiej 
przez rzekę Piwesę wpada do parafii kryniczyńskiej pod okolicą. Od tej idzie linią 
prostą, na północ polem odkrytym do karczmy JP Klopmana o pół ćwierci mili odległej. 
Naprzeciw tej karczmy po lewej stronie o kroków dwieście Pomusze Zielone dwór JP 
Klopmana nad samą rzeką Muszą, a po prawej stronie gaj tegoż JM dębowy, osinowy, 
długi może być na morgów dziesięć, szeroki na morgów cztery. Od tej karczmy o 
półtora set kroków przejeżdża się ruczaj Jeszmionka mostkiem. Dalej idzie trakt 
okopany rowami po za gajem, do ruczaju Ugie na kilkaset kroków od Jeszmionki. 
Dojeżdżając do ruczaju Ugie po lewej stronie o trzysta kroków lub więcej, widać 
folwark do Birż należący JP Klopmana, między rzeką Muszą i ruczajem Ugie. 
Przejechawszy wspomniany ruczaj mostkiem, a wjechawszy na górę z mostu rozdziela 
się gościniec ryski. Kręto się zwraca w lewą na dół, na groblę, młyn i most przez Totołę 
rzekę. Dalej dębniakiem, zaroślami i polem odkrytym, aż do dworu Czerwone Pomusze 
na pół mil małej od ruczaju Ugie odległe. Równo z tym dworem koniec parafii, a trakt 
birżański prostą linią ku wschodowi letniemu o dwieście lub trzysta kroków od Ugi, 
idzie przez samą wieś Robwany, przy rzece Totoła. Wyjeżdżając z tej wsi po prawej 
stronie na dwieście kroków widać wioseczkę Żydziuny, a po lewej stronie o kilkaset 
kroków za rzeką Totołą widać wioseczkę Naszłeny. Od Robwan polem odkrytym i 
równym po za rzeką Totołą, do wioski Trzeciany na półtorej ćwierci mili odległej. Tą 
przejechawszy po za rzece do wsi Jodziany, przy rzece Totoła sytuowanej, na ćwierć 
mili od Trzecian dalekie. Przez tę wieś i pole tejże wsi jadąc mostek i ruczaj o trzysta 
kroków i koniec parafii. 
Parafia kryniczyńska nie ma w sobie żadnych granic wojewódzkich, ani powiatowych 
ale cała ze wszystkimi wioskami i miejscami jest położona w powiecie upitskim, jako 
się wyżej o tym namieniło. 
Takowe opisanie parafii mojej, stwierdzam podpisem ręki własnej  

k. Hieronim Szarkiewicz  
Pleban kryniczyński 
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Parafia kupiska 

 
1-mo 

 
Kościół parafialny w Kupiszkach131

Aszkince WJP Komara, na zachodzie słońca mila jedna. 

 położony w powiecie wiłkomierskim i dekanacie 
kupiskim. Wioski i miejsca do tej parafii należące są w tymże powiecie, według 
porządku alfabetu ułożone: 

Aniuńce JOK Czartoryskiej132

Bogdańce WJP Billewicza, na północ mila mierna jedna. 
Birecie tegoż, tamże. 

, między zachodem i południem mila dobra jedna. 

Butkuny133

Butany JOK Czartoryskiej, na sam wschód słońca do kościoła mili półtorej średniej. 
 okolica, między wschodem letnim i południem od kościoła mila duża jedna. 

Biłańce WJP Platera, między wschodem letnim i południem o mil dwie. 
Bułtakarcze tegoż, tamże. 
Biejwiany WJPani Tyszkiewiczowej, między zachodem letnim i południem trzy ćwierci 
mili. 
Bikańce JOK Czartoryskiej, na zachód słońca mila jedna. 
Biczie pod samym południem ćwierć mili letkie. 
Burskiszki WJP Szołkowskiego, na zachód letni ćwierć mili. 
Czetwergas WJPani Tyszkiewiczowej, na zachód letni ćwierć mili. 
Czajkowszczyzna WJP Tyzenhauza, na północ mila. 
Czołody JWK Czartoryskiej, na zachód słońca mila duża jedna. 
Czawidzie tejże, na wschód słońca trzy ćwierci mili. 
Dapsze tejże, między południem i wschodem mila duża jedna. 
Daukucie na zachodzie samym słońca, WJP Billewicza, o milę lekką od kościoła. 
Drułańce JOK Czartoryskiej, na zachód słońca półtorej ćwierci mili. 
Dydzagrosze WJPani Tyszkiewiczowej, między południem i zachodem o pół mili od 
kościoła. 
Dumbluny WJP Komara, na zachód słońca o milę od kościoła. 
Dyczpudzie JOK Czartoryskiej, na zachód słońca o milę jedną. 
Dowrupie WJP Komara, między zachodem i południem mila jedna dobra. 
Daniuńce JOK Czartoryskiej, na samym wschodzie słońca mila. 
Dyczuny WJP Kościałkowskiego, na samą północ mila jedna. 
Gindwiele na wschód słońca milę dobrą. 
Gryciuny JOK Czartoryskiej, na zachód słońca milę od kościoła. 
Giwakory tejże, tamże. 
Gejgale tejże, między wschodem letnim i południem półtorej mili. 

                                                           
131 Tamże, t. 4, s. 888 
132 Eleonora Monika Walstein żyła w latach 1712 – 1795, poślubiła w 1726 Michała Fryderyka 
Czartoryskiego kanclerza wielkiego litewskiego od 1752, kasztelan wileński od 1722, podstoli wielki 
litewski od 1720. Polski słownik, t. 4, s. 288 - 294 
133 Słownik geograficzny, t. 1, s. 484 
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Grazyszki tejże, między zachodem i południem mili półtorej. 
Jutkańce tejże, na wschód słońca milę jedną. 
Jejuny WJP Billewicza, na północ trzy ćwierci mili. 
Jurkszty WJP Platera, na wschód słońca mil dwie dobrych. 
Jodupańce WJP Tyzenhauza, między południem i zachodem zimowym, mil dwie, gdzie 
granica parafii kupiskiej i skopiskiej. 
Jodzuny JOK Czartoryskiej, między wschodem i południem mil dwie. 
Kindercy tejże, o mili półtorej od kościoła. 
Kiegińce na samym wschodzie, tejże, o mili półtorej. 
Keiry tejże, tamże. 
Krdony folwark Jk Rontyma plebana, między wschodem słońca na kroków tysiąc. 
Kreywenie tejże, na zachód słońca o milę jedną. 
Kosańce tejże, między samym wschodem trzy ćwierci mili. 
Karalunce WJPani Łuczkowej, między południem i zachodem letnim mila jedna dobra. 
Kalkuiny WJP Kościałkowskiego, na samą północ mil dwie. 
Kokiszki tegoż, tamże. 
Kołnogole WJPani Hryncewiczowej, tamże mili półtorej. 
Likaławskie JOK Czartoryskiej, między południem i zachodem o mili półtorej. 
Łojcie tejże, na sam zachód o milę jedną. 
Łaniewscy okolica przed samym wschodem słońca o milę dwie dobrych. 
Mazgieliszki WJP Tyzenhauza, na wschodzie słońca o mil półtorej. 
Migańce do plebani oniksztyńskiej należące, między wschodem i południem o mili 
półtorej. 
Maugory WJP Komara, na zachód słońca o mile jedną. 
Mirabel dwór WJP Tyzenhauza, na wschód słońca pół mili. 
Milunie WJP Billewicza, między północą i wschodem słońca o milę jedną. 
Naciuny JOK Czartoryskiej, między wschodem i południem mili półtorej. 
Naruny 134

Okmiana tejże, tamże. 

dwór WJPani Tyszkiewiczowej, między południem i zachodem mila lekka 
jedna. 

Okmiana WJP Walentynowicza, na samą północ mili półtorej. 
Ostiów na zachód słońca o milę jedną i ćwierć. 
Pelisze JOK Czartoryskiej, między południem i wschodem mili półtorej dobrej. 
Pupany dwór WJP Puzyny, na wschodzie słońca mila jedna. 
Pupance WJP Minstera, między południem i zachodem pół mili. 
Poławeń135

Pakerkle WJP Żeromskiego, na zachód słońca mila lekka. 

 Jkk dominikanów i kościół poławeński, między południem i zachodem 
słońca mila lekka. 

Popik między południem i wschodem słońca mila jedna. 
Pomornoki okolica między zachodem i południem mila dobra. 
Piragie należące do kościoła parafialnego, na wschód słońca kroków dwóch tysięcy. 

                                                           
134 Tamże, t. 7, s. 920 
135 Tamże, t. 8, s. 707 
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Plundaki JOK Czartoryskiej, na wschód słońca pół mili lekkiej. 
Prusegoła WJPani Hryncewiczowej, między zachodem i północą mil dwie dobrych. 
Petrakie WJP Kościałkowskiego, na samą północ mil dwie. 
Pietraszyszki tegoż, tamże. 
Rusyki JOK Czartoryskiej, na zachód słońca mila jedna. 
Rakucie tejże, na wschód słońca mila jedna. 
Rauksztany tejże, tamże mil dwie. 
Szymańce136

Szopoły tejże, na samo południe. 

 kościół filialny szymański, należący do kościoła parafialnego, między 
wschodem i południem mil dwie. 

Sabaliszki WJP Billewicza, na samą północ mili półtorej. 
Sławęciszki między wschodem i południem ćwierć mili. 
Skadynie JOK Czartoryskiej, mila jedna, tamże. 
Świdańce tejże, tamże mila lekka jedna. 
Słabadziny WJP Żeromskiego, mila jedna, tamże. 
Suwojnie JOK Czartoryskiej, między zachodem i południem zimowym od kościoła mila 
jedna i ćwierć. 
Tumasancy tejże, na wschód słońca od kościoła mil dwie. 
Ułdubie tejże, między wschodem i południem mil dwie. 
Wirbaliszki na samy wschód słońca, JOK Czartoryskiej, pięć ćwierci mili. Gdzie 
granica parafii ponedelskiej, w tejże samej wiosce. 
Weżańce tejże, na sama północ półtorej ćwierci mili. 
Wieżgi WJP Billewicza, na samą północ, mil dwie. Granica parafii ponedelskiej, w 
tejże samej wiosce. 
Wizgiuńce WJP Szołkowskiego, na zachód słońca pół mil. 
Warniszki JOK, między południem i zachodem słońca mila jedna dobra. 
Waraniszki WJP Szakszty, tamże, mili półtorej. 
Żerajtele WJP Platera, na samo południe mil dwie. 
Żegdaliszki JOK Czartoryskiej, na sam zachód słońca mila mierna jedna. 
Żwerny WJPani Tyszkiewiczowej, między zachodem i południem mila mierna jedna. 
Zuntt JOK Czartoryskej, na sam zachód słońca od kościoła na tysiąc kroków. 
 

2-do 
 

Do tego parafialnego kościoła w okolicy sąsiedzkie są następujące: 
Skopiszki kościół parafialny, w tymże województwie i dekanacie, w dobrach JWPP 
Turów, na sam wschód letni mil dwie. 
Świadoście kościół parafialny, w tymże województwie i dekanacie, w dobrach JOK 
Radziwiłła, między wschodem i południem mil cztery. 
Subocz kościół parafialny, w tymże województwie i dekanacie, w dobrach WJP Platera, 
między zachodem i południem mil dwie dobrych. 

                                                           
136 Tamże, t. 12, s. 111 
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Wobolniki kościół parafialny w tymże województwie, powiecie i dekanacie, w dobrach 
JKM, leży na samy zachód słońca mil trzy. 
Ponedel kościół parafialny w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach WJPani 
Chreptowiczowej, leży na samą północ mil trzy dobrych. 
 

3-tio 
 

Miasta znaczniejsze około kościoła kupiskiego są: 
Wiłkomierz miasto sądowe, leży na samo południe odległe mil dziesięć dobrych. 
Miasto Bowsk leży między zachodem i południem odległe mil dwanaście dobrych. 
Miasto Ryga leży na samy zachód słońca odległe na mil dwadzieścia miernych. 
Miasto Wilno stołeczne, leży między wschodem słońca letniego i południem, odległe 
mil dwadzieścia dobrych. 

 
4-to 

 
Droga z Kupiszek do Wiłkomierza droga dobra, miejscami są groble i mosty. 
Droga z Kupiszek do Bowska błotnista, górzysta i kręta. 
Droga z Kupiszek do Rygi miejscami błotnista, piaszczysta, górzysta. 
Droga z Kupiszek do Wilna błotnista, górzysta i kręta, miejscami są groble i mosty ale 
niewygodne. 
Z Kupiszek do Wiłkomierza jazdy letnia drogą półtorej dnia, zimową porą dzień jeden 
jazdy. 
Z Kupiszek do Bowska toż samo. 
Z Kupiszek do Rygi letnią drogą jazdy dnia półtorej, zimową porą jazdy dni dwa. 
Z Kupiszek do Wilna jazdy letnią porą dni trzy, zimową zaś drogą dni dwa, albo też 
półtora. 
  

5-to 
 

Jezioro Piraskie należące do WJk plebana, długości na sążni trzysta, szerokości na sążni 
dwieście, leży na wschód słońca, na kroków dwa tysiące. 
Jeziorko Kupiszki długości na sążni sto pięćdziesiąt, szerokości na sążni sześćdziesiąt, 
leży na wschód słońca, o kroków sześćset. 
Jezioro Drułażyszki długie na sążni dwieście, szerokości na sążni sto, leży na zachód 
słońca odległe pół mili. 
Bagno Szepeta zwana w parafii kupiskiej, długości będzie na ćwierci mili , szerokości 
na półtorej ćwierci mili nie więcej. 
Bagno Piwesa zwane ciągnie się od parafii ponedelskiej przez parafię kupiską do parafii 
wobolnickiej, długie na mil trzy lekkich, szerokie miejscami na dwieście sążni. 
Błot znacznych nie ma. Staw JOK Czartoryskiej na rzece Ławenie, wychodzącej z błot 
na zachód letni. 
 

6-to 
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Lasów jest więcej w parafii kupiskiej a niżeli otwartego pola, począwszy od wioski 
Pokieturce zwanej, na zachód słońca, wszerz i wzdłuż blisko mil trzy. Drzewa najwięcej 
brzozy, osiny, olchy, dębiny szczupłej, leszczyny, chrusty i drzewa budowli zdatnego 
nie ma.  
  

7-mo 
 

Młynów dwa JOK Czartoryskiej na Ławenie, takoż WJPani Tyszkiwiczowej na tejże 
samej Ławenie. 
 

8-vo 
 

Drogi partykularne w tej parafii i trakty publiczne podług miary mil tak się opisują. 
1-mo Droga do Onikszt137

2-do Droga do Subocza gdzie jest kościół parafialny graniczący. Przez rzekę Ławenę o 
kroków kilkaset od kościoła, polem otwartym do Poławenia, do kościoła JKK 
dominikanów, gdzie przejechawszy pół ćwierci mili, dworek WJP Komara graniczący 
parafią kupiską. 

 razem trakt publiczny wileński. Począwszy od kościoła 
kupiskiego przez pole, groblą kopaną mil dwie do Jurgiszek, gdzie granica parafii 
kupiskiej. 

3-tio Droga do Wobolnik razem i trakt ryski. Począwszy od kościoła w prawą 
pojechawszy, karczma Zuntt nazywająca się JOK Czartoryskiej. Prosto jadąc w górę 
drogą błotnistą milę całą, korzenistą, przejechawszy przez las, polem otwartym pół mili, 
do karczemki Maliny nad błotem Piwesa, gdzie granica parafii kupiskiej. 
4-to Droga do Ponedela. Począwszy od kościoła kupiskiego przez dwór Pojaubie, polem 
otwartym mili półtorej, do Wirbaliszek, gdzie granica parafii kupiskiej. 
5-to Droga do Skopiszek. Począwszy od kościoła kupiskiego, w lewo na dwór Mirabel 
WJP Tyzenhauza, lasami drogą błotnistą, korzenistą i wyboistą. 
6-to Droga do Świadości. Począwszy od kościoła kupiskiego w lewo, na folwark 
Kraśny Jk plebana, otwartym polem do wioski Skadyńców, drogą błotnistą pojechawszy 
troche, dalej karczma WJP Puzyny i dwór, przez mostek niewygodny i błoto zwane 
Skadynie kręto w lewo do wioski Kiegińców ćwierć mili, otwartym polem pojechawszy 
trochę na ćwierć mili, wioska Jodupańce, gdzie granica parafii kupiskiej. 
Parafia kupiska nie ma w sobie żadnych granic z powiatów i województw ale cała ze 
wszystkimi wioskami i miejscami, jest położona w powiecie wiłkomierskim, jako się 
wyżej namieniło. 
 
Takowe opisanie parafii kupiskiej ręką własną stwierdzam.  

k. Maciej Dryzewicz 
Wikary kupiski 
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II.10. Kwetki 
 
LPAH, F. 694/1/3504, nr 610, k. 281 – 284 (oryginał) 
[nr 610, k. 281] 
 

Parafia kwetkowska 
 

1-mo 
 

Kościół parafialny Jkk kanoników regular bearmakis de penttiec we wsi Kwetkach138

Andruszany JMPP Komorowskich strażnikowiczów

, 
położony w powiecie wiłkomierskim i dekanacie kupiskim. Wioski i miejsca do tej 
parafii należące są w tymże powiecie, według porządku alfabetu ułożone jak tu po sobie 
idą. 

139

Bruzgule tychże JM, między zachodem letnim i północą pół ćwierci mili miernej. 

, powiecie wiłkomierskim pod 
samym wschodem letnim, względem kościoła kwetkowskiego ćwierć mili. 

Boryszki tychże JM, miedzy wschodem zimowym i południem ćwierć mili dobrej. 
Dewejnie tychże JM, między wschodem zimowym i południem pół mili małej. 
Dewegnie JP Bystrama, tamże takoż położona i odległa. 
Ejskudzie JMPP Komorowskich, pod samym południem pół mili miernej. 
Foguliszki folwark JOK Radziwiłła wojewody wileńskiego, w zastawnej posesji JP 
Fiałkowskiego, na sam zachód letni mil dwie wielkie. 
Foguliszki wieś tegoż JM z dwoma zaściankami, na sam zachód letni mil dwie i pół 
ćwierci. 
Gajla karczma tegoż JM, na sam zachód letni mil dwie i pół.  
Gikańce140

Gaczany karczma i wieś JW Górskiej kasztelanowej żmudzkiej, pod wschodem 
zimowym ćwierć mile mierne. 

 folwark i wieś JMPP Komorowskich, na północ ćwierć mili małej. 

Gajgały JMP Komorowskiego, między zachodem zimowym a południem pół mili. 
Gojeliszki zaścianek JOK Radziwiłła wojewody wileńskiego, w zastawnej posesji JW 
Kościałkowskiego marszałka wiłkomierskiego, na samo południe pół mile. 
Gintosty JMPP Komorowskich, między wschodem zimowym i południem pół mile 
wielkie. 
Gierwetanie tychże JM, między południem a zachodem ćwierć mile małe. 
Jakniuny zaścianek JOK Radziwiłła wojewody wileńskiego, w posesji zastawnej JW 
Kościałkowskiego marszałka, między południem a zachodem zimowym pół mili. 
Kołpaki zaścianek JW Górskiej kasztelanowej żmudzkiej, na północ pół mili dobrej. 
Kołpaki zaścianek JMPP Komorowskich, tamże tegoż położenia i odległości. 
Kwetki wieś, w której kościół parafialny jest punktem względem, którego czyni się 
opisanie całej parafii, sama wieś oprócz placu k. proboszczowi wyznaczonego, należy 
do JMPP Komorowskich. 
Kzipestyszki karczma JOK Radziwiłła wojewody wileńskiego, w posesji zastawnej JP 
Komorowskiego wojskiego wiłkomierskiego, na zachód letni mila wielka. 

                                                           
138 Tamże, t. 5, s. 32 
139 Komorowscy herbu Ciołek, synowie Bartłomieja podczaszego wiłkomierskiego, Franciszek strażnik 
wiłkomierski, Antoni podstoli wiłkomierski i wojski wiłkomierski w latach 1781 - 1793, Józef jezuita, 
Hektor miecznik wiłkomierski. A. Boniecki, Herbarz Polski, Warszawa 1907, t. 10, s. 387 
140 Gikany Słownik geograficzny, t. 2, s. 568 
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Laurentia alias Katujnie folwark i dwóch mieszkańców do proboszcza kwetkowskiego 
należący, na samej północy tysiąc kroków.  
Łatwigota JP Klopmana, między zimowym a letnim zachodem mila jedna. 
Ławciuniszki zaścianek JMPP Komorowskich, na zachód zimowy pół mili. 
Mikuny tychże JM, między letnim a zimowym wschodem mila jedna. 
Medykci JOK Radziwiłła wojewody wileńskiego w posesji zastawnej, tychże JM, 
między letnim a zimowym wschodem trzy ćwierci mil małych. 
Miżale tegoż KJ w posesji zastawnej JW Kościałkowskiego marszałka 
wiłkomierskiego, na zachód zimowy, ćwierć mile małe.  
Mitilasie zaścianek JMPP Komorowskich, na zachód zimowy pół ćwierci mili małej. 
Narbietiszki zaścianek JP Klopmana, na północ pół mili mierne. 
Neretka karczma JMPP Komorowskich, na wschodzie letnim pół mili. 
Pundury141

Putele karczma tegoż JM, na północ ćwierć mili wielkiej. 

 JOK Radziwiłła wojewody wileńskiego, w zastawieniu posesji JP 
Fiałkowskiego, na zachód letni mil dwie i pół. 

Pului JMPP Komorowskich, na wschód zimowy pół mile miernej. 
Poguny JP Komorowskiego, na samo południe mila jedna. 
Poguny JP Bystrama, tamże tegoż położenia i odległości. 
Ruckinki JMPP Komorowskich, na wschód zimowy ćwierć mili małej. 
Rawiszki dwór tychże JM, między wschodem zimowym a południem ćwierć mili 
miernej. 
Ruszczuny JOK Radziwiłła wojewody wileńskiego, w zastawnej posesji JW 
Kościałkowskiego marszałka, pod samym południem pół mile wielkie. 
Rymsze tegoż KJ w posesji zastawnej JP Kościałkowskiego, na zachód letni pół mile. 
Symanie tegoż JM, na zachód letni mila mała. 
Szeszki JMPP Komorowskich, na wschodzie zimowym pół mile małe. 
Urbaniszki zaścianek JOK Radziwiłła wojewody wileńskiego w posesji zastawnej JW 
Kościałkowskiego marszałka, na południe pół mili wielkiej. 
Wirzkupiany z dwoma zaściankami tegoż imienia JOK wojewody wileńskiego, w 
posesji zastawnej JP Komorowskiego wojskiego wiłkomierskiego, na zachód letni mila 
jedna i pół. 
 

2-do 
 
Od tego parafialnego kościoła, kościoły w okolicy sąsiedzkie są następujące: 
Birże kościół parafialny w powiecie upitskim, w dekanacie kupiskim, w dobrach JOK 
Radziwiłła wojewody wileńskiego, między letnim i zimowym zachodem mil cztery. 
Poniemuń kościół parafialny Jkk kanoników regularnych BBMM de pentias, w tymże 
powiecie i dekanacie, w dobrach JW Morykoniego podkomorzego  wiłkomierskiego, 
względem kościoła parafialnego kwetkowskiego, mila jedna i pół między letnim i 
zimowym wschodem. 
Ponedel kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach JW Chreptowicza 
podkanclerza, między południem a wschodem zimowym mil dwie. 
Popiel kościół parafialny Jkk kanoników regularnych BB MM Penttias, w tymże 
powiecie i dekanacie, w dobrach JOK Radziwiłła wojewody wileńskiego, w posesji 
zastawnej JW Kościałkowskiego marszałka, między południem a zachodem zimowym 
mila jedna. 
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Suwejniszki kościół parafialny, tychże Jkk kanoników regularnych, w tymże powiecie i 
dekanacie, w dobrach JP Komorowskiego wojskiego wiłkomierskiego, na wschód letni, 
porą zimową przez błota mila mierna, letnią zaś w koło mila jedna i pół. 
 

3-tio 
 
Miasta znaczniejsze około kościoła kwetkowskiego są: 
Wilno miasto stołeczne litewskie odległe mil dwadzieścia pięć, na południe. 
Wiłkomierz miasto sądowe nad rzeką Świętą, na południe odległe na mil piętnaście.  
 

4-to 
 

Droga z Kwetek do Wilna błotnista, piaszczysta, górzysta, miejscami mosty i groble. 
Droga z Kwatek do Wiłkomierza miejscami błotnista, górzysta i kręta, takoż mosty i 
groble niewygodne. 
Z Kwetek do Wilna dni cztery jazdy letnią drogą, zimową zaś dni trzy. 
Z Kwetek do Wiłkomierza letnią drogą jazdy trzy i pół, zimowa dobrą drogą drugiego 
dnia stanąć można. 
 

5-to 
 

Jezior i stawów w parafii kwetkowskiej żadnych nie ma. Błoto znaczniejsze w parafii 
kwetkowsiej Raksata zwane, ciągnie się od Kwetek do Radkuń, na wschód letni do 
dworu JP Komorowskiego wojskiego wiłkomierskiego mila jedna, wszerz ciągnie pół 
mile wielkie. 
 

6-to 
 
Lasu w parafii kwetkowskiej nierównie więcej, a miejscami otwartego pola. 
Szczególnie jednak począwszy od wsi Kndruszan JMPP Komorowskich, na wschód 
zimowy ciągnie się, wzdłuż mile jedną, wszerz milę małą. Drzewa do budowli zdatnego 
prócz jodły nie ma. Najwięcej chrustów i błot mchem obrosłych, po części małej olchy i 
brzozy znajduje się. 
 

7-mo 
 
Młynów dwa JMPP Komorowskich na Niemenku, na wschód zimowy, od kościoła 
tysiąc kroków odległy. JP Klopmana, na tejże rzeczce, względem kościoła na północ, 
ćwierć mili wielkiej. Innych machin tak wodnych jak wietrznych ani miejsc 
starożytność oznaczających, ani też co by się ściągało do historii naturalnej nie ma. 
 

8-vo 
 
Drogi partykularne w tej parafii i trakty publiczne, podług miary mil tak się opisują: 
1-mo Trakt publiczny ryski. Począwszy od kościoła parafialnego kwetkowskiego na 
północ polem otwartym mimo wioskę Bruzgul, po prawej ręce leżącej, o kilkadziesiąt 
kroków nad rzeką Niemenkiem, także otwartym polem. Droga mizerna mimo samą 
wieś, karczmę Putele i zaścianek Narbutyszki, przez wieś Rymsze JP 
Kościałkowskiego, dalej krętą i mokrą drogą, lasem poza Niemenek, do wsi Symań. 
Dalej otwartym polem, drogą mierna do karczmy Kzipestyszek, poza tejże rzeczce 
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przez las mokrą i krętą drogą. Przez wieś Wirzkupiany i zaścianki onej, dalej taką samą 
drogą, poza rzeczką, częścią polem, częścią lasem. Mimo folwarku Foguliszki, po 
prawej ręce o kilkadziesiąt kroków, należący do JP Fiałkowskiego. Na karczmę Gajlę, 
tegoż JM, dalej do wsi Pundur, poza samą rzeczką, wiecej lasami niż polem, takaż sama 
droga. Tu się kończy granica parafii kwetkowskiej. 
2-do Droga do Suwejniszek, gdzie jest kościół parafialny, razem trakt partykularny letni 
ryski. Począwszy od kościoła kwetkowskiego na wschód letni, mostem wcale 
niewygodnym, przez rzeczkę Niemenek polem otwartym. Groblą końcem wsi Gikań, po 
lewej ręce z folwarkiem gikańskim JMPP Komorowskich leżącej, za którą na pagórek 
wjechawszy, po prawej stronie widać kilkaset kroków wieś Andruszany, z którego 
zjechawszy polem otwartym, groblą do karczmy Neretki, tychże JM, nad rzeczkę 
Neretkę. Graniczącą w tym miejscu Litwę od Kurlandii, gdzie się granica parafii 
kwetkowskiej kończy. 
3-tio Droga z Kwetek do Poniemunia, gdzie jest kościół parafialny. Począwszy od 
kościoła parafialnego kwetkowskiego, między wschodem zimowym a południem polem 
otwartym, groblą mimo folwarku do proboszcza kwetkowskiego należący Laurentia 
zwany, po prawej stronie o kilkadziesiąt kroków leżący. Dalej mimo samego młynu po 
lewej stronie położonego. Dalej polem otwartym, takoż groblą przez dwór Rawiszki 
JMPP Komorowskich, także polem otwartym groblą mimo wieś Boryszki, po lewej 
stronie o kilkadziesiąt kroków leżącą, także groblą i otwartym polem do karczmy 
Pukiów, za którą, także groblą i polem mimo samej wsi Pukuzy, po lewej stronie a 
Dewejniów o kilkadziesiąt kroków, po prawej stronie położonych. Także groblą i 
otwartym polem mimo samej wsi Gintostów, po prawej stronie sytuowanej, za która 
droga w prawą, mokra przez łąki, lasy i błota na Ponedel w lewą, groblą, między 
wschodem zimowym a południem do Poniemunia. Tu się kończy granica parafii 
kwetkowskiej. 
4-to Droga do Popiela i Birż, gdzie są kościoły parafialne. Począwszy od kościoła 
parafialnego kwetkowskiego, między południem a zachodem zimowym, polem 
otwartym, mimo folwarku probostwa kwetkowskiego, po lewej stronie o kilkaset 
kroków. Droga mierna mimo wieś Mitełance, o kilkaset kroków, po prawej stronie 
leżącej. Przez wieś Gierwetańce, za którą przez las drogą błotnistą, krętą na łąki 
Jakniuny JOK Radziwiłła wojewody wileńskiego a obecnie w posesji zastawnej JW 
Kościałkowskiego marszałka wiłkomierskiego. Z której po lewej stronie widać 
zaścianek Jakniuny, o kilkaset kroków odległy, do tegoż JM należący. Tu się kończy 
granica parafii kwetkowskiej. 
Parafia kwetkowska leżąca cała w powiecie wiłkomireskim granicząca z Księstwem 
Kurladzkim, najpierw począwszy od karczmy neretskiej, na wschód letni rzeczką 
Naretką, poczynająca się o milę z błot, z pod Szwajniszek, która rzeczka granicząc 
ćwierć mile wielkie, na północ. Za Kołpakami o kilkaset kroków wpada do rzeki 
Niemenka, skąd już dalej aż do końca granicy parafii kwetkowskiej Niemenek graniczy. 
Takowe opisanie parafii mojej podpisem ręki własnej stwierdzam. 

k. Wawrzyniec Miłaszewicz 
 Proboszcz kwetkowski 
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[k. 93] 
 

Parafia podbirżańska 
 

1-mo 
 

Kościół parafialny w miasteczku Podbirże142

Abżarnie zaścianek JP Bystrama, między zachodem letnim i północą, względem 
kościoła trzy ćwierci mili miernej. 

 położony w powiecie upitskim, w 
dekanacie kupiskim. Wioski i miejsca do tej parafii należące, są w tymże powiecie 
według porządku alfabetu ułożone: 

Auksztolis zaścianek JP Staszewskiego, na północy mil dwie miernych. 
Aule wioska JOOKK Radziwiłłów, pod wschodem zimowym, z prawej strony ruczaju 
Jodaupie zwanego, trzy ćwierci mili miernej. 
Batkuny wieś JP Bystrama, między wschodem zimowym i południem, w prawej stronie 
tegoż ruczaju, ćwierć mili miernej. 
Bitniszki dwór JP Hana, między zachodem letnim i północą półtorej ćwierci mili małej. 
Biksze wieś tegoż JM, tamże. 
Bojaryszki wieś JP Bystrama, na południe, w lewej stronie rzeczki Totoły, półczwartej 
ćwierci mili. 
Butniuny dwór i wieś JP Hana, między wschodem zimowym i południem, dwór w 
prawej, wieś w lewej stronie ruczaju Jodaupie zwanego, mila mierna. 
Butowty dwór JP Maduma, na północ półtorej mili małej. 
Czeniszki wieś JW Igielsztroma starosty gulbińskiego143

Daniuny wieś JP Borowskiego, pod średnim zachodem, nad rzeką Totołą, z prawej 
strony pół mili miernej, graniczy z parafią sałacką i kryniczyńską. 

, pod średnim zachodem, jaki 
bywa czasu porównania dnia z nocą, nad rzeką Totołą w lewej stronie, gdzie jest most i 
bród przez ruczaj blisko tego mostu, nad brzegiem prawym rzeczki, nad samym brodem 
źródło znacznie wybijające wodę swąd siarczysty i saletrzany mającą. Na polach tej wsi 
znajdują się pagóreczki całe ze skały, a miejscami i gips. To wszystko w odległości od 
kościoła ćwierć mili miernej. 

Dauzogiry dwór JP Bystrama, na południe, pół ćwierci mili. Na polu dwornym ku 
Podbirżom, znajdują się pagóreczki skaliste. 
Dauzogiry wieś tegoż JM, na południe, pół mili małej, z prawej strony Totoły, o 
kilkanaście sznurów od niej odległa. 
Degusie wieś JP Karpia i Bystrama, na północ mila jedna i ćwierć. 
Djedrykie JP Sakiena, na północ, mili półtrzeciej wielkiej, nad rzeczką spławną 
Niemenkiem, w tą stronę z Kurlandią graniczącą. 
Dowmiany wieś starostwa gulbińskiego, między zachodem zimowym i południem 
ćwierć mili miernej. 
Drabuny wieś JP Staszewskiego, na północ mila jedna i trzy ćwierci. 
Dudele zaścianek JOOKK Radziwiłłów, na północ ćwierć mili miernej. 

                                                           
142 Tamże, t. 8, s. 360 
143 Igielstorm Leon starosta gulbiński od 1775 roku. A. Boniecki, op. cit., t. 8, s. 28  
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Dworgale JP Maduma, na północ półtorej mili miernej. 
Dyrwaniszki folwark JP Kildysza, pod letnim zachodem ćwierć mili małej. Niedaleko 
strumienia z prawej strony Smerdona zwanego i łączenia się tegoż z Totołą. 
Gierkiszki zaścianek JOOKK Radziwiłłów, między zachodem zimowym i południem, 
karczma zaś gierkiska pod samym zimowym zachodem. To wszystko nad rzeczką 
Totołą z lewej strony, w odległości od kościoła plus minus dziesięć sznurów, pod 
karczmą most i bród przez rzekę. 
Ginejcie wieś JP Bystrama, na północ mila jedna wielka i ćwierć. 
Ginejtyszki JP Szlippenbacha, na północ półtorej mili wielkiej. 
Gryciuny144

Grymszele wieś tegoż JM, na północ mila wielka i ćwierć. 
 wieś JP Hana, między wschodem letnim i północą pół mili małej. 

Gudyszki wieś JP Borowskiego, pod letnim zachodem mila wielka. 
Gulbiny dwór i wieś starostwa tegoż imienia, posesji JW Igielsztroma, między 
południem i zachodem zimowym, pół mili małej. Nad strumieniem Upitie145

Hermaniszki

 zwanym, 
dwór w prawej, młyn i wieś w lewej stronie leżą. 

146

Jackany dwór i wieś JP Omiencińskiego, Bystrama i Jamąta, między zachodem letnim i 
północą pół mili małej. 

 dwór JP Sakiena, na północ, półtrzeciej mili wielkiej, nad rzeką spławną 
Niemenkiem, graniczącą Litwę od Kurlandii. 

Jogaudzie wieś, dwór i karcza z młynem JP Dyszterlofa, na południe, mila wielka, nad 
rzeką Totołą z prawej strony. 
Jaki zaścianek i leśnik tamże JP Bystrama, między zachodem letnim i północą trzy 
ćwierci mili miernej. 
Jakubańce zaścianek JP Hana, między północą i wschodem letnim trzy ćwierci mili 
wielkiej. 
Jakubiszki zaścianek JOOKK Radziwiłłów, pod wschodem zimowym trzy ćwierci mili. 
Jodenele folwark starostwa gulbińskiego, pod zachodem średnim, nad rzeką Totołą z 
prawej strony, ćwierć mili wielkiej. 
Jodejsze wieś tegoż starostwa, pod zachodem średnim, pół mili miernej, nad rzeką 
Totołą z lewej strony. 
Jostawiecie JPani Medumowej i Szlippenbacha, na północ mila wielka i trzy ćwierci. 
Jukniszki zaścianek JP Hana, na północ mila wielka. 
Kałnajunis leśnik JP Staszewskiego, na północ mil dwie wielkich. 
Kałnocie zaścianek JP Bystrama na południe, plus minus trzydzieści sznurów. 
Karejmiszki zaścianek JP Kuszelewskiego, pod letnim wschodem pół mili miernej. Na 
polu tegoż zaścianka znajdują się miejsca skaliste i gipsowe, zapadliny ziemne, między 
którymi jedna od kilku lat zapadła pomiędzy skały ukazuje wodę. Na tymże polu 
znajduje się święta dziura, której opisanie nastąpi w siódmym punkcie. 
Kateliszki zaścianek JOOKK Radziwiłłów, między południem i zachodem zimowym 
ćwierć mili wielkiej, nad ruczajem Jodaupie zwanym, po lewej stronie. 
Kieliszki folwark JP Hana, na północ mila jedna mierna. 

                                                           
144 Słownik geograficzny, t. 2, s. 883 
145 Tamże, t. 12, s. 813 
146 Tamże, t. 3, s. 61 
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Kierszis zaścianek JP Karpia, na północ półtorej mili małej. 
Kirdany wieś starostwa gulbińskiego, pod średnim zachodem, półtorej ćwierci mili, nad 
rzeką Totołą w lewej stronie. Ku średzinie wioski most przez rzeczkę i droga do 
Daniun, koło tej wsi znajdują się pagórki ze skały i gipsu, pola też tej wsi znacznie 
obfitują w gips biały i szary. 
Kirszany okolica pod letnim zachodem, czterdzieści sznurów odległa, nad rzeczką 
Totołą w prawej stronie. Na polach onej znajduje się gips różny. 
Kirkiły wieś JP Kuszelewskiego, pod letnim wschodem mila mała. We wsi samej i na 
jej polach znajduje się gęste, wielkie i straszliwe zapadliny ziemne. 
Ktausucie wieś JOOKK Radziwiłłów, pod wschodem zimowym pół mili małej. 
Kojaliszki wieś JP Borowskiego, pod wschodem średnim półtorej ćwierci mili małej. 
Kołduny wieś, karczma JP Staszewskiego, na północ mil dwie wielkich i ćwierć, z 
lewej strony nad rzeką spławną Niemenkiem, granicząca Litwę od Kurlandii. 
Kosakie dwór JPani Frankowej, między północą i zachodem letnim mila jedna wielka, 
nad ruczajem Szerankszto z lewej strony. 
Kownie wieś JP Pietraszewskiego i dwór, pod średnim wschodem pół mili małej. Na 
gruntach tej wsi obficie jest gipsu białego i szarego. 
Kratyszki wieś JP Hana, między wschodem letnim i południem mila wielka, nad 
ruczajem Jodaupie zwanym, w lewej stronie. 
Kupie zaścianek JP Sakiena, na pólnoc półtrzecie mili wielkiej, nad Niemenkiem rzeką 
spławną, w lewej stronie, granicząca Litwę od Kurlandii. 
Kukule zaścianek tegoż, tamże. 
Legajle wieś JP Staszewskiego, na północ mila mierna i trzy czwarte. 
Lindejkie wieś JPP Borowskiego i Grotecza, między zachodem letnim i północą mila 
wielka i ćwierć. 
Linkiszki wieś JP Staszewskiego, na północ mil dwie mierne. 
Lukiany147

Łatweliszki zaścianek JP Hana, pod wschodem średnim półtorej ćwierci mili. 

 okolica i dwór JP Gajla, między letnim zachodem i północą pół ćwierci mili 
małej. 

Łapiszki wieś JP Borowskiego, pod zachodem letnim pół mili malej. 
Łaumekie zaścianek JP Frankowej, między zachodem letnim i północą mila wielka. 
Markuny okolica na północ pół mili małej. 
Mątygajliszki dwór JP Kuszelewskiego, pod letnim wschodem pół mili miernej. Na 
tych gruntach znajduje się obficie gipsu szarego i białego. 
Mełeny wieś JP Staszewskiego i Sakiena, na północ mil dwie wielkich. 
Medynie wieś JP Hana, na północ mila mała. 
Naciuny wieś JP Borowskiego, pod wschodem średnim ćwierć mili. 
Nieradów folwark JOOKK Radziwiłłów, pod tymże wschodem półtorej ćwierci mili. 
Odmieniszki zaścianek JP Sielickiego, między zachodem letnim i północą mila mierna. 
Pakarkle zaścianek JP Gajla na północ półtorej ćwierci mili wielkiej. 
Paleknie folwark i karczemka JP Bystrama, między zachodem letnim i północą trzy 
ćwierci mili małej. 

                                                           
147 Tamże, t. 5, s. 480 
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Paupery wieś JP Szlippenbacha, na północ mila i trzy ćwierci. 
Pauzolite albo Świrtyszki zaścianek JP Hana i Gajla, na północy ćwierć mili małej. 
Pełeniszki wieś JP Gajla, na północ półtorej ćwierci mili małej. 
Pejksztenie wieś birżańska w posesji Jk plebana podbirżańskiego, na północ mila wielka 
i ćwierć. 
Piewniki wieś JOOKK Radziwiłłów, Borowskiego i Hana, między wschodem 
zimowym i południem pół mili wielkiej, nad ruczajem Jodaupie, z lewej strony. 
Petryszki zaścianek JOKK Radziwiłłów, pod wschodem zimowym półtorej ćwierci 
mili, nad jeziorem. 
Podbirże dwór JP Borowskiego, nad wschodem zimowym pół ćwierci mili małej, nad 
ruczajem Jodaupie. 
Podbirże miasteczko plebańskiego, w którym jest kościół parafialny punktem 
względem, którego czyni się opisanie całej parafii, niedaleko rzeki Totoły kilkanaście 
sznurów ku zachodowi, w stronę zaś południową takoż kilkanaście sznurów od ruczaju 
Jodaupie, które między południem i zachodem w polu plebańskim z sobą się łączą. 
Podhajcze dwór JP Hana, pod letnim wschodem nieco ku północy ćwierć mili. Na polu 
tym najdzie się mnóstwo gipsu szarego i białego, tudzież skał i zapadlin ziemnych. 
Podworcie wieś JOOKK Radziwiłłów, pod letnim zachodem pół ćwierci mili, nad 
rzeczką Totołą, z lewej strony. 
Podworeje wieś JP Zabłockiego, na północ mili półtrzeciej wielkiej, nad Niemenkiem 
rzeką spławną, odgraniczająca Litwę od Kurlandii. 
Poniemuń148

Poswolecie wieś kapituły wileńskiej, pod wschodem letnim mila mierna. 

 dwór JP Staszewskiego, na północ mil dwie wielkich, nad Niemenkiem 
rzeką spławną odgraniczająca Litwę od Kurlandii. 

Poszeraukście dwór JP Bystrama, między zachodem letnim i północą, nad ruczajem 
mila mierna. 
Poszaraukście folwark JP Hana, na północ mila i pół ćwierci. 
Poziemka zaścianek i karczma JOOKK Radziwiłłów, na wschód średni pół mili 
miernej. 
Pozlemka karczma JP Pietraszewskiego, tamże. 
Ratniki149

Rymgajle wieś JP Borowskiego, między północą i wschodem letnim mila mierna. 
 wieś JP Hana, na północ mila mała. 

Ryndaugie wieś JP Staszewskiego, na północ mil dwie małych. 
Runikie zaścianek JP Sakiena, na północ mil dwie wielkich. 
Smerdona młyn i karcza JOOKK Radziwiłłów, pod letnim zachodem ćwierć mili małej. 
Smilgie150

Smilgielis zaścianek JP Staszewskiego, na północy mila i trzy ćwierci. 
 okolica między letnim zachodem i północą mila mierna. 

Sodaliszki wieś JP Szlippenbacha, na północ mili półtorej miernej. 
Sosty151

                                                           
148 Tamże, t. 8, s. 771 
149 Tamże, t. 9, s. 542 
150 Tamże, t. 10, s. 879 

 zaścianek birżański w posesji Jk plebana podbirżańskiego, na północ mil dwie 
wielkich. W tym zaścianku Jk pleban podbirżański za pozwoleniem zwierzchności 
wybudował kaplicę, dla wygody odległych od kościoła parafianom. 
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Spalwiszki zaścianek starostwa gulbińskiego, pod zimowym zachodem pół mili 
miernej, nad strumieniem Upita zwanym w lewej stronie. 
Spingucie wieś JP Sakiena, na północ mil dwie i ćwierć. 
Strale wieś JP Bystrama, między zachodem letnim i północą pół mili miernej. 
Straugale wieś JP Sakiena, na północ mili półtrzeciej małej, nad Niemenkiem rzeką 
spławną, graniczącą Litwę od Kurlandii. 
Strzelany wieś JP Borowskiego, pod letnim zachodem mila mała. 
Świdzie wieś JP Staszewskiego, na północ mil dwie wielkich. 
Szniukszcie wieś plebanii kryniczyńskiej, na południe mila mała. 
Szyłagole folwark JP Zabłockiego, na północ mili półtorej wielkiej, nad Niemenkiem 
rzeką spławną, graniczącą Litwę od Kurlandii. 
Szyłeny zaścianek i karczma JP Maduma, na północ półtorej mili wielkiej. 
Szarkinie karczma JP Hana, na północ trzy ćwierci mili. 
Trakiny wieś JP Maduma,  Omiencińskiego i Hana, między letnim zachodem i północą 
pół mili wielkiej. 
Tryszki wieś JP Bystrama, Hana i Grochowskiego, między zachodem bliżej od północy 
mila mała. 
Uzubole wieś JP Kuszelewskiego i Hana, między północą i wschodem letnim półtorej 
ćwierci mili. 
Uzutatale albo Tiłtagale zaścianek starostwa gulbińskiego, pod letnim zachodem, nad 
rzeczką Totołą, w prawej stronie, ćwierć mili miernej. 
Welikany folwark JP Sakiena, na północ półtorej mili wielkiej, nad Niemenkiem rzeką 
spławną i graniczącą Litwę od Kurlandii. 
Wilkinia karczma starostwa gulbińskiego, pod letnim zachodem półtorej ćwierci mili 
wielkiej. 
Zakrje zaścianek JP Borowskiego, pod wschodem zimowym ćwierć mili miernej, nad 
ruczajem Jodaupie z lewej strony. 
Żwejodgałe wieś JP Staszewskiego, na północ mil dwie małych. 
 

2-do 
 

Od kościoła parafialnego w okolicy sąsiedzkiej, kościoły są następujące: 
Birże kościół parafialny graniczący w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach JOOKK 
Radziwiłłów, pod wschodem średnim mila mierna. 
Wobolniki kościół parafialny graniczący w tymże powiecie i dekanacie, w starostwie 
wobolnickim, posesji JW Moszyńskiego sekretarza, na samo południe mil trzy małych. 
Kryniczyn kościół parafialny graniczący w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach JW 
Karpia chorążego upitskiego, między południem i zachodem zimowym mili półtorej 
wielkiej. 
Sałaty kościół parafialny graniczący w powiecie upitskim, w diecezji żmudzkiej, w 
dobrach JOOKK Radziwiłłów, pod letnim zachodem nad Muszą rzeką spławną w lewej 
stronie mil dwie wielkich. 
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Brunouszki alias Poniemuń kościół parafialny graniczący w powiecie upitskim, w 
tymże dekanacie, w dobrach JW Borowskiego pułkownika, między zachodem letnim i 
północą, nad Niemenkiem rzeką spławną mila wielka. 
Szemberg kościół parafialny graniczący w Księstwie Kurlandzkim, w diecezji 
piltyńskiej, w dobrach WPani Korfowej starościny rzeczyckiej, na północ, nad 
Niemenkiem rzeką spławną, z prawej strony, mili półtrzeciej wielkiej. 
 

3-tio 
 

Miasta około kościoła podbirżańskiego są te: 
Wilno miasto stołeczne litewskie, diecezjalne, między południem i zachodem zimowym 
mil dwadzieścia miernych. 
Kupiszki miasto imienia dekanatu, na samo południe mil sześć wielkich. 
Poniewież miasto powiatowe upitskie i grodowe, nad rzeczką Niwiażą, pod zimowym 
zachodem mil dziewięć małych. 
Bowsk miasto handlowe kurlandzkie, między zachodem letnimi północą, leży u samym 
złączeniu się Muszy z Niemenkiem mil pięć miernych. 
Mitawa miasto stołeczne kurlandzkie, między zachodem letnim i północą, nad Muszą z 
lewej strony, mil jedenaście miernych. 
Ryga miasto portowe rosyjskie w inflantach szwedzkich, na północ nad Dźwiną rzeką 
portową, mil dwie od Morza Bałtyckiego, z Podbirż do Rygi mil trzynaście wielkich. 
 

4-to 
 

Droga z Podbirż do Wilna, idąc na Rogów, Towiany, aż do Widziszek prostą, równą i 
mało co mokrą, od Widziszek aż do samego Wilna górzysta, mokra i kręta. Na odbycie 
więc takowej drogi latem potrzeba godzin plus minus czterdzieści, zimą trzydzieści 
dwie. 
Droga do Kupiszek, błotnista, mokra, kamienista i nieco kręta. Na odbycie jej latem 
trzeba godzin dziesięć, zimą godzin siedem. 
Droga do Poniewieża, równa, sucha i prosta. Na odbycie jej latem wystarczy godzin 
trzynaście, zimą godzin dziewięć. 
Droga do Bowska i Mitawy, równa, sucha, mało co kręta. Do Bowska żadnej nie ma 
przeprawy, do Mitawy jedna pod Bowskiem, przez Niemenek promem, druga przez 
Muszę pod samą Mitawą. Na odbycie więc drogi do Bowska latem godzin siedem, zimą 
pięć, do Mitawy zaś latem godzin szesnaście, zimą dwanaście. 
Droga do Rygi na Szemberg miejscami glejowata, piaszczysta, górzysta i przykrawa. 
Przeprawa jedna pod Szembergiem promem przez Niemenek, na odbycie tej drogi 
godzin dwadzieścia, zimą piętnaście. 
 

5-to 
 

Rzeki, ruczaje, strumienie, jeziora, mosty, stawy: 
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Rzeka Niemenek spławna, na północ względem kościoła podbirżańskiego. Płynie od 
wschodu ku zachodowi, granicząc Litwę i trzy parafię birżańską, podbirżańską i 
brunowiską od Kurlandii, Litwę w lewej, Kurlandię w prawej leżą stronie. Najprzód 
mimo Radziwiliszek przychodzi aż do wsi Lejciszki zwanej, która jest parafii 
birżańskiej graniczna, od tej ćwierć mili do Szyłagola folwarku JP Zabłockiego, który 
jest granicą parafii podbirżańskiej od birżańskiej. Dalej do Kupry, Podwerejów, ćwierć 
mili do Welików, dalej pół ćwierci mili do Djedryków. Po tym kilka stai do Kukulów, 
skąd pół ćwierci mili do Hermaniszek, gdzie ex opposito w Kurlandii jest miasteczko 
Szemberg, do którego przez Niemenek jest prom i bród niegłęboki. Dalej płynie 
kilkanaście sznurów, razem załamuje się mocno w lewo, tak płynie kilkanaście 
sznurów, do Straugalów. Dalej wężykiem ćwierć mili do karczmy kołduńskiej, gdzie się 
najdzie bród niegłęboki. Stąd pół ćwierci mili do Poniemunia JP Staszewskiego, gdzie 
brzeg jest parafii podbirżańskiej i granica od brunowickiej. Pod Poniemuniem załamuje 
się idzie w prawą kilkanaście sznurów, znowu znacznie załamuje się w lewo ćwierć mili 
płynie do Auksztokalniów, wsi granicznej parafii brunowskiej od podbirżańskiej. 
Stamtąd formując łekowatość odgranicza parafię brunowiską, na ostatek płynie samą 
Kurlandią mil dwie wielkich, pod Bowskiem wpada do Muszy i traci swe imię. 
Rzeka Musza na zachodzie letnim względem kościoła podbirżańskiego, takoż spławna. 
Płynie od zachodu zimowego między północ i zachód letni. Ta rzeka dawniej od 
czerwonego kamienia pod letnim zachodem, biorąc początek granicy aż do samej 
Kurlandii ku północy. Płynąc górą mil dwie graniczyła diecezje wileńską od żmudzkiej, 
razem i parafię podbirżańską od sałackiej. Dopiero bliską na mile wszerz posuniętą, 
ruszoną granicę w diecezję wileńską, razem i w parafię podbirżańską. Pomieniona 
Musza płynąc dwie z góra samą Kurlandią, pod zamkiem bowszczańskim łączy się z 
Niemenkiem i nie tracąc własnego imienia ciągnie mil sześć do samej Mitawy. Za 
Mitawą takoż za mil sześć wpada do Morza Bałtyckiego. 
Rzeka Totoła152
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 zwana pod zachodem zimowym, względem kościoła parafialnego 
podbirżańskiego, płynie z południa ku zachodowi letniemu. Idzie przez parafię 
wobolnicką, do folwarku wobolnickiego Karklince zwanego, przy którym się kończy 
parafia wobolnicka i do wsi Berczny zwanej parafii kryniczyńskiej. Tu do Jagaudziów 
karczmy i młynu parafii podbirżańskiej, gdzie formują się kopce rogowe trzech 
wymienionych parafii. Z tych miejsc w lewej folwark Korklinie ex opposito w prawej 
stronie rzeczki o kilka sznurów folwark, karczemka jagudzka z młynem. Dalej o 
dwadzieścia kilka sznurów w prawej stronie dwór i wieś Jagaudzie, o ćwierć mili kręto 
w lewo wieś Bojaryszki w lewej stronie. Dalej zakręca się w prawo, płynie ćwierć mili 
mimo wsi Dauzogir w prawej stronie, o kilkanaście sznurów od rzeki oddalonej. Dalej 
pól mili idzie do Kirkiszek w lewej stronie będących, pod tym zaściankiem wpada 
ruczaj Jodaupie zwany do tej rzeczki, w polu plebanii podbirżańskiej. Dalej kilka 
sznurów pod karczemkę gierkiską w lewej stronie, pod którą znajduje się most i bród na 
trakcie birżańskim przez Podbirże do Poswola i Kryniczyna idącym. Stąd sznurów 
dwadzieścia do okolicy Kierszany zwanej, w prawej leżące, od której razem załamuje 
się w lewo do wsi Podworeciów, w lewo będącej. Kilka sznurów uszedłszy załamuje się 
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w prawo, pół ćwierci mili wężykiem idzie do Uzutatalów, w prawo będących. Dalej 
nieco znowu w lewo uchyliwszy się pół ćwierci mili do wsi Czerniszek, w lewej i 
folwarku Jodenale, w prawo będących. Pod tą wsią znajduje się most i bród, dalej pół 
ćwierci mili do wsi Kordany zwanej, w lewo leżącej ku Strużynie tej wsie jest most i 
droga do Daniun. Dalej ćwierć mili wieś Jodaupie w lewej, Karczma daniuńska w 
prawej leżąca stronie. Stąd dwadzieścia sznurów wieś Daniuny, w prawej stronie, dalej 
ćwierć mili wieś Jodaupie, w lewej stronie. W parafii kryniczyńskiej idzie dalej do 
Trzecian, Rowbanet i wpada do Muszy. 
Ruczaj Jodaupie zwany, na południe względem kościoła podbirżańskiego, od wschodu 
zimowego ku zachodowi płynący, z błot parafii wobolnickiej początek biorący. Płynie 
w prawo, zostawiając folwark Skomoroki graniczny parafii wobolnickiej, w lewo wieś 
Kratyszki graniczną parafii podbirżańskiej. Upłynąwszy koło dwudziestu sznurów 
zostawiając dwór w prawej, wieś w lewej Butniuny zwane, dalej wężykiem idąc pół 
ćwierci mili zostawiając Aule w prawej. Odtąd kręto wężykiem półtorej ćwierci mili 
idąc zostawia Kateliszki, Czeniszki w prawej. Dalej kilkanaście sznurów płynąc 
zostawia Butkuny po prawej, Zaknie w lewej. Stamtąd ćwierć mili idąc zostawia w 
prawej dwór Podbirże, dalej pół ćwierci mili upłynąwszy zostawia kościół parafialny, w 
prawej o dwadzieścia sznurów oddalony. Na ostatek ze trzydzieści sznurów 
popłynąwszy pod zachód zimowy, wpada pod Gierkiszkami do Totoły o dwadzieścia 
sznurów od kościoła oddalonej. 
Strumień Upitie zwany, z pomiędzy południa i zachodu zimowego płynący. Od dworu i 
karczmy dawczkiańskiej, które są graniczne parafii kryniczyńskiej od podbirżańskiej, 
ćwierć mili zostawia dwór w prawej, młyn w lewej gulbiński. Tu się znajduje mostek 
porządny, dalej koło trzydziestu więcej sznurów leży wieś i karczma Gulbiny zwane. 
Pod karczmą jest mostek dobry, stąd za pół ćwierci mili zostawiwszy w lewej zaścianek 
Spalwiszki, idzie pół ćwierci mili wężykiem płynąc, do wsi Kirdan. Po końcu onej 
wpada do Totoły, na gościńcu z Kirdan do Jodejszów jest mostek, przez ten mostek. 
Jezioro kirkiskie, we wsi Kirkiłach. 
Jezioro kojaliskie, pod wsią Kojaliszki. 
Jezioro gulbińskie, pod dworem gulbińskim. 
Jezioro nieradowskie, w folwarku Nieradowie. Wszystkie wielkości plus minus 
sznurów sześciu kwadratowych. Położenie ich i posesjorów, przy wioskach i dworach 
są wyrażone. 
Stawek jeden tylko znajduje się, przy młynie, nad strumieniem Smerdona zwanym, na 
prętów trzy szeroki, przez który jest mostek. Posesor i położenie przy opisaniu młynu 
pod alfabetem Smerdona jest wyrażony. 
Sadzawka JP Bystrama w Polekniu na półtora sznura długa, na sznura jednego szeroka, 
znajduje się. 
 

6-to 
 

Gór znacznych w tej parafii nie ma. Znajdują się trzy pagórki blisko karczmy i 
zaścianku Gierkiszek. Z nich jeden okryty kamieniami dzikimi, inne dwa składają się z 
pisaku i żwiru. 
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Lasu bardzo mało w parafii podbirżańskiej. 
Lasy starostwa gulbińskiego na półtora ćwierci mili długie i szerokie, na zachód letni 
leżące, mocno przerzedzone. Drzewo znajduje się brzoza, osina, miejscami olcha, te 
wszystkie najwięcej niezdatne jako na opał, odległe pół mili miernej. Do tych lasów pod 
Jodejszami i Daniunami przytyka dębniak JP Borowskiego, wielkości koło dziesięciu 
sznurów kwadratowych, drzewo podobne na opał tylko służące. Dębniak JP Hana na 
północ leżący ćwierć mili odległy, kilkanaście sznurów wzdłuż a kilkanaście wszerz 
mający. Drzewa w nim mało zdatnego, od dwudziestu kilku lat hodujący się. Butowskie 
JP Maduma na północ blisko dworu Butowty, na dziesięć sznurów kwadratowych 
mające, jeszcze do użycia fabrycznego niezdatne. Gaiki brzozowe młode JP 
Kuszelewskiego na wschód letni, około dworu Mątygajliszek, takoż od dwudziestu lat, 
równie jeszcze nie użyteczne. Lasy dauzogirskie JP Bystrama, na południe ćwierć mili 
odległe, ćwierć mili długie, kilkanaście sznurów szerokie. Drzewo znajduje się brzoza, 
olcha, osina, po części do budowli zdatne i trochę dębu niezdatnego. Z tych wszystkich 
lasów żaden sąsiadujący drzewa gratis, ani za pieniądze dostać nie można. 
Chrustów i krzaków bardzo mało bez własnych imion, zaczym się tu i nie kładą. 
Gatunki w nich drzewa łoza, olcha, brzoza, ledwo gdzie jabłoń albo dąb niezdatny. 
 

7-mo 
 

Młyny znajdujące się w parafii podbirżańskiej: 
Młyn wodny nad strumieniem Smerdona zwanym, JOOKK Radziwiłłów. 
Młyn wietrzny przy dworze Hermaniszki JP Sakiena. 
Młyn wietrzny przy dworze Mątygajliszki JP Kuszelewskiego. 
Młyn wietrzny przy dworze Jagaudzie JP Dyszterlofa. 
Młyn wietrzny przy dworze sulbińskim JW Igielsztroma. 
Innych machin tak wodnych jak wietrznych nie ma więcej w parafii podbirżańskiej. 
Sytuacja młynów i odległość równa z ich dworami w parafii podbirżańskiej znajduje się 
osobliwości. 
1-mo Gipsu białego i szarego, jako się wyżej namieniło, po różnych miejscach obfitość 
znajduje się. 
2-do Jest źródło imieniem Smerdona, pod letnim zachodem, względem kościoła pół 
ćwierci mili odległe. Na gruncie JOOKK Radziwiłłów, blisko okolicy Lukian, 
obszerność w cyrkuł na pięć sznurów kwadratowych mające. Wodę dwoma oknami 
obficie siarką i saletrą trącącą, z czego i to imię Smerdona poszło, wybuchające. W 
wodzie około tych okien ukazują się pale dawne, pogniłe, o których jest tradycja, że na 
tych palach stały aiplice, jakoż i dopiero bardzo wielu używają tych wód kąpieli. 
3-tio Jest miejsce pod letnim wschodem, pół mili małej od kościoła odległe, na gruncie 
JP Kuszelewskiego podstarosty upitskiego, Święta Dziura zwane. W kształcie takowym 
jest mierna podniosłość ziemi, przy niej dół blisko trzech sążni głęboki, w tej dolinie 
mierne okno, przez które głębiej wszedłszy widać wodę w kształcie sadzawki. Z 
brzegów skały niby ławy jakie, w górze skały w kształcie sklepienia, z którego woda 
środka kroplami spada. Głębi tej wody nie zdarzyło się praktykować, mówią wszakże że 
jest bardzo głęboko. O początku imienia temu miejsca danego, jedna nie dochodzi 
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tradycja. Tych wód czasów niemniejszych nikt nie używa do kąpieli, lubo się niczym 
nie oddają. 
4-to Źródło pod Czeniszkami, wyżej przy tej wsi opisane, wodę ma jednych własności 
co i Smerdona. 
 

8-vo 
 

Drogi partykularne w tej parafii i trakty publiczne, podług miary mil tak się opisują. 
1-mo Droga razem i trakt do Birż, na wschód średni, gdzie jest kościół parafialny 
graniczący. Począwszy od kościoła parafialnego podbirżańskiego polem otwartym 
ćwierć do Naciun, dalej polem pół ćwierci mili do Łatweliszek, skąd w prawo o 
dwadzieścia sznurów widać wieś Kojaliszki i trochę dalej zaścianek Petryszki. Z 
Łatweliszek pół ćwierci mili polem do Kawniów, skąd o pół ćwierci mili w prawo 
widać Nieradów, a trochę dalej Ktausucie. Z Kowniów dziesięć sznurów polem do 
Poziemki, skąd w lewo o pół ćwierci  mili widać Karejmiszki, a w prawo w tejże 
dystancji za chrustami jest leśnik nieradowski. Te wszystkie trzy miejsca graniczą 
parafię, reszta traktu ciągnie się do samych Birż bez żadnych osad drogą suchą, równą, 
prostą, bez żadnych przepraw. 
2-do Droga na wschód zimowy. Z Podbirż polem otwartym pól ćwierci mili, do dworu 
Podbirż, blisko dworu mostkiem przez ruczaj Jodaupie. Polem ćwierć mili do Zakrjów i 
Kateliszek, skąd w lewej stronie widać Batkuny i Czepuki o kilkaset kroków. Z 
Kateliszek półtorej ćwierci mili łąkami i chrustami do Piewników, skąd widać Aule i 
Jakubiszki w lewej o dwadzieścia kilka sznurów do Krostyszek i tu się kończy parafia 
podbirżańska. Dalej wieś Gejzuny parafii wobolnickiej, pół mili odległa, droga prosta, 
równa, czasami mokra. 
3-tio Droga z Podbirż do Wobolnik, gdzie jest kościół parafialny graniczący na samo 
południe. Polem plebańskim, przez rzeczkę Jodaupie ćwierć mili do dworu Dauzogir. 
Dalej polem i lasem ćwierć mili wielkiej do wsi Dauzogir, dalej polem i chrustami 
ćwierć mili, w prawo widać Bojaryszki. Polem ćwierć mili do wsi i dworu Jagaudziów, 
dalej polem kilkanaście sznurów, do karczmy i młynu Jagaudzie, gdzie się kończy 
parafia podbirżańska. Droga dalej do Wobolnik idzie albo przez folwark Karklinie 
parafii wobolnickiej, albo przez wieś Barczuny parafii kryniczyńskiej, te miejsca o 
kilkanaście stai odległe, drogą równą, suchą bez przepraw. 
4-to Droga do Kryniczyna gdzie jest kościół parafialny, graniczący między południem i 
zachodem zimowym. Polem otwartym koło dwudziestu sznurów do karczmy girkiskiej, 
przez Totołę rzeczkę mostem, od karczmy kręto w lewo. Polem otwartym kilkanaście 
sznurów do zaścianka Gierkiszek, dalej ćwierć mili do wsi Dowmian. Polem za wsią 
jeden gościniec wileński polem ćwierć mili do dworu gulbińskiego, gdzie kończy się 
parafia. Dalej ćwierć mili polem do wsi Dauczkian parafii kryniczyńskiej. Druga droga 
w prawo polem ćwierć mili do karczmy gulbińskiej, mostem przez strumień Upitie 
zwany. Od karczmy w prawo widać zaścianek Spalwiszki o kilkanaście stai od karczmy 
polem, mało chrustami mila cała od Miczuń i Kryniczyna, droga prosta, równa, nieco 
mokra, bez przepraw. 
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5-to Droga do Poswola, gdzie jest kościół parafialny graniczący pod zachodem średnim, 
razem i trakt do Poniewieża. Polem jako wyżej przez Totołę do karczmy gierkiskiej, 
dalej prosto na górę polem otwartym, ćwierć mili do wsi Kirdan. Idąc od wyżej 
rzeczonej karczmy do tej wsi, w prawej stronie widać o kilkanaście sznurów Podworeje, 
a o pół ćwierci mili, w tejże stronie widać Uzutatale, Czeniszki, Jodenele. Po końcu wsi 
Kirdan, pod karczmą mostkiem przejechawszy strumień Upitie, polem pół ćwierci mili 
do Jodejszów, gdzie kończy się parafia podbirżańska. Dalej polem ćwierć mili przez 
wieś Jodziany kryniczyńską, do Poswola droga wszędy dobra, sucha, równa, bez 
przepraw. 
6-to Droga do Sałat, gdzie jest kościół parafialny graniczący pod letnim zachodem, nad 
rzeką Muszą, w diecezji żmudzkiej. Polem otwartym do młynu Smerdona zwanego, 
skąd w lewo widać Dyrwaniszki folwark zwany starostwa gulbińskiego. Skąd w prawo 
za chrustami dwór Bitniszki o kilkanaście sznurów, od karczmy jadąc łąkami, w prawo 
widać wieś Łapiszki. Dalej jadąc pół mili łąkami i chrustami po lasach gulbińskich, do 
wsi Strzelań, skąd widać w prawo o ćwierć mili wieś Poswolecie, kilkanaście sznurów 
od Gudyszek, gdzie się kończy parafia podbirżańska. Reszta drogi łąkami, chrustami i 
polem, na ostatek promem przez Muszę do Sałat, droga prosta równa trochę mokra.   
7-mo Droga do Brunowiszek, gdzie jest kościół parafialny, graniczący nad rzeką 
Niemenkiem, między zachodem letnim i północą. Polem otwartym pół ćwierci mili do 
okolicy Lukien, dalej ćwierć mili wielkiej polem, więcej chrustami do Biksz. Takoż 
polem półćwierci mili do Jackań, dalej polem kilkanaście sznurów do Paleknia. Skąd w 
prawo o kilkanaście stai widać obszernie leśnik, z lewej zaś Strale i Takuny, z Paleknia 
polem ćwierć mili wielkiej do okolicy Smilg. Z tej okolicy w prawo o ćwierć mili widać 
dwór Poszeraukście JP Bystrama. Nad Szerauksztą nieco bliżej Odmieniszki JP 
Sielickiego, nad tymże ruczajem, jeszcze bliżej Kosakie JPani Frankowej. Nad 
Szerauksztą wszystkie te miejsca są graniczące parafii podbirżańskiej od brunowiskiej. 
Ze Smilg polem pół ćwierć mili do karczmy półniańskiej JP Grotuza, skąd w lewo o pół 
ćwierci mili widać Lindejkie, nieco bliżej Łaumekie. Te miejsca razem z karczmą 
graniczą parafię podbirżańską od brunowiskiej i sałackiej. Droga od karczmy prosto, 
potem kręto zaś w prawo o kilka stai mostkiem przez ruczaj Szeraukszta do folwarku 
Patr JP Grotuza parafii brunowiskiej, tą parafią do Brunowiszek. 
8-vo Droga do Szemberga, gdzie jest kościół parafialny graniczący w Kurlandii nad 
Niemenkiem, rzeką spławną, na północy. Polem otwartym mimo karczmy i dworu 
Lukian JP Gajla, ćwierć mili do Pauzolite albo Świrtyszek. Dalej pół ćwierci mili przez 
dębniak JP Hana do Pełeniszek i tam polem kilkanaście sznurów do Pakarklów. Dalej 
kilkanaście sznurów polem do Markun, skąd w prawo widać wieś Gryciuny o 
kilkanaście stai. Z Markun ćwierć mili polem do karczmy Szarkinie zwanej JP Hana, 
przy tej karczmie rozdwaja się gościniec szembersgi. Jeden idzie prosto polem pół 
ćwierci mili do Medyn, dalej polem ćwierć mili do Poszeraukścia folwark JP Hana, 
skąd w lewo widać o kilkanaście stai Tryszki, w prawo w tejże odległości Jukniszki. 
Dalej polem pół ćwierci mili do Grymszel i Ginejciów, takoż polem pół ćwierci mili do 
dworu Butowty JP Maduma, w lewej o pół ćwierci a za laskiem zaścianek Kierszis i 
Dworgale. Dalej polem pół ćwierci mili do Szyłen, dalej kilkanaście stai polem do 
Pauperów i tam pół ćwierci mili polem do Drabun, gdzie drogi się schodzą. Z Drabun 
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polem o kilkaset kroków do Żmejodgałów, skąd w lewo niedaleko widać Smilgielis 
leśnik. Dalej ćwierć mili polem do dworu Poniemunia JP Staszewskiego i tam polem 
pół ćwierci mili do Kołdun. Dalej ćwierć mili polem do Hermaniszek, gdzie promem 
przez Niemenek do Szemberga. Druga droga od pomienionej karczmy Szarkinie 
zwanej, w prawo polem pół ćwierci mili od Ratnik, skąd w prawo ćwierć mili Rymgajle 
i Jakubańce. Z Ratnik kilkanaście sznurów polem do Kuliszek, dalej polem pół ćwierci 
mili do Degiesów. Dalej ćwierć mili polem do Sodaliszek i Ginejtyszek, skąd w prawo 
widać Pejksztenie o pół ćwierci mili. Pod  Ginejtyszkami w prawo idzie droga 
partykularna do Legejlów, o której wkrótce. Od Ginejtyszek ćwierć mili polem i trochę 
mostem do Jostawieciów, dalej polem pół ćwierci mili do Drabun, gdzie jako się wyżej 
namieniło, łączą się te drogi z sobą. Te drogi najdalej odległe od siebie idą na pół 
ćwierci mili. Droga wyżej wspomniana partykularna od Ginejtyszek, w prawo polem 
pół ćwierci mili do Legejlów, dalej ćwierć mili polem i mało chrustem do Ryndaugiów. 
Dalej pół ćwierci mili polem do Auksztola, skąd o pół ćwierci mili w lewo widać 
Linkiszki, w prawo w tejże odległości zaścianek Sosty. Dalej pół ćwierci mili do Świdz, 
skąd widać w lewo Kałnajunis, Mucynikas i Mełeny o kilkanaście stai od tej wsi, jedna 
droga ćwierć mili polem do Runiki. Dalej takoż ćwierć mili chrustami idąc, kończy się 
w Hermaniszkach, razem i w Szembergu. Druga w prawo ćwierć mili chrustami do 
Spinguciów, dalej polem ćwierć mili do Szyłagola, gdzie jest róg parafii podbirżańskiej 
z Kurlandią i parafią birżańską. Z Szyłogola ćwierć mili do Leciszek wsi parafii 
birżańskej. 
9-no Droga na wschód letni. Kilka stai podjechawszy drogą birżańską, droga 
partykularna w lewo ćwierć mili polem do Podhajcza, skąd w lewo o kilka sznurów 
zaścianek Dudele. Dalej polem pół ćwierci mili do Uzubolów, skąd o kilka stai w prawo  
dwór Gajliszki JP Kuszelewskiego. Dalej pół mili małej polem mimo gaik brzozowy do 
Kirkił, gdzie się kończy parafia podbirżańska. Od Kirkił pół ćwierci mili polem do 
Rypiciek parafii birżańskiej. 
10-mo Droga do Kupiszek na Jagaudzie, Wobolnik, Sołomieść, do Kupiszek. 
11-mo Droga do Poniewieża na Kirdany, Roubany, Poswol, Taluny, Bernatany, do 
Poniewieża. 
12-mo Droga do Wilna na Żumbę, Rogów, Tomiany, Widziszki, Szeszole, Szyrwinty, 
Mejszagrla, do Wilna. 
13-mo Droga do Mitawy na Smilgie, Złuktynie, Bowsk, Hamburg, do Mitawy. 
14-mo Droga do Rygi na Szemberg, Weomujza, Kiekawa, do Rygi. 
Parafia podbirżańska nie ma w sobie granic wojewódzkich i powiatowych z sobą się 
wzajemnie stykających, ale cała ze wszystkimi miejscami jest położona w powiecie 
upitskim, w dekanacie kupiskim. Granice zaś zewnętrzne od Kurlandii wyraziły się w 
opisach rzeki Niemenek, od diecezji żmudzkiej, pobrzeżne są miejscowości parafii 
podbirżańskiej Daniuny, Gudyszki, Poswolecie, Łaumekie, Lindejkie i Wobiliszki zaś 
Widuginie, Poszeraukście, Turzkuczy, Karejwiszki, od lat dwudziestu zabrane do 
parafii sałackiej. 
Takowe opisanie parafii mojej podpisem ręki własnej stwierdzam 

k. Antoni Szarkiewicz 
Pleban podbirżański  
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II.12. Ponedel 
 
LPAH, F. 694/1/3504, nr 603, k. 237 – 240 (oryginał) 
[nr 603, k. 237] 
 

Parafia ponedelska 
 

1-mo 
 

Kościół parafialny w miasteczku Ponedelu153

Abele do starostwa kupiskiego w dzierżawie JOK Czartoryskiego należące, na południu 
samym, względem kościoła ponedelskiego mila mierna. 

, położony w powiecie wiłkomierskim, w 
dekanacie kupiskim. Wioski i miejsca do tej parafii należące są w tymże powiecie, 
według porządku alfabetu ułożone, jak tu po sobie idą: 

Abejuty WJMP Kościałkowskiego sędziego ziemskiego wiłkomierskiego154

Akmena zaścianek JOK Radziwiłła, między zachodem i północą mila wielka. 

, na 
zachodzie zimowym, do kościoła parafialnego mila wielka. 

Bohdałów folwark WJP Hieronima Bystrama podstolniego brzeskiego155

Biegieniszki zaścianek WJP Chreptowicza podkanclerza WKL

, takoż między 
zachodem i północą mila mierna. 

156

Bujundzie JWP Ignacego Kościałkowskiego marszałka wiłkomierskiego, na wschodzie 
zimowym ćwierć mili wielkiej. 

, między wschodem 
letnim a zimowym ćwierć mili. 

Bujweny JWP Chreptowicza podkanclerza WKL, na zachodzie zimowym ćwierć mili 
małej. 
Berżona JOK Radziwiłła, między wschodem zimowym a bliżej ku południowi mila 
wielka. 
Binkiszki zaścianek WJP Tyszkiewicza starosty kiermelskiego, między wschodem 
zimowym a południem mila wielka. W dyskusyji z poniemuńską parafią zostają. 
Barzdziałowskie JMkk dominikanów poławeńskich, takoż między wschodem zimowym 
a południem mila mała. 
Cziatyszki JWJMP Chreptowicza podkanclerza WKL, pod zachodem całe zimowym 
mila wielka. 
Degienie WJP Tyszkiewicza starosty kiermelskiego, między południem a bliżej 
wschodu zimowego mila wielka. 
Dowjatyszki WJP Tyszkiewicza starosty kiermelskiego,tamże. 
Dowpole JMkk dominikanów poławeńskich, między wschodem zimowym a południem 
mila mała. 
Elmszki WJP Billewicza starosty wojnuckiego157

Ejnary JOK Radziwiłła, pod zachodem letnim mila wielka. 

, pod zachodem zimowym mila wielka 
i ćwierć. 

                                                           
153 Tamże, t. 8, s. 764-765 
154 Antoni Kościałkowski w 1788 sędzia ziemski wiłkomierski. K. Niesieckie, op. cit., t. 5, s. 268 
155 Bystram Hieronim syn Józefa. A. Boniecki, op. cit., t. 2, s. 291 
156 Chreptowicz Joachim herbu Odrowąż żył w latach 1729 – 1812 kanclerz wielki litewski. Syn Mariana 
starosty werbelskiego i Reginy Woynianki podczaszynej nowogrodzkiej. Brał czynny udział w życiu 
politycznym, związany z rodzinami Massalskich oraz Czartoryskich. Posli słownik, t. 3, s. 441 - 443  
157 Tadeusz Billewicz ciwun Wilkich Dyrwian starosta wojnucki. A. Boniecki, op. cit., t. 1, s. 267 
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Ejdziany JWP Kościałkowskiego marszałka wiłkomierskiego, pod zachodem letnim pół 
mili miernej. 
Fiedoryszki JWP Chreptowicza podkanclerza WKL, między zachodem letnim a północą 
mila mierna. 
Gierkasice WJP Tyszkiewicza starosty kiermelskiego, blisko wschodu zimowego pół 
mili miernej. 
Gieniszki zaścianek tegoż, pod wschodem zimowym pół mili wielkiej. 
Gniejsze JWP Chreptowicza, na południu samym pół ćwierci mili miernej. 
Gudele tegoż, tamże. 
Gudeliszki zaścianek JOK Czartoryskiego, między zachodem zimowym a południem. 
Girbucie WJP Antoniego Komorowskiego wojskiego wiłkomierskiego i WJP 
Antoniego Kościałkowskiego sędziego wiłkomierskiego, na zachodzie zimowym mila 
mierna. 
Glaudele JOK Radziwiłła, takoż na zachodzie zimowym mila wielka i ćwierć. 
Girstejki tegoż, między zachodem zimowymi letnim mila wielka. 
Gumbiszki zaścianek JWJP Chreptowicza, na północy mila mierna. 
Girstejciszki tegoż, tamże. 
Jodluszki folwark plebański, na zachodzie letnim, od kroków dwóch tysięcy od 
kościoła. 
Jodynce WJP Antoniego Kościałkowskiego sędziego wiłkomierskiego, pod zachodem 
zimowym mila wielka. 
Ilgałowskie WJP Morykoniego podkomorzego wiłkomierskiego, pod zachodem 
zimowym mila wielka. Pod dyskuzycją z parafią poniemuńską. 
Kiejdańce JWJP Kościałkowskiego marszałka wiłkomierskiego, między wschodem 
zimowym a południem pół mili małej. 
Krakiany okolica na samym południu pół mili małej. 
Kupreliszki WJP Ignacego Kuszelewskiego koniuszego upitskiego, na zachodzie letnim 
półtorej mili wielkiej. 
Kuczgole JOK Radziwiłła, między zachodem letnim a północą mila mierna. 
Kupry tegoż, tamże. 
Ludziuny JWJP Chreptowicza podkanclerza WKL, między wschodem zimowym a 
bardziej ku południu pół mili wielkiej. 
Lebiudzie do starostwa kupiskiego należące, między zachodem zimowym a południem 
mila mierna. 
Lebiedzikeny WJP Tadeusza Szulca skarbnika oszmiańskiego, na południu samym pół 
mili miernej. 
Łoukminiszki do starostwa kupiskiego należące, na południu mila wielka. 
Łazaryszki zaścianek WJP Tyszkiewicza, na wschodzie zimowym mila wielka. Pod 
diskuzycją z parafią poniemuńską. 
Martyniszki tegoż, tamże, takoż pod dyskuzycją z parafią poniemuńską mila wielka i 
pół. 
Miluńce JMkk poniemuńskich augustianów, na południe pół mili miernej. 
Mikniuny do starostwa kupiskiego należące, na południe mila mierna. 
Muntwidy JOK Radziwiłła, pod zachodem zimowym mila wielka. 
Migańce tegoż, między zachodem letnim a południem mila wielka. 
Namiszki do starostwa kupiskiego należące, między zachodem zimowym pół mili 
miernej. 
Nertejki JWJP Kościałkowskiego, między zachodem letnim a bliżej ku północy pół mili 
miernej. 
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Oposzcza158

Oposzcza dwór WJP Kuszelewskiego, pod zachodem letnim półtorej mili wielkiej. 
 dwór tegoż, tamże. 

Poszcza tegoż, tamże, JMP Andrzeja Dąmbrowskiego. 
Ponedel dwór JWJP Joachima Chreptowicza podkanclerza WKL, na południu samym 
kroków czterysta od kościoła parafialnego ponedelskiego. 
Ponedel wieś, tegoż, tamże. 
Podziałowskie tegoż, między północą a bliżej wschodowi letniemu ćwierć mili miernej. 
Likiszki zaścianek, tegoż, między północą bliżej wschodowi letniemu ćwierć mili 
małej. 
Logaie WJP Tyszkiewicza starosty kiermelskiego, pod wschodem zimowym mila 
wielka. 
Pustadwary tegoż, tamże. 
Połujki folwark WJP Rogowskiego, między wschodem zimowym a południem trzy 
ćwierci mili miernej. 
Podziuny JWJP Chreptowicza, między zachodem zimowym a południem mila mierna. 
Pilwiszki WJP Billewicza, między zachodem zimowym a południem takoż mila wielka. 
Pokopie JWJP Kościałkowskiego, na północy ćwierć mili. 
Radziuny159

Rajkany JWJP Chreptowicza, między zachodem letnim a północą pół mili małej. 
 dwór WJP Szulca szambelana, na samym południu pół mili miernej. 

Stunkuny do starostwa kupiskiego należące, na południu samym pół mili miernej. 
Strubiszki starostwo takoż, na południe pół mili małej. 
Stakale WJP Minstera kapitana, między południem a bliżej wschodowi zimowemu pół 
mili miernej. 
Szłapiszki zaścianek WJP Tyszkiewicza, na wschodzie zimowym mila wielka, pod 
diskuzycją z parafią poniemuńską. 
Siauryki WJP Rogowskiego łowczego wiłkomierskiego, na południu bliżej ku 
zachodowi zimowemu pół mili miernej. 
Smilgie JWJP Kościałkowskiego, tamże. 
Suwejdziszki zaścianek do starostwa kupiskiego należący, między południem bliżej ku 
zachodowi zimowemu mila wielka. 
Straszuny WJP Billewicza, takoż między południem bliżej ku zachodowi zimowemu 
mila wielka. 
Szpiegi WJPP Kościałkowskiego i Komorowskiego, na zachodzie zimowym mila 
mierna. 
Samulańce JOK Radziwiłła, na zachodzie letnim mila wielka i pół. 
Szeksztyniki160

Stańkuńce JWJP Chreptowicza i księdza plebana ponedelskigo, między północą i 
zachodem letnim pół ćwierci mili. 

 JWJP Chreptowicza, pod zachodem letnim mila mierna. 

Suwejździe JWJP Chreptowicza, pod samą północą ćwierć mili małej. 
Wilkiele WJP Kościałkowskiego szambelana, pod samym wschodem zimowym pół 
mili miernej. 
Wirbaliszki161

Wojmumszki dwór WJP Billewicza, na zachodzie zimowym mila wielka. 

 do starostwa kupiskiego należące, między południem a bliżej ku 
zachodowi zimowemu półtorej mili. 

Wieżgi tegoż WJP Billewicza, takoż między zachodem letnim a zimowym półtorej mili. 
Waluliszki JWJP Chreptowicza, między zachodem letnim a północą mila mierna. 

                                                           
158 Słownik geograficzny, t. 7, s. 567 
159 Tamże, t. 9, s. 475 
160 Szekszteniszki Tamże, t. 11, s. 887 
161 Tamże, t. 13, s. 565 
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Ważgucie tegoż, pod zachodem zimowym mila mała. 
Walentele WJP Kuszelewskiego, pod zachodem letnim mila wielka i pół. 
Warnele JWJP Chreptowicza, między zachodem letnim a bliżej ku północy pół mili 
miernej. 
Uwejnie WJP Tyszkiewicza, między północą a wschodem zimowym mila wielka i 
ćwierć. Pod diskuzycją z parafią poniemuńską. 
Zmistyszki zaścianek tegoż, tamże pod diskuzycją, takoż. 
Żedeski JOK Radziwiłła, pod zachodem zimowym mila wielka. 
Żwirble JWJP Kościałkowskiego, pod zachodem letnim pół ćwierci mili. 
 

2-do 
 

Od tegoż parafialnego kościoła, kościoły w okolicy sąsiedzkie są następujące: 
Kwetki kościół parafialny w powiecie wiłkomierskim i dekanacie kupiskim, w dobrach 
WJP Komorowskiego,  między zachodem letnim a północą mil dwie miernych. 
Kupiszki kościół parafialny w tymże powiecie i dekanacie, w starostwie kupiskim, pod 
samym południem mil trzy wielkie. 
Poniemuń kościół parafialny w tymże powiecie i dekanacie, funduszu WJPP 
Giedrojciów, pod samym wschodem letnim trzy ćwierci mili małej. 
Popiel kościół parafialny w tymże powiecie i dekanacie, funduszu WJPP Skopów, 
między wschodem zimowym a południem mil dwie miernych. 
Wobolniki kościół parafialny w powiecie upitskim, w dekanacie kupiskim, w starostwie 
wobolnickim, pod zachodem letnim mil cztery wielkich. 

 
3-tio 

 
Miast stołecznych blisko nie ma, traktów takoż znacznych nie ma prócz drogi ryskiej. 
 

5-to 
 

Jezior ani rzek wielkich żadnych nie ma, prócz małych rzeczek, które tu wyrażają się: 
Oposzcza rzeczka z błot wychodzi o pół mili z Ponedela na wschodzie zimowym i ta 
rzeczka ciągnie ku Birżom. Druga takoż wychodzi z błota o pół mili Ławena nazwana, 
o pół mili na wschodzie zimowym blisko południa. Trzecia rzeczka Piwesa162

                                                           
162 Tamże, t. 8, s. 235 

 z błot 
nikczemnych wychodzi o milę na wschodzie letnim i ciągnie się ku Wobolnikom. 
Tudzież błot znaczniejszych nie ma, prócz pomniejszych, przez które tylko podczas 
wiosny przejazd niedostępny. Stawy żadne nie znajdują się w tej parafii. 
 

6-to 
 

Lasu jest więcej w parafii ponedelskiej a niżeli pola otwartego. Drzewa zaś do budowli 
prócz jodły i to bardzo pomiernej, najwięcej osiny, olchy, brzozy, jesionów, dębiny, nie 
zgoła nie ma i to takowy las ciągiem niegdzie znacznym nie ciągnie się najdalej o trzy 
ćwierci mili, albo też o pół mili. 
 

7-mo 
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Młynek JWP Kościałkowskiego na rzeczce Oposzczy i rzadko w nim miele się dla 
niedostatku wody, prócz tylko pory wiosennej. 
 

8-vo 
 

Drogi partykularne w tej parafii, traktów publicznych żadnych nie ma, jak tylko 
błotniste, krzyżowe, w jednych wędołach, prócz jednego ryskiego, który tak opisuje się 
i inne partykularne drogi do parafialnych kościołów wyrażają się: 
1-mo Droga do Kwetek razem trakt ryski letni i zimowy. Począwszy od kościoła 
parafialnego ponedelskiego po między zachodem letnim i północą, prosto polem 
otwartym do karczmy Pokopie nazwanej JWP Kościałkowskiego. Polem, groblą 
kopaną, po części lasem do karczmy JWP Chreptowicza nazwanej Borowej, o pół mili 
wielkiej. Tu się kończy granica parafii. 
2-do Droga do Kupiszek, gdzie jest kościół parafialny, graniczący na same południe, 
polem i groblą usypaną do karczmy lebiedzurskiej WJP Szulca, o pół mili od kościoła. 
Stąd mino tegoż dworu po prawej ręce zostawiwszy, prosto przez wieś tegoż Radziuny. 
Prosto polem i częścią chrustem, sucha drogą przez ruczaj Szelistę zwanym do karczmy 
Graniczne zwanej WJP Billewicza i dwór onegoż. Jadąc polem otwartym do wsi 
Wieżgasz odlegle od ruczaju o pół ćwierci mili miernej, a od kościoła parafialnego 
półtorej mili miernej. Tu kończy się granica parafii. 
3-tio Droga do Poniemunia, gdzie jest kościół parafialny, graniczący na wschodzie 
letnim przez ruczaj, nad którym wieś Suwejździe, ćwierć mili małej od kościoła 
ponedelskiego. Tu się kończy granica parafii. 
4-to Droga do Popiela, gdzie jest kościół parafialny, graniczący między zachodem 
letnim a północą. Od karczmy Pokopie nazwanej o ćwierć mili małej JWJP 
Kościałkowskiego polem otwartym, skąd przez most na rzeczce Oposzczy będący 
polem i groblą usypana miną dwór Oposzczę tegoż, po prawej ręce zostający. Dalej 
takoż polem i lasem drogą pomiernie suchą do karczmy Rajkan JWP Chreptowicza, 
skąd do wsi Fiedoryszek, tegoż przez rzeczkę Oposzczę, aż do Kuczgola JOK 
Radziwiłła, od tegoż wsi polem otwartym, groblą kopaną do wsi Kuprow, tegoż o mili 
półtorej od kościoła ponedelskiego parafialnego. Tu kończy się parafii granica. 
5-mo Droga do Skopiszek, gdzie kościół parafialny graniczy miedzy wschodem 
zimowym a południem. Polem i groblą wysypaną do karczmy lobiedziunskiej WJP 
Szulca, o ćwierć mili od kościoła ponedelskiego. Stąd do wsi Smilgiów JWP 
Kościałkowskiego, o tysiąc może być kroków od tej karczmy. Dalej do wsi Siwryków 
WJP Rogowskiego o kroków dwa tysiące, przez most na rzece Ławenie będący. Potem 
zaś lasem i polem pomiernie suchą , do karczmy Mileniuńce do starostwa kupisiego 
należącej. Zostawiając po prawej ręce wieś Abele mila wielka od kościoła 
ponedelskiego. Tu się kończy granica parafii. 
6-to Droga do Wobolnik, gdzie najdzie się kościół graniczący. Od karczmy Pokopie, 
polem otwartym o ćwierć mili od Ponedela, na zachodzie letnim a północą, skąd przez 
most na rzeczce Oposzczy zbudowany. Polem i groblą wysypaną mimo dwór WJP 
Kościałkowskiego po prawej ręce, Oposzcza zwany, od karczmy Rajkan JWP 
Chreptowicza o ćwierć mili od tego dworu. Droga sucha przejechawszy tą karczmę, do 
Fiedoryszek tegoż, przez Oposzczę rzeczkę o pół ćwierci mili od tej karczmy. Skąd zaś 
znowu przez Oposzczę droga mniej sucha, do wsi Miegańców JOK Radziwiłła, o 
ćwierć mili odległe. Pominąwszy wieś tą do dworu Oposzcza zwany WJP 
Kuszelewskiego, takoż o pół ćwierci mili odległego. Za dwór do karczmy Kupreliszek, 
tegoż o pół ćwierci mili odległego, od kościoła zaś ponedelskiego o mielę wielką i pół. 
Tu się kończy granica parafii. 
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7-mo Droga do Rakiszek gdzie najdzie się kościół parafialny, graniczący na wschodzie 
zimowym a południem mimo dworu ponedelskiego, po lewej stronie zostający. Polem 
prosto do karczmy Kielminy JWP Kościałkowskiego, o ćwierć mili od Ponedela. Do 
wsi Gierkańce zwanej, JWP Tyszkiewicza o kroków dwa tysiące, przejechawszy polem 
otwartym do wsi Szakalów WJP Minstera, o pół ćwierci mili. Skąd przez most rzeką 
zwaną Niemenek, droga suchą do wsi Ilgałowsie WJP Morykaniego podkomorzego 
wiłkomierskiego półtorej mili wielkiej od Ponedela. Tu się kończy granica parafii 
ponedelskiej, dopiero w dyskuzycji zostają z parafią poniemuńską. 
Parafia ponedelska nie ma żadnych w sobie granic wojewódzkich powiatowych ale cała 
ze wszystkimi wioskami i miejscami jest położona w powiecie wiłkomierskim jako się 
wyżej o tym namieniło. Takowe opisanie parafii mojej ponedelskiej podpisem ręki 
mojej własnym stwierdzam  
 

k. Benedykt Keruin Milewski 
Pleban ponedelski 

 
II.13. Poniemuń 
 
LPAH, F. 694/1/3504, nr 604, k. 241 – 243 (oryginał) 
[nr 604, k. 241] 
 

Parafia poniemuńska 

1-mo 

Kościół parafialny we wsi Poniemuń163

Andrunce JWJP Morykaniego, między wschodem zimowym a letnim, względem 
kościoła parafialnego poniemuńskiego trzy ćwierci mili. 

, nad rzeka Niemenkiem położony, w powiecie 
wiłkomierskim, w dekanacie kupiskim. Wioski i miejsca do tej parafii należące,  są w 
tym że powiecie według porządku alfabetu ułożone, jak tu po sobie: 

Bałele JP Komorowskiego, między zachodem letnim a północą pół mili małej. 
Bernatyszki JP Chreptowicza, na zachodzie zimowym ćwierć mili miernej. 
Bauble JP Morykaniego, między wschodem letnim a zimowym mila mierna. 
Dauniunce tegoż JM, pod zachodem zimowym ćwierć mili małej. 
Eyniki JPani Górskiej, między północą i wschodem letnim mila mierna. 
Gruby tejże JM, między wschodem zimowym i letnim mila wielka. 
Gigiszki JP Chreptowicza, pod zachodem letnim pół mili małej. 
Iłgałunie JP Morykoniego, na wschodzie zimowym półtorej mili wielkiej. 
Janikuny tegoż JM, między wschodem letnim a zimowym pół mili miernej. 
Jakutyszki zaścianek JP Minstera, na południe mila. 
Honstantynów dwór JP Morykoniego, między wschodem letnim a zimowym nad rzeka 
Niemenkiem, pół mili małej. 
Harkline JP Chreptowicza, na zachodzie letnim pół mili miernej. 
Hałpaciszki dwór JPani Górskiej, między wschodem letnim a zimowym trzy ćwierci 
mili. 

                                                           
163 Tamże, t. 8 s. 770- 771 
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Hołpaki JP Kościałkowskiego, na wschodzie zimowym, nad rzeką Niemenkiem mila 
jedna mierna. 
Koźliszki164

Koźliszeczki JP Minstera, na wschodzie zimowym, nad rzeką Niemenkiem mila mierna. 

 dwór JP Tyszkiewicza, na wschodzie zimowym, nad rzeką Niemenkiem 
mila jedna. 

Kurklecie tegoż JM, między wschodem letnim i zimowym mila wielka. 
Łużyszki JPani Górskiej, między wschodem zimowym a letnim ćwierć mili miernej. 
Łatwele JP Kościałkowskiego, na południe trzy ćwierci mili. 
Martyniszki JP Tyszkiewicza, pod wschodem zimowym półtorej mili. 
Miciuny JP Chreptowicza, na zachodzie zimowym ćwierć mili małej. 
Melniki JP Kościałkowskiego, na wschodzie zimowym pół mili wielkiej. 
Mażulanie tegoż JM, na południe pół mili. 
Nowa Wieś JP Morykoniego, pod wschodem letnim, nad rzeką Wiżunką trzy ćwierci 
mili. 
Nowiki tegoż JM, na wschodzie zimowym, nad rzeką Niemenkiem pół mili. 
Papiszki JP plebana oniksztyńskiego, pod zimowym wschodem, nad rzeką Wiżunką 
mila jedna mierna. 
Poszarowkszcie JP Chreptowicza, pod zachodem letnim, nad rzeką Niemenkiem mila. 
Patylcie JP Kościałkowskiego, między wschodem letnim a zimowym mila mierna. 
Polep165

Polep wieś tegoż, tamże, nad rzeką Niemenkiem. 

 dwór JP Kościałkowskiego, blisko wschodu zimowego, za rzeką Niemenkiem 
mila jedna mała. 

Poniemuń wieś, w której kościół parafialny jest punktem względem, którego czyni się 
opisanie całej parafii. Sama wieś należy do JWJP Morykoniego podkomorzego 
wiłkomierskiego166

Rajsze JP Kościałkowskiego, ku wschodowi zimowemu mila wielka. 
, pod jurysdykcją plebańską, nad rzeką Niemenkiem. 

Rumpiszki JP Minstera, na samym południu trzy ćwierci mili. 
Szyłagalis JP Chreptowicza, na zachodzie letnim pół mili miernej. 
Stumbry JP Minstera, ku wschodowi zimowemu mila wielka. 
Starze JP Kościałkowskiego i Morykoniego, pod samym wschodem zimowym mila. 
Syciuszy tegoż JM, między wschodem zimowym a południem pół mili miernej. 
Stefanelce JP Morykoniego, między wschodem zimowym a południem, za rzeką 
Niemenkiem o kroków tysiąc lub więcej. 
Szarkiunce tegoż JM, na południe za rzeką Niemenkiem w odległości o kroków 
sześćset. 
Staniance do plebanii poniemuńskiej należące, na południu pół mili miernej. 
Uwojnie JP Tyszkiewicza, pod wschodem zimowym, nad rzeką Niemenkiem, półtorej 
mili wielkiej. 

                                                           
164 Tamże, t. 4, s. 559 
165 Tamże, t. 8, s. 579 
166 Morykoni Michał Tadeusz żył w latach 1720 – 1788, podkomorzy wiłkomierski, działacz sejmowy. Syn 
Krzysztofa podstolniego wiłkomierskiego, związany z rodziną Radziwiłłów otrzymał od nich w arendę 
Wiżuny. Polski słownik, t. 22, s. 23 - 25 
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Wysoki dwór JP Chreptowicza, na zachodzie zimowym, nad rzeką Niemenkiem mila 
jedna mierna. 
Wirszyty JPani Górskiej, na północy, za rzeką Wiżunką ćwierć mili. 
Wikanie JP Kościałkowskiego, pod wschodem zimowym mila wielka. 
Wilki folwark JP Minstera, na wschodzie zimowym mila wielka. 
Weseliski zaścianek JP Morykoniego, na zachodzie letnim ćwierć mili, za rzeką 
Niemenkiem. 
Żaki JP Kościałkowskiego, na wschodzie zimowym mila wielka. 
Żarniszki zaścianek plebanii poniemuńskiej, na południu pół mili wielkiej. 
 

2-do 
 

Od tego parafialnego kościoła, w okolicy sąsiedzkiej następujące są: 
Rakiszki kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach JWJP 
Tyzenhauza, na wschodzie zimowym o mil trzy miernych. 
Ponedel kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach JWJP 
Chreptowicza podkanclerza litewskiego, na zachodzie zimowym trzy ćwierci mili. 
Kwetki kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach JP 
Komorowskiego, na zachodzie letnim półtorej mili miernej. 
Suwejniszki kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie w dobrach JP 
Komorowskiego, na północy mil dwie miernych. 
 

3-tio 
 

Miasta znaczniejsze nie najdzie się prócz Wiłkomierza, miasta sądowego. Leży przy 
rzece nazwanej Świętą, na południu odległe mil piętnaście. 

 
4-to 

 
Droga z Poniemunia do Wiłkomierza, błotnista, górzysta, korzenista, bagnista, kręta, 
ruczaje bez mostów. Jazdy letnią porą na dwa dni, zimową porą na godzin dwadzieścia. 

 
5-to 

 
Jezioro nazwane Smejlis w kwadracie na sznurów trzydzieści rozciąga się, między 
wschodem letnim i zimowym, względem kościoła leży o trzy ćwierci mili, w dobrach 
JPP Morykoniego i Kościałkowskiego, o prócz którego więcej nie najdzie się. 
Bagn znacznych nie ma. Błoto jedno, które się rozpoczyna od kościoła, za Niemenkiem 
o kilka set kroków. Rozciąga się na ćwierć mili ku wschodowi letniemu do rzeki 
Wiżunki. Drugie pod nazwiskiem rumpiskie takoż o kilkaset kroków, od zachodu 
zimowego wziąwszy początek, ciągnie się ku południowi, na pół mili dłużyny, wszerz  
miejscami na ćwierć mili, miejscami mniej. 
Rzek znacznych, wielkich nie ma, oprócz Niemenka i Wiżunki. 
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Niemenek płynący z parafii rakiskiej od wschodu zimowego, wzdłuż przez parafię 
poniemuńską kręto, ku zachodowi letniemu w pola, w parafię kwetkowską. Nad którym 
Niemenkiem z tej strony, z której i kościół, wieś Kwojnie, młyn, karczma i dwór 
Koźliszki JP Tyszkiewicza, dwór Koźliszeczki JP Minstera, Nowiki, Szarkiunce, za 
Niemenkiem względem kościoła, takoż przy rzece, dwór Polep, wieś Polep, dwór 
Konstantynów, Stefanelce. Wieś Poniemuń, w której kościół, za którym karczma 
Anderakinia o tysiąc kroków, w tejże stronie od kościoła, zaścianek Weseliski, z drugiej 
strony Niemenka, od którego zaścianka o kilka set kroków wpada Wiżunka rzeka do 
Niemenka. Płynąca od wschodu letniego z parafii hanuszyskiej, przez parafię 
suwejniską kręto. Nad tym Niemenkiem ku zachodowi letniemu, Wysoki dwór, młyn 
Poszarowkszcie, z tej strony gdzie i kościół. Nad rzeka Wiżunką Papiszki,Wirszyty, 
względem kościoła za rzeką Nowa Wieś, Puszkańce nad rzeką. 
 

6-to 
 

W parafii poniemuńskiej najwięcej otwartego pola, niżeli lasu. Oprócz boru JP 
Kościałkowskiego wzdłuż i wszerz na kilka włók, ku wschodowi zimowemu, leżącego 
nad rzeką Niemenkiem, od dworu Polep, tegoż JM, o kilka set kroków. Od Poniemunia 
ku południowi żadnych lasów nie ma, prócz zarośli i chrustów. Na zachodzie zaś letnim 
i zimowym znajduje się drzewa i brzozy, olchy i jodła. Na północ żadnego drzewa nie 
ma, zdatnego do budowli. Zarośla, które się ciągną na kilkanaście morgów, między 
Niemenkiem a Wiżunką. 
 

7-mo 
 

Młynów trzy wszystkie nad rzeką Niemenkiem. Jeden w samym Poniemuniu, JP 
Morykoniego, drugi na wschodzie zimowym, JP Tyszkiewicza, o milę jedną, trzeci na 
zachodzie letnim, JP Chreptowicz, o milę jedną. Innych machin, tak wodnych, jak 
wietrznych, ani miejsc starożytności oznaczających nie ma. 
 

8-vo 
 

Drogi partykularne w tej parafii i trakty publiczne, według miary mil, tak się opisują: 
1-mo Droga do Rakiszek, gdzie jest kościół parafialny graniczący, na wschodzie 
zimowym leżący. Począwszy od kościoła parafialnego poniemuńskiego, wzdłuż wsi 
oraz spuszczając się w dół do rzeki Niemenka, na której most dobrze opatrzony, gdzie 
też i młyn. Prosto otwartym polem pojechawszy, o kilkaset kroków dzieli się w lewo, na 
dwór Konstantynów i dwór Polep. W prawo na most pływający, nad tą samą rzeką 
Niemenkiem, za którym otwartym polem mimo wsi Szarkuńców, w lewo zostającej o 
kilkadziesiąt kroków, na karczmę Wykona JP Kościałkowskiego. Po tym przez wsie 
prosto Mażulanie i Łatwele, tegoż JM, z których na karczmę Szewkinię JP Minstera. 
Mimo której jadąc, widać na wschodzie letnim, dwór JP Morykoniego Konstantynów, 
nieopodal dwór JP Kościałkowskiego Polep oraz dwór Koźliszeczki JP Minstera. Prostą 
i suchą drogą, otwartym polem na dwór Koźliszki JP Tyszkiewicza, mimo którego o 
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dziesiątek kroków zostającego w lewej stronie, na karczmę, młyn z kilku chatami 
Złoboda zwaną, o kilka set kroków od dworu odległego, takoż JM. Tu się kończy 
parafia poniemuńska, od której karczmy dzielą się drogi. W prawo do Wiłkomierza, na 
wieś Pogaje parafii ponedelskiej, najmniej o tysiąc kroków odległej, drogą prostą polem 
otwartym. W lewo na most nad wyżej wzmiankowanym Niemenkiem, za którym o 
kilkaset kroków, na pagórek wjechawszy, dzielą się drogi. W prawo nieco kręto przez 
sośniaki, drogą piaszczystą na Uwajnie i tu się kończy parafia poniemuńska. W lewo 
lasem małym, miejscami znajdzie się pola mało, drogą krętą, miejscami błotnistą, na 
wieś JP Morykoniego Iłgałunie zwaną. Tu się kończy parafia poniemuńska, z której 
otwartym polem, prostą, równą i suchą drogą na wieś Łowkupiany, tegoż JM parafii 
rakiskiej. 
2-do Droga do Ponedela, gdzie jest kościół parafialny graniczący, na zachodzie 
zimowym leżący. Od kościoła parafialnego poniemuńskiego, na wieś Miciuny, polem 
otwartym, drogą suchą, prostą, odległą od plebanii na ćwierć mili małej. Podjechawszy 
zaś o kilkaset kroków, po prawej zostaje wieś Bernatyszki, o kilkadziesiąt kroków od 
drogi. Tu się kończy granica parafii poniemuńskiej. 
3-tio Droga do Kwetek razem trakt publiczny ryski, gdzie jest kościół parafialny 
graniczący, na zachodzie letnim leżący. Począwszy od kościoła parafialnego 
poniemuńskiego, na karczmę Anderaskinię JP Chreptowicza, na tysiąc kroków odległą. 
Polem otwartym, drogą błotnistą, pod którą karczmą mostek na zatoce od Niemenka 
wypadający. Przejechawszy lasem przez błota, drogą mokrą, korzenistą, na dwór 
Wysoki po prawej zostający, o kilkadziesiąt kroków, od którego na karczmę i wieś 
Poszarowkszcie, tegoż JM Chreptowicza, nie co kręto, polem otwartym. Tu się kończy 
granica parafii poniemuńskiej. 
4-to Droga do Suwejniszek, gdzie jest kościół parafialny graniczący, na północy leżący. 
Na most i młyn wyżej wzmiankowany nad Niemenkiem, za którym kręto w lewo 
otwartym polem, przez las mierny, błotnisty, ciasny, grząski, na ćwierć mili 
rozciągający się. Następnie otwartym polem do wsi Nowa Wieś nazwanej, nad rzeką 
Niemenkiem leżącej, w końcu której na most murowany, nad tymże Niemenkiem. Tu 
się kończy parafia poniemuńska. 
Parafia poniemuńska nie ma w sobie żadnych granic wojewódzkich i powiatowych ale 
całą ze wszystkimi wioskami i miejscami jest położona w powiecie wiłkomierskim, 
jako się o tym wyżej namieniło.  
Takowe opisanie parafii mojej podpisem ręki własnej stwierdzam 

 
k. Franciszek Markiewicz 

Pleban poniemuński 
 

II.14. Popiel 
 
LPAH, F. 694/1/3504, nr 602, k. 233 – 236v (oryginał) 
[nr 602, k. 233] 
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Parafia popielska 
 

1-mo 
 

Kościół parafialny we wsi popielskiej położony w powiecie wiłkomierskim, w 
dekanacie kupiskim. Wioski i miejsca do tej parafii należące, są w tym że powiecie i 
według porządku alfabetu tu ułożone, tu po sobie idą. 
Akmieniszki JW Kościałkowskiego marszałka wiłkomierskiego, miedzy południem i 
wschodem zimowym względem kościoła popielskiego mila. 
Bogdynie zaścianek WJP Komorowskiego  wojskiego wiłkomierskiego, pod samym 
zachodem letnim mila wielka. 
Czyziny folwark JP Klopmana, na północ mila jedna 
Dukurnie JWP Kościałkowskiego, pod samym południem pół mili małej. 
Dumbta WJP Komorowskiego, na wschodzie zimowym ćwierć mili. 
Garszwy JW Kościałkowskiego, między zachodem letnim i południem pół mili małe. 
Gurszwiszki tegoż JM, tamże. 
Granzci zaścianek JW marszałka, między południem a zachodem zimowym. 
Grundeliszki zaścianek tegoż JM, na zachodzie letnim pół mili wielkie. 
Gaweniszki WJP Komorowskiego wojskiego, pod zachodem letnim mila jedna. 
Gajiny tegoż JM, na północ mila wielka 
Hondyszki zaścianek czyli Żabiszki JW Kościałkowskiego marszałka wiłkomierskiego, 
pod samym południem mila jedna. 
Jozie JP Charewicza, między zachodem letnim a południem mila wielka. 
Kucziuny JW Kościałkowskiego marszałka, na południe pół mili. 
Kubile tegoż JM, pod zachodem letnim pół mili małe. 
Kuinyszki zaścianek tegoż JM, pod wschodem zimowym pół mile małe. 
Kujaliszki WJP Komorowskiego wojskiego, między południem a zachodem letnim mila 
wielka. 
Kugince tegoż JM zaścianek, tegoż położenia i odległości. 
Kulaszyski zaścianek tegoż JM, tegoż położenia i odległości. 
Krykcie JP Charewicza, na zachód letni mila mała. 
Kauszyski WJP Komorowskiego, między południem a zachodem zimowym pół mili. 
Lepałaty WJP Komorowskiego wojskiego, pod zachodem letnim mila mała. 
Łanzadyszki zaścianek tegoż JM, na północ mila jedna. 
Mazujki zaścianek tegoż JM, na południe mila małą. 
Mekniszki zaścianek tegoż JM, między zimowym i letnim zachodem pół mili wielkie. 
Miliszki tegoż JM, pod zachodem zimowym ćwierć mili.  
Mikodaszki WJP Kościałkowskiego wojskiego, na zachód letni mila wielka. 
Marmeliszki zaścianek WJP Komorowskiego wojskiego, na zachodzie letnim mila 
wielka. 
Miłejsze WJP Ropejki, pod zachodem letnim mila wielka. 
Haktynie zaścianek JWP Kościałkowskiego marszałka, między północą a wschodem 
letnim pół mili 
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Howjasedzki WJP Komorowskiego, między wschodem zimowym a południem ćwierć 
mili. 
Ogieniszki dwór WJP Komorowskiego w zastawnej posesji JOK Radziwiłła wojewody 
wileńskiego, między zachodem letnim a północą mila jedna. 
Popiel167

Popiel dwór JOK Radziwiłła wojewody wileńskiego w posesji zastawnej JW 
Kościałkowskiego marszałka wiłkomierskiego, pod samym południem tysiąc kroków. 

 wieś, w której kościół parafialny jest punktem względem opisania całej 
parafii, sama wieś prócz placu do probostwa popielskiego wyznaczonego, należy do JW 
Kościałkowskiego. 

Porawzie168

Paryszki JW Kościałkowskiego  marszałka zaścianek, pod wschodem zimowym pół 
mili. 

 dwór WJP Komorowskiego, pod wschodem zimowym pół ćwierci mili. 

Polendyszki folwark JOK Radziwiłła wojewody wileńskiego w posesji zastawnej WJP 
Charewicza komorzego, na zachód letni mila wielka. 
Paszkiewiczyski zaścianek tegoż JM, tegoż położenia i odległości. 
Paszkucie JP Klopmana, na północ pół mili małe. 
Pakalnia karczma WJP Komorowskiego, na wschód zimowy trzysta kroków. 
Smolecie JW Kościałkowskiego marszałka, między południem a zachodem zimowym 
pół mili małej. 
Śliże tegoż JM, pod wschodem letnim pół mili małe. 
Satkuny169

Samujliszki WJP Komorowskiego wojskiego, na północ mila jedna. 
 tegoż JM, między południem a zachodem zimowym mila jedna. 

Sauginy tegoż JM, między północą a zachodem letnim trzy ćwierci mili. 
Siemeniszki tegoż JM, pod zachodem letnim pół mili wielkie. 
Skrobliszki dwór JOK Radziwiłła wojewody wileńskiego w posesji zastawnej WJP 
Kościałkowskiego, na północ mila jedna. 
Szukie tegoż JM, na północ, mila mała jedna. 
Świerpliszki WJP Komorowskiego, pod wschodem letnim ćwierć mili. 
Skrobliszki170

Taumury JW Kościałkowskiego marszałka, miedzy południem a zachodem zimowym 
mila wielka. 

 JP Klopmana, między północą i wschodem letnim pół mili. 

Trakpłesze zaścianek tegoż JM, pod wschodem zimowym trzy ćwierci mili. 
Wakiliszki tegoż JM, między południem a zachodem zimowym mila jedna. 
Warakojszki WJP Komorowskiego wojskiego, pod zachodem zimowym mila jedna i 
pół. 
Walkiszki WJP Komorowskiego, pod wschodem zimowym ćwierć mili. 
Żurble JW Kościałkowskiego marszałka, na północ mila jedna. 
Żwagujcie tegoż JM, pod samym południem mila mała. 
Żugarynci zaścianek tegoż JM, między południem a zachodem zimowym pół mile 
wielkie. 

                                                           
167 Słownik geograficzny, t. 8, s. 784 
168 Porawie Tamże, t. 8, s. 812 
169 Tamże, t. 10, s. 339 
170 Skrobszyszki Tamże, t. 10, s. 717 
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2-do 

 
Do tego parafialnego kościoła, kościoły w okolicy sąsiedzkie są następujące: 
Birże kościół parafialny w powiecie upitskim, w dekanacie kupiskim, w dobrach JOK 
Radziwiłła wojewody wileńskiego, pod zachodem letnim mil trzy. 
Kwetki kościół parafialny Jkk kanoników regularnych, w powiecie wiłkomierskim, w 
dekanacie kupiskim, w dobrach JPP Komorowskich strażników wiłkomierskich, na 
wschodzie letnim mila jedna. 
Ponedel kościół parafialny, w tym że powiecie i dekanacie, w dobrach JW 
Chreptowicza podkomorzego, między południem a wschodem zimowym mila dwie. 
Wobolniki kościół parafialny w powiecie upitskim, w dekanacie kupiskim, w dobrach 
JW Moszyńskiego pod samym południem mil trzy wielkie. 
 

3-to 
 

Miasta znaczniejsze od tego kościoła popielskiego są: 
Wilno miasto stołeczne litewskie, między południem a wschodem zimowym odległe 
mil dwadzieścia pięć. 
Wiłkomierz miasto sądowe przy rzeczce nazwanej Świętą, między wschodem zimowym 
a południem odległe mil piętnaście. 
 

4-to 
 

Droga z Popiela do Wiłkomierza. Piaszczysta miejscami błotnista, górzysta, miejscami 
mosty i groble niewygodne. Z Popiela do Wilna letnią droga dni cztery jazdy, zimowa 
dni trzy. Z Popiela do Wiłkomierza letnia drogą dni dwa, zimową zaś drugiego dnia 
stanąć  można. 
 

5-to 
 

Jeziorki małe Plinbała zwane, względem kościoła parafialnego popielskiego, na północ 
mila wielka. Bagno znaczniejsze Plinbała zwane, ciągnie się z Popiela aż do parafii 
birżańskiej, mila jedna i pół, wszerz pół mili. 
Staw JW Kościałkowskiego marszałka na rzeczce Raweja zwanej. Poczynającej się z 
błot na wschód letni od kościoła po prawej stronie o pół mili. 
 

6-to 
 

Lasu najmniej dwoma częściami więcej w parafii popielskiej a niżeli otwartego pola. 
Szczególnie jednak począwszy od samej wsi Popiela, na zachód letni aż do parafii 
birżańskiej, mila jedna i pół. Drzewa do budowy zdatnego prócz jodły nie ma. Znajdzie 
się brzozy, osiny i olchy szczupłej, najwięcej chrusty i zarośla oraz błota mchem 
obrosłego. 
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7-mo 

 
Młynów cztery JW Kościałkowskiego marszałka, jeden na Raweji jako jest wyżej w 
opisany w 5 –to o stawach, drugi w samym dworze Popielu na ruczaju z błot bliskich 
wychodzących, WJPP Komorowskiego wojskiego i WJP Komorowskiego szambelana 
w Porawciu, na takich że ruczajach z pobliskich błot wychodzących. Innych machin tak 
wodnych jak wietrznych, ani miejsc starożytności oznaczonych, ani tez co by się 
ściągało do starożytności naturalnej nie ma. 
 

8-vo 
 
 Drogi partykularne w tej parafii i trakty publiczne podług miary mil tak się opisują: 
1-mo Droga do Birż, gdzie jest kościół parafialny razem trakt ryski. Począwszy od 
kościoła parafialnego popielskiego na zachód letni polem otwartym, do karczmy 
Szweple zwanej JW Kościałkowskiego marszałka, od której po lewej ręce o 
kilkadziesiąt kroków widać młyn, tegoż JM. Także otwartym polem i droga sucha przez 
wioskę Siemieniszki, także otwartym polem, takoż drogą przez dwór Ogieniszki WJP 
Komorowskiego wojskiego. Dalej takoż samą drogą i polem mimo samej karczmy 
Uziliny tegoż JM. Takoż drogą i małym lasem jadąc widać po lewej stronie o 
kilkadziesiąt kroków zaścianek Bugdynie. Tu się kończy granica parafii popielskiej. 
2-do Droga z Popiela do Kwetek, gdzie jest kościół parafialny Jkk kanoników 
regularnych. Z Popiela na wschód letni polem otwartym do karczmy Pabalnia zwanej 
WJP Komorowskiego, za która na pagórek wjechawszy, takoż polem otwartym i drogą 
suchą widać po prawej stronie dwór, tegoż JM. Dalej lasem przez wieś Świerpliszki, 
tegoż JM, dalej lasem częścią polem droga mierna mimo wsi Ślizów JW 
Kościałkowskiego marszałka, po lewej stronie, o kroków sto leżącej. Tu się kończy 
granica parafii popielskiej. 
3-to Droga z Popiela do Ponedela, gdzie jest kościół parafialny, razem trakt do 
Wiłkomierza i Wilna. Począwszy od kościoła parafialnego popielskiego, na wschód 
zimowy polem otwartym, przez rzeczkę Raweję mostem dobrze wystawionym, za którą 
na pagórek wyjechawszy po prawej stronie o kilkaset kroków widać dwór Popiele JW 
Kościałkowskiego marszałka. Dalej jadąc lasami groblą suchą, kończy się granica 
parafii popielskiej. 
4-to Droga z Popiela do Wobolnika, gdzie jest kościół parafialny. Począwszy od 
kościoła parafialnego popielskiego na same południe przez dwór popielski, polem 
otwartym, drogą suchą przez wieś Dukurnie, do tegoż dworu należącą. Dalej lasem 
droga wcale mierna, przez rzekę Oposzczę. Tu się kończy granica parafii popielskiej. 
Parafia popielska nie ma w sobie żadnych granic wojewódzkich i powiatowych, ale cała 
ze wszystkimi wioskami i miejscami położona jest w powiecie wiłkomierskim, jako się 
wyżej o tym namieniło. 
Takowe opisanie parafii mojej podpisem ręki własnej stwierdzam  

 
k. Anioł Pawłowski 
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R.R.B.B.M.M 
Pleban popielski 

 
II.15. Poswol 
 
LPAH, F. S.A., nr 19.253, k. 133 – 144v (kopia) 
[k.133] 

Parafia poswolska 
 

1-mo 
 

Kościół parafialny w miasteczku Poswolu171

Ausztykalnie przeświętej kapituły wileńskiej, między północą i wschodem letnim, w 
odległości względem kościoła poswolskiego na ćwierć mili miernej. 

, w powiecie upitskim, w dekanacie 
kupiskim leży. Wioski takoż i miejsca tą parafię składające, są w tymże powiecie 
według porządku ułożone: 

Balsie W Karpia, między zachodem i południem zimowym trzy ćwierci mili miernej od 
kościoła. 
Brzozowskie alias Pomakysie przeświętej kapituły wileńskiej, pod samym wschodem 
letnim ćwierć mili małej. 
Czyżyszki tejże kapituły, pod samym południem letnim, w podobnej odległości od 
kościoła. 
Daszkiszki karczma starostwa JWP Roppa, pod samym wschodem zimowym, ćwierć 
mili wielkiej od kościoła. 
Dębiszki JP Hana, między północą i wschodem letnim trzy ćwierci mili miernej od 
kościoła. 
Dylewskie przeświętej kapituły wileńskiej, pod samym wschodem letnim pół mili 
miernej od kościoła. 
Garadyszki WJP Karpia, pod samym zachodem zimowym mila wielka od kościoła. 
Gojkiszki JP Jeczmińskiego, przy samym zachodzie zimowym ćwierć mili małej. 
Kałnas alias Austakalnis przeświętej kapituły wileńskiej, między wschodem letnim i 
zimowym trzy ćwierci mili małej od kościoła. 
Kildyszyszki JP Teczmińskiego, na samej linii północy mila wielka. 
Kontaryszki przeświętej kapituły wileńskiej, między południem letnim i zimowym 
ćwierć mili małej. 
Kurkliszki folwark do plebanii, między letnim i zimowym wschodem pół mili miernej. 
Lewoniszki W Karpia, między zachodem zimowym i południem mila wielka. 
Lewoniszki karczma tegoż JM, w tymże położeniu i odległości. 
Leże W Karpia w tymże położeniu, ćwierć mili wielkiej. 
Medyńce starostwa JW Moszyńskiego, na samym zachodzie letnim mila mierna. 
Mejszagoła karczma starostwa W Kurzenieckiego, na północ trzy ćwierci mili małej. 
Migańce starostwa tegoż JM, na samym zachodzie zimowym mila mierna. 

                                                           
171 Tamże, t. 8, s. 854-855 
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Moskaliszki172

Naczany starostwa JW Igielstruma generała rosyjskiego, na północ mila i ćwierć. 

 przeświętej kapituły wileńskiej, między wschodem letnim i zimowym 
ćwierć mili wielkiej od kościoła. 

Ostrów JP Hana, między północą i wschodem letnim trzy ćwierci mili miernej. 
Poswol miasteczko, w którym kościół parafialny jest punktem, względem którego czyni 
się opisanie całej parafii, należy cała do przeświętej kapituły wileńskiej, prócz trzech 
juryzdyczan przytkniętych do plebanii. 
Poswol dwór tejże przeświętej kapituły wileńskiej, leży między zachodem skłaniając na 
południe zimowe ćwierć mili miernej. 
Poberże JP Jeczmińskiego, pod samym zachodem zimowym ćwierć mili wielkiej. 
Poławeń folwark W Karpia, między zachodem zimowym i południem pół mili wielkiej. 
Poławeń karczma tegoż JM, w tymże położeniu, ale w odległości ćwierć mili tylko 
wielkiej. 
Pomusze173

Popiwesie okolica szlachty, z tej strony rzeki Piwesy, na wschodzie letnim pół mili 
wielkiej od kościoła. 

 JP Hana dwór, między północą i wschodem letnim trzy ćwierci mili. 

Przewałki starostwa, Kurzenieckigo, na samej linii północnej pół mili miernej. 
Putry starostwa tegoż JM, między północą i zachodem letnim mila wielka. 
Rajuny JPani Edenowej dworek, między północą i wschodem letnim mila wielka od 
kościoła. 
Rajuny174

Rogowce  przeświętej kapituły wileńskiej, między wschodem letnim i zimowym pół 
mili wielkiej od kościoła. 

 okolica szlachty, o kilkaset kroków, tamże w boku. 

Skierańce starostwa W Kurzenieckiego, między zachodem zimowym i południem pół 
mili wielkiej. 
Skrobatyszki175

Staciuny
 folwark JW Igielstruma, ku północy mila wielka. 

176

Syndruny starostwa W Kurzenieckiego , na zachodzie zimowym mila wielka. 

 JW Roppa, między wschodem letnim ku wschodowi zimowemu pół mili 
wielkiej. 

Sztomy należące do plebanii, na południe położone zimowe trzy ćwierci mili małej. 
Szumkiszki JP Jeczmińskiego wieś, na północ mila wielka. 
Szykszneliszki alias Popiwesie  przeświętej kapituły wileńskiej, między letnim i 
zimowym wschodem ćwierć mili wilkiej. 
Szymańce177

Teteruiny tegoż JM, ku północy mila mierna od kościoła. 

 dwór fundum starostwa W Kurzenieckiego, między zachodem zimowym i 
letnim pół mili wielkiej od kościoła. 

Totoczkany dwór i wieś JP Staszkiewicza, między zachodem zimowym i południem pół 
mili wielkiej, blisko tamże i karczma. 

                                                           
172 Tamże, t. 6, s. 704 
173 Tamże, t. 8, s. 760 
174 Tamże, t. 9, s. 502 
175 Tamże, t. 10, s. 716 
176 Tamże, t. 11, s. 172 
177 Tamże, t. 12, s. 111 
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Ustuki starostwa W Kurzenieckiego, na zachodzie letnim ćwierć mili. 
Witorty okolica różnej szlachty, między zachodem letnim i północą pół mili. 
Wojdziuny przeświętej kapituły wileńskiej, między wschodem letnim i północą pół mili 
wielkiej od kościoła. 
Żedejkany178

Żedejkiele

 dwór fundum starostwa JW Roppa, pod wschodem zimowym pół mili 
wielkiej od kościoła. 

179

Żylazie JP Hana, między północą i wschodem letnim mila mała. 
 

2-do 
 

Od kościoła parafialnego kościoły w okolicy sąsiedzkie są następująca: 

 starostwa tegoż JM, ku południu letniemu trzy ćwierci mili miernej. 

Janiszkiele180

Kryniczyn kościół parafialny, w tymże powiecie upitskim, w dekanacie kupiskim, w 
dobrach W Karpia, na wschód letni od kościoła poswolskiego mila mierna. 

 kościół parafialny, w tymże powiecie upitskim, w dekanacie puszołackim, 
diecezji żmudzkiej, w dobrach W Karpia, na zachód zimowy, względem kościoła 
poswolskiego dwie mile mierne. 

Podbirże kościół parafialny , w powiecie upitskim, w dekanacie kupiskim, na samym 
wschodzie letnim, od kościoła poswolskiego mil trzy miernych. 
Pompiany kościół parafialny Jkk karmelitów, w dobrach JP Szyszły, w tymże powiecie, 
a w dekanacie wiłkomierskim, między zachodem zimowym a południem względem 
kościoła poswolskiego mil dwie. 
Puszołaty kościół parafialny samo ufundowane dekanactwo puszołackie, diecezji 
żmudzkiej, w tymże powiecie upitskim, w dobrach JW Igielstruma generała 
rosyjskiego, między zachodem zimowym i południem względem kościoła poswolskiego 
dwie mile wielkie. 
Wobolniki kościół parafialny w starostwie JW Moszyńskiego, w powiecie upitskim, w 
dekanacie kupiskim, między wschodem letnim i zimowym od parafii poswolskiej trzy 
mile wielkie. 
Woszki kościół parafialny w powiecie upitskim, w dekanacie puszołackim, diecezji 
żmudzkiej, w dobrach JP Staszewskiego, między zachodem letnim i północą względem 
Poswola dwie mile wielkie. 
Sałaty kościół parafialny w powiecie upitskim, dekanacie puszołackim, w diecezji 
żmudzkiej, w dobrach JOK Radziwiłła, ku północy między wschodem letnim od 
Poswola półtrzeciej mili wielkiej. 
 

3-tio 
 

Miasta znaczniejsze względem kościoła poswolskiego są następujące: 
Bowsk miasteczko kurlandzkie, między rzekami Muszą, Niemenkiem leżące, na północ 
w odległości od parafii poswolskiej na mil sześć miernych. 
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Mitawa miasto kurlandzkie, położone nad rzeką Muszą, między wschodem letnim i 
północą odległe od kościoła mil dwanaście miernych. 
Poniewież sądowe miasto powiatu upitskiego, leży między zachodem i południem 
zimowym odległe od Poswola mil sześć miernych. 
Ryga handlowe miasto rosyjskie, nad rzeką Dźwiną, mil piętnaście miernych od 
kościoła. 
Wilno miasto stołeczne litewskie, które względem Poswola leży na południe mil 
dwadzieścia pięć wielkich. 
 

4-to 
 

Droga z Poswola do Bowska twarda, gleista, miejscami błotnista i kręta. 
Droga z Poswola do Mitawy takoż gleista, twarda, miejscami ciasna i kręta. 
Droga z Poswola do Poniewieża chrapowata, twarda, zła, gleista, do Pompian a stamtąd 
błotnista, kręta i korzenista. 
Droga z Poswola do Rygi trakt ma rozmaity, najbliższy na Bowsk, sama zaś twarda 
gleista, mająca gościniec rozbity i wyboje mianowicie między groblami kurlandzkimi a 
ku końcowi piaszczysta. 
Droga z Poswola do Wilna rozmaita jednak część dobra. 
Z Poswola do Bowska zima za godzin osiem z popasem zajechać można, w lecie godzin 
jedenaście potrzeba. 
Z Poswola do Poniewieża w zimie można z popasem zajechać za godzin osiem, w lecie 
godzin trzynaście wychodzi z przyczyny złej drogi. 
 

5-to 
 

Jeziora, bagna, stawy, stawiki, rzeki: 
Jeziorko Poswole długie na cztery lub pięć stai, a szerokie na stai dwa, leży względem 
kościoła na południe, w odległości na kroków kilkaset. 
Bagno znaczniejsze Kumetbałe zwane, leży w polu poswolskim, na wschód zimowy, 
podle gościńca wileńskiego, zapadłe, brzydkie, długie około stai osiem, a szerokie 
około trzech. 
Staw kapituły wileńskiej przy mieście Poswolu, na rzece spławnej Ławenie, przy 
którym jest most słaby, chwiejący się i nie wygodny, leży między południem i 
zachodem zimowym, w odległości od plebanii na kroków kilkaset. 
Stawek drugi tejże kapituły przeświętej wileńskiej w samym miasteczku Poswolu, na 
ruczaju czyli rzeczce Sfolka zwanej, małej szczupłej, która z lasów starostwa 
wolnickiego, od południa rozmaitych krynic i błot uformowawszy wynika, w górze 
więcej pięć mil, a w tej parafii przez pole tołoczkańske JP Staszkiewicza. Mimo 
plebańską wieś Sztomy, mimo Czyżyszki i Kontaryszki kapitulne, aż w miasto ciągnie i 
stawek o kroków kilkadziesiąt od kościoła na południe ułożywszy, tuż o kilkadziesiąt 
kroków w niż pod samym cmentarzem, do rzeki Ławeny wpada. Od swojego imienia 
Sfolki dając nazwisko miasteczkowi Poswol. 
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Stawek starostwa JW Roppa na rzeczce bardzo małej Harją zwanej, do parafii 
wobolnickiej, płynącej położony, między lasami i chrustami tegoż JM, ku południowi 
letniemu, na milę małą od kościoła, która to rzeka o kilkaset kroków w niż wpada w 
rzekę Piwesę. 
Rzeka Ławena na wiosnę spławna, płytów niewielkich mająca, od Kupiszek i dalej 
przez kilka parafii płynąca. Tudzież z pompiańskiej stykająca się z poswolską pod 
Lewoniszkami wsią W Karpia, między południem i zachodem zimowym, leżąca na milę 
wielką odległą. W parafię poswolską wpada na swych brzegach mając po lewej wieś 
Lewoniszki  i przy niej wpadający Żąsis ruczaj tak nazwany z parafii puszołackiej 
diecezji żmudzkiej płynący. Niżej o kilkaset kroków po prawej stronie karczmę W 
Karpia lewoniską. Stąd na tysiąc kroków po lewej wieś Leże, tegoż JM ku południowi 
położoną, odległa do kościoła na trzy ćwierci mili wielkiej. Tudzież o kilkadziesiąt 
kroków ruczaj wpadający, dalej o kilkaset kroków folwark tegoż, po prawej Poławeń 
zawny. Niżej po lewej w tejże odległości wieś tegoż JM Balsie, po niej o kilkaset 
kroków po prawej rzeczkę wpadającą zwaną Istra i karczmę totoczkańską W 
Staszkiewicza przy gościńcu pompiańskim. Stamtąd w tejże odległości i na tejże samej 
stronie karczmę poławeńską W Karpia, a naprzeciw po prawej o kilkaset kroków dwór 
poswolski przeświętej kapituły wileńskiej. Po lewej w tejże odległości dwór JP 
Jeczmińskiego Gojkiszki, stamtąd o ćwierć mili małej uformowawszy staw przeświętej 
kapituły wileńskiej, jako wyżej o stawach, przez środek miasteczka płynie Poswola. 
Przy samym cmentarzu wpada rzeczka Sfolka wyżej pod stawami opisana. Stąd o 
ćwierć mili małej, mimo Brzozowskie alias Pomalupie kapitularne, przed którymi 
ruczaj Makyra zwany wpada, mając one na prawej, niżej o kilkaset kroków mimo 
Ausztykalnie kapitularne, mając one na lewej. O kroków kilkaset wpada w rzekę Muszę 
pod Wojdziunami wsią kapitularną, która leży między północą i wschodem letnim, o 
pół mili od kościoła. Tu się kończy rzeka Ławena i imię swoje traci, półtorej mili 
wielkiej przez parafię poswolską ciągu ma. Brzegi i dno onej najwięcej skaliste, a pod 
samym miasteczkiem znajdzie się między skałą i gips szary. 
Rzeka Musza spławna, początki mająca w parafiach gruzdziewskiej, ligumskiej, 
janiskiej i posiutyńskiej, diecezji żmudzkiej, przez niemało parafii płynąca. Podle z 
janiszkieskiej granicami stykającej się w poswolską wpada, pod wsią zwaną Syndruny, 
na zachodzie zimowym, o milę wielką od kościoła położoną. Po nad brzegami swych 
mająca, na lewej stronie pomienione Syndruny starostwa W Kurzenieckiego, niżej o 
kroków koło tysiąca, po prawej wieś Migańce, tegoż JM. Znowu o kilkaset kroków na 
tejże stronie, między górą Pilakalnis zwaną tego nazwiska i ruczaj z parafii 
janiszkieskiej diecezji żmudzkiej płynący wpada. Po nim w tejże odległości na lewej 
dwór i wieś Szymańce starostwa W Kurzenieckiego, z pod której wsi pod nią samą 
ruczaj Ramsja wsiąka. Stamtąd blisko tysiąc kroków po prawej gaik brzozowy JP 
Jeczmieńskiego, od kilku stai wzdłuż i wszerz, po którym o ćwierć mili małej wieś 
Ustuki tegoż starostwa szymańskiego. Po lewej niżej o kilkaset kroków, na tejże samej 
stronie okolica szlachecka zwana Witorty i za nią tudzież wpadający ruczaj Usylis 
zwany, starostwa szymańskiego z lasu poczynający się niżej o ćwierć mili miernej. Na 
tymże brzegu wieś Przewałki starostwa, tegoż JM, a około tych miejsc gips szary 
znajduje się, między skałami mianowicie, na tym brzegu, który się styka z gruntami 
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miasteczka Poswola. Dalej postępując o kroków koło tysiąca po lewej wieś kapituły 
Wojdziuny, a naprzeciw po prawej wpadająca rzeka Ławena. Stamtąd o ćwierć mili 
małej po lewej Ostrów JP Hana, a naprzeciw po prawej Piwesa rzeka wpadająca, niżej 
mająca się opisać. O kilkaset kroków po lewej dwór Pomusze JP Hana a naprzeciw po 
prawej dwór JP Ktolimana parafii kryniczyńskiej. W niż o ćwierć mili miernej okolicę 
Rajuny po lewej. Tu się kończy parafia poswolska ma ciągu na mil dwie wielkie. Brzegi 
i dno najwięcej mając skaliste. 
Rzeka Piwesa niewielka, kręta, błotnista, płynąca przez parafię wobolnicką, 
pompiańską i kryniczyńską. Wpływa do poswolskiej pod młynkiem starostwa JW 
Roppa, na rzeczce Horji sytuowanym, leżącym ku południowi letniemu, mając na 
swych brzegach rzeczkę Horję po prawej wpadającą, pod stawami opisaną, po lewej o 
kilkaset kroków wieś Żedejkiele starostwa tegoż JM. Dalej w tejże odległości i 
położeniu dwór Żejdykany fundum starostwa JW Roppa i most dobry tamże. Niżej 
nieco w podobnej odległości po prawej wieś Staciuny tegoż starostwa i przy niej 
wpadający ruczaj z kryniczyńskiej parafii wynikający. Po tym w tejże odległości i na 
tejże stronie wieś plebańska Kurkliszki alias folwark, po lewej w tejże odległości 
Szykszneliszki alias Popiwesie i naprzeciw ruczaj wpadający Usziszwany z 
kryniczyńskiej parafii wynikający. Niżej w tejże odległości i położeniu Dylewskie, po 
prawej w tejże odległości Giminy parafii kryniczyńskiej, wszystkie te wsie przeświętej 
kapituły wileńskiej. Po nich na prawej o ćwierć mili małe dworek JP Leparskiego 
parafii kryniczyńskiej i wnet o kilkadziesiąt kroków, przez środek okolicy szlachty 
mieszkającej zwanej Popiwesie, po prawej parafii kryniczyńskiej, a po lewej 
poswolskiej płynie. Stamtąd do kilkaset kroków ruczaj Jaczmionka z parafii 
kryniczyńskiej, a wreszcie o tyleż kroków w niż samą rzeka Piwesa w rzekę Muszę 
wnika, naprzeciw mając wieś Ostrów JP Hana, leżącą między północą i południem od 
kościoła poswolskiego na trzy ćwierci mili miernej. Ta rzeka w parafii poswolskiej ma 
ciągu na milę wielką. 
 

6-to 
 

Lasu w parafii poswolskiej jest mniej niż otwartego pola, szczególnie są dębniaki W 
Staszkiewicza od kilkunastu morgów, na południe zimowe, o trzy ćwierci mili do 
kościoła leżą. Drugi dębniak około ćwierć mili rozległy W Karpia, pod samym 
zachodem zimowym, pół mili. Trzeci dębniak od kilkunastu morgów, między 
wschodem i północą, od kościoła ćwierć mili. Gaik jeszcze młodego drzewa około 
ćwierć mili, ciągły pod samą północą JP Jeczmińskiego, względem kościoła trzy 
ćwierci mili wielkiej odległy. Więcej prócz niewielkich chrustów lub zarośli i brzozy 
miejscami rozrzuconej, drzewa do budowli zdatnego w całej parafii nie masz, nawet i 
na opał. 
 

7-mo 
 

Młynów trzy znajduje się, jeden na Ławenie, drugi na Sfolce oba przeświętej kapituły 
wileńskiej, a trzeci JW Roppa na Horji rzekach opisanych w 6-to pod stawami. Innych 
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machin wodnych jako i wietrznych ani miejsc starożytności oznaczających, ani też co 
by się sciągało do historii naturalnej nie masz. 
 

8-vo 
 

1-mo Droga do Janiszkiel kościoła parafialnego diecezji żmudzkiej. Począwszy od 
kościoła parafialnego poswolskiego na zachód zimowy, przez rzekę Ławenę na górę 
wjeżdżając, dwa gościńce w prawo porzuciwszy, wziąć w lewo kręto koło sadu 
plebańskiego, zmierzając ku zachodowi północnemu a po końcu osad miejskich w lewo 
porzuciwszy dróżkę do młynu przeświętej kapituły wileńskiej. Prosto jechać otwartym 
polem mimo krzyża, albo z drugiej strony kościoła ku zachodowi obracając się przez 
rzeczkę Sfolkę ulicą miejską nazwaną Pompiańską. Rzekę przejechawszy przez most 
pod młynem przeświętej kapituły wileńskiej, nad tą rzeką Ławeną stojącym. 
Przeprawiwszy się otwartym polem drogą dobrą ćwierć mili miernej, zostawiając po 
lewej dwór Gojkiszki i JP Jeczmieńskiego o kilkaset kroków, opodal na wieś tegoż JM 
Poberże zwaną. Stamtąd w przeciągu kilkuset kroków zarośla, chrusty pominąwszy, 
porzuciwszy gościniec kręty w prawo do Linkowa, ale na prosto trzymając się pół mili 
wielkiej otwartym polem, drogą gleistą jadąc widać po prawej ręce dwór ze wsią 
Szymańce starostwa W Kurzenieckiego, za rzeką Muszą o kilkaset kroków odległy. 
Tymczasem wpada gościniec między górami w ruczaj zwany Pilakalnis, z Janiszek 
parafii płynący i tuż w rzekę Muszę wpadający. Dalej ponad Muszą otwartym polem, aż 
do wsie Migańce starostwa W Kurzenieckiego i tu się kończy granica parafii 
poswolskiej. 
2-do Droga do Kryniczyna, gdzie jest kościół parafialny graniczący, ta sama i do 
Podbirż, który takoż jest parafialny. Od kościoła poswolskiego na wschód letni ulicą 
Birżańską, przez rynek z miasta wyjechawszy, otwartym polem suchą drogą mimo wsi 
kapituły Brzozowskie alias Pomakysie i gaik brzozowy tamże będący ćwierć mili małej 
od miasta odległy. Pod gaikiem w lewo do Podbirż większy gościniec na Popiwesie 
okolicę, którą za wielkie ćwierć mili daje się widzieć. Otwartym polem tam rzeka 
Piwesa rozgranicza parafię, w prawo zaś do Kryniczyna mniejszy gościniec. Mimo 
krzyża otwartym polem suchą drogą ćwierć mili miernej, mimo wieś kapituły 
Dylewskie, pod którą bród przez rzekę Piwesę i tu się kończy granica parafii 
poswolskiej.   
3-tio Droga do Pompian kościoła parafialnego Jkk karmelitów graniczący i trakt do 
sądowego miasta Poniewieża, oraz do kościoła parafialnego puszołackego, diecezji 
żmudzkiej. Począwszy od kościoła poswolskiego między południem zimowym i 
zachodem, idzie droga w bród przez rzekę Sfolkę w 6- to pod stawami opisaną ulicą 
miejską zwaną Pompiańska, ponad Ławeną rzeką z miasteczka wyjechawszy. Po prawej 
zostawiwszy młyn i staw na rzece przeświętej kapituły wileńskiej i tamże za karczemką 
dróżką w lewo do wsi kapituły Kontaryszek, o kilkaset kroków za chrustami mało 
widzialnej. Pomknąwszy dalej gościńcem dróżką po zapłociu w prawo do poswolskiego 
dworu. Porzucając widać po prawej dwór Gojliszki JP Jeczmieńskiego za rzeką Ławeną 
odległy około kroków tysiąca. Lasem, chrustem ćwierć mili wielkiej wjechawszy 
piaszczystą drogą widać po prawej w tyle o kilkaset kroków zostający się dwór Poswol 
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przeświętej kapituły wileńskiej, nad rzeką Ławeną. Gościniec ciągnie na karczmę 
Poławeń W Karpia i w tyle za nią widać po prawej wieś Skierańce starostwa 
Kurzenieckiego za rzeką Ławeną opodal na dwieście kroków. Stamtąd otwartym polem 
i równą drogą wjechawszy około tysiąc kroków karczma tołoczkańska W Staszkiewicza 
i przy niej gościniec rozdziela się na dwoje, w prawo do Puszołat kościoła parafialnego 
diecezji żmudzkiej, przez mostek niewygodny na małej i szczupłej rzeczce Jatrze z 
parafii pompiańskiej, przez środek wsi Tołoczkan płynącej i tuż podle w rzekę Ławenę 
wpadającą. Otwartym polem droga gleistą po załaweniu pół mili wielkiej, mimo 
folwarku Poławeń W Karpia i mimo karczmę tegoż lewoniską po prawej ręce, aż pod 
Lewoniszki wieś tegoż JM, która leży za rzeką Ławeną i tu granica parafii poswolskiej. 
W lewo zaś do Pompian i trakt do Poniewieża prosto mimo wieś i dwór Tołoczkany W 
Staszkiewicza, na kilkaset kroków odległy a to pominąwszy idzie w tejże odległości 
drogą otwartą, polem przez rzeczkę Istrę wyżej opisaną brodem i tu granica parafii 
poswolskiej. 
4-to Droga do Wobolnik kościoła parafialnego. Przez rynek miejską Birżańską ulicą, za 
krzyżem nad rzeką Ławeną oraz nie wyjeżdżając z ulicy miasteczkowej, prostą drogą w 
lewo do Podbirż, wziąć w prawo kręto przez uliczkę, między wschodem letnim i 
zimowym, otwartym polem. Mimo drugi krzyż, drogą dobrą całe ćwierć mili małej, w 
polu porzuciwszy dróżkę, po prawej do Szykszneliszki alias Popiwesie wioseczka 
kapituły o kilkaset kroków pod gaikiem brzozowym widzianym. Na wieś kapituły 
Moskaliszki, z której wyjechawszy o kilkaset kroków, gościniec brodem wpada w rzekę 
Piwesę, skąd w tejże odległości mimo mogił, ciągnie się aż do wsi kapituły Rogowe. 
Tam przy karczmie kręto się zwraca na otwarte pole parafii kryniczyńskiej, bo tu się 
kończy parafia poswolska. 
5-to Droga do Woszk kościoła parafialnego diecezji żmudzkiej oraz trakt do Bowska, 
miasteczka kurlandzkiego i do Rygi. Od kościoła poswolskiego idzie droga między 
zachodem i północą prze rzekę Ławenę brodem, z niej na pagórek wyjeżdżając w prawo 
kręto do wsi Przewałki starostwa Kurzenieckiego, a w lewo do Janiszkiel i Linkowa 
kościołów parafialnych. Prosto mimo krzyża na otwarte pole, gleistą, twardą, w równej 
płaszczyźnie pół mili wielkiej, a po stronach o kilkadziesiąt i kilkaset kroków mającej 
jamy, często kroć ziemi zapadającej, jedna sucha, druga pełna wody, z gościńca mało co 
widziane. Po lewej ręce wieś Ustuki starostwa W Kurzenieckiego, za rzeką Muszą od 
kilka stai odległe, ta wieś pominąwszy gościniec wpada w rzekę Muszę w 6-to opisaną, 
brodem. Znowu między wądołami, brodek częstokroć zapadlisty mianowicie na wiosnę, 
przez ruczaj Gajdalis o kilka tysięcy kroków z pól i chrustów płynący i tamże w rzekę 
Muszę wpadający. Stamtąd okolicą szlachty Witortami zwaną i ciągnąc na pole otwarte 
kilkaset kroków do brodu przez ruczaj Osytis zwany, z lasów o kilka tysięcy kroków 
biegnący i tuż pod wspomnianymi Witortami w rzekę Muszę wpadający. Pominąwszy 
karczmę Mejszagoła starostwa W Kurzenieckiego, za nią o kilkaset kroków 
pomknąwszy gościniec rozdwaja się. W lewo kręto do Woszk kościoła parafialnego 
diecezji żmudzkiej. Otwartym polem, równą drogą mimo Teteruiny wieś starostwa 
tegoż JM, na prawej ręce położoną, aż pod folwark Szkrobatyszki JW Igielsztruma, 
wielkie pół mili i tu granica parafii poswolskiej od Sałat diecezji żmudzkiej. W prawo 
zaś do Bowska i do Rygi prosto większy gościniec i trakt otwartym polem ćwierć mili 
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małej, aż pod Teleruiny wieś wzmiankowaną po lewej ręce, a po prawej dwór 
Kildyszyszki JP Jeczmińskiego o około tysiąc kroków opodal widzący się. Kręto 
ciągnie droga pół mili małej do Naczan karczmy i dworu JW Igielstorma i tu się kończy 
parafia poswolska stykając się z sałacką diecezji żmudzkiej. 
6-to Droga do Sałat kościoła parafialnego diecezji żmudzkiej. Ku północy ulicą miejską 
Poławeńską, przez rzekę Ławenę, brodem przejechawszy, otwartym polem pół mili 
miernej, drogą równą i suchą. Po prawej zostawiając gaik brzozowy i wieś Ausztykalnie 
kapitularną, o kilakset kroków odległą. Przez rzekę Muszę brodem, na górę na której 
leży wieś kapitularna Wojdziuny po prawej i stąd wiedzieć się daje zbieg rzek Ławeny i 
Muszy. Minąwszy wieś zjechawszy z góry, widać karczmę i wieś Dębiszki o ćwierć 
mili małej, a kilkaset kroków przejechawszy dębniaka, po prawej opodal dwór Pomusze 
JP Hana i Ostrów wieś onegoż zostawiwszy, za ćwierć mili małej mimo wieś Żylazie, 
widzieć się daje okolica Rajuny różnej szlachty i dworek JPani Edenowej przy 
gościńcu. Tu granica parafii posowlskiej z sałatską diecezji żmudzkiej. 
7-mo Droga z Poswola i trakt publiczny do Wilna. Od kościoła parafialnego ulicą 
miejską zwaną Wileńską, między wschodem zimowym i południem leżącą idzie 
gościniec wielki i bity ale twardy i glejowaty. Za miastem otwartym polem ćwierć mili 
wielkiej idąc widzieć się daje kościół murowany kryniczyński po lewej o milę mierną 
odległy. Do karczmy nazywającej się Daszkiszki starostwa JW Roppa, przy gościńcu 
leżąca, za którą tudzież idzie droga do Żedejkan dworu starostwa tegoż JM, około tysiąc 
kroków na stronie położonego, dobrze widzianego. Sam gościniec prosto pomiędzy 
groblą, otwartym polem, drogą twardą i gleista wpada na wieś Żedejkiele tegoż JM, po 
lewej ćwierć mili wielkiej leżącą. Stamtąd wchodzi w las tegoż JM parafii 
kryniczyńskiej i tu się kończy granica parafii poswolskiej. 
Parafia poswolska żadnych wojewódzkich i powiatowych nie ma granic ale cała ze 
wszystkimi wioskami i miejscami jest położona w powiecie upitskim, w województwie 
wieleńskim jako się wyżej o tym wzmiankowało. 
Takowe opisanie parafii mojej podpisem ręki własnej stwierdzam  

k. Piotr Paweł Chociatowski 
Przysięgły Komęd: Poswola 

 
II.16. Rakiszki 
 
LPAH, F. 694/1/3504, nr 600, k. 221 – 225v (oryginał) 
[nr 600, k. 221] 
 

Parafia rakiska 

1-mo 

Kościół parafialny we wsi rakiskiej, mający swoje położenie w powiecie 
wiłkomierskim, w dekanacie kupiskim. Wioski i miejsca do tej parafii należące, są w 
tymże powiecie wiłkomierskim według porządku alfabetu ułożone, jak tu po sobie idą: 
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Azaliszki folwark JPP Tyszkowienów, między zachodem zimowym i letnim, względem 
kościoła rakiskiego mila wielka jedna. 
Auksztole wieś JP Tyzenhauza, między południem i zachodem zimowym mila mierna. 
Bałtusze wiś JPP Tyszkowienców, między zachodem zimowym i letnim mila mierna. 
Butuskie folwark, wieś i karczma razem JP Tyzenhauza, między zachodem zimowym i 
letnim mila wielka. 
Bliżyje karczma JP Wolffa barona, między zachodem zimowym i południem pół mili 
miernej. 
Bowble wieś i karczma JP Tura, między południem i zachodem zimowym mila wielka. 
Barejsze JP Wolffa barona, między południem i zachodem zimowym mila. 
Bujwaniszki folwark plebanii rakiskiej, między zachodem letnim i północą pół mili 
małej. 
Bebryszki JP Romanowskiego, między południem i zachodem zimowym mila wielka. 
Bojary JP Tyzenhauza, między północą i wschodem letnim ćwierć mili. 
Bułany JP Pietkiewicza, na północ mila wielka. 
Barwaniszki plebanii rakiskiej, między wschodem zimowym i letnim ćwierć mili. 
Cybele JP Tura, między południem i zachodem zimowym mila wielka. 
Czelkie JP Wereszczyńskiego, na wschodzie zimowym pół mili miernej. 
Czypiru JP Tyzenhauza, Tyszkowiena i Szyleńskiego, między północą i wschodem 
letnim pół mili miernej. 
Czepeliszki zaścianek JP Parphianowicza, między wschodem zimowym i południem 
mierna mila. 
Dargie JP Lisieckiego, między wschodem letnim i południem pół mili małej. 
Deksznie JP Tyzenhauza, pod zachodem zimowym mila wielka. 
Dydeie tegoż JM, na wschodzie zimowym mila mierna. 
Dyliszki zaścianek JP Wolffa barona, na południe pół mili miernej. 
Ermanie JP Tyzenhauza, na południe mil dwie miernych. 
Gaigiszki JPP Tyszkowienów, między wschodem zimowym i letnim mila wielka. 
Giedyszki wieś i karczma JP Tyzenhauza, między północą i wschodem letnim mila 
wielka. 
Jaczele JP Tyzenhauza i plebanii rakiskiej, między południem i zachodem zimowym 
mila mała. 
Jakiszki i Konwalia tegoż, tamże, między południem i zachodem zimowym ćwierć mili. 
Janeliszki JP Parphianowicza, między wschodem zimowym i południem mila wielka. 
Józefów folwark JP Tyzenhauza, między południem i wschodem letnim pół mili małej. 
Jauny tegoż JM, na północ mila mała. 
Iłgabrady tegoż JM, między wschodem zimowym i południem mila mała. 
Kowaliszki181

Kalrzeszki zaścianek JP Tura, między zachodem letnim i zimowym mila wielka. 
 dwór JP Wolffa barona, na południe trzy ćwierci mili. 

Kowale karczma od tej wsi na kroków kilkaset, tegoż JM, między południem i 
zachodem zimowym mil dwie małe. 
Kowale JP Tyzenhauza, na wschód zimowy mila mała. 
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Kalwiszki tegoż JM, między wschodem zimowym i południem mila mała. 
Kiereiclie i Kabuniszki zaścianek JPP Tyszkowienów, między wschodem letnim i 
zimowym mila wielka. 
Kroszty folwark i karczma JP Szyleńskiego, mięszy wschodem zimowym i południem 
ćwierć mili. 
Kroszty182

Litwiniszki JP Tyzenhauza folwark, między wschodem i południem trzy ćwierci mili. 

 okolica i karczemki dwie tamże, tego JM, między południem i zachodem 
zimowym pół mili miernej. 

Lenanie tegoż JM, między północą i wschodem letnim mila mała. 
Ligiańce tegoż JM, między wschodem letnim i północą mila wielka. 
Leibagalce tegoż JM, między wschodem letnim i zimowym mila mierna. 
Łokupiany JP Morykoniego, między południem i zachodem zimowym mila wielka. 
Łowczuny JP Tyzenhauza, na północ mila mierna. 
Łukszty183

Mauchie JP Tyzenhauza, między południem i zachodem zimowym mil dwie małe. 
 JP Pietkiewicza folwark, między północą i wschodem letnim mila wielka. 

Maczanie JP Tyzenhauza, między południem i wschodem zimowym pół mili. 
Malkańce JOK Radziwiłła, między południem i zachodem zimowym mila wielka. 
Miegańce JP Tyzenhauza, na północ mila mała. 
Miluny tegoż JM, między zachodem letnim i północą mila mała. 
Mitrogalce tegoż JM, na zachodzie letnim mila wielka. 
Możejki tegoż JM, na północ mila wielka. 
Markowszczyzna folwark i karczma JP Ciemnołońskiego, między północą i wschodem 
letnim mila wielka. 
Mekszany plebanii abelskiej, między północą i wschodem letnim mila wielka. 
Natkuszki JP Wolffa barona, na wschodzie zimowym mila mała. 
Nerszanc JP Tyzenhauza, na północ mila wielka. 
Noziki JP Parphianowicza, na południu mila mierna. 
Nalewajki zaścianek JP Tyzenhauza, między północą i wschodem letnim mila mała. 
Nowy Dwór JP Tyzenhauza, między północą i wschodem letnim półtorej mili wielkiej. 
Olseta karczma JP Parphianowicza, między wschodem zimowym i południem mila 
wielka. 
Pohapinie JP Tyzenhauza, na północ półtorej mili. 
Popiszki JP Parphianowicza, między wschodem zimowym i południem mila wielka. 
Poszyle JP Pietkiewicza, między północą i wschodem letnim półtorej mili. 
Piepalce JP Tyzenhauza, na wschodzie letnim pół mili. 
Piragiszki JP Wolffa barona, na wschodzie zimowym trzy ćwierci mili. 
Poniemuń184

Poniemuń dwór JP Tura, między południem i zachodem zimowym mila wielka. 

 dwór JP Parphianowicza, tamże kaplica i karczma, nad Niemenkiem, na 
południe mila wielka. 

Poniemunek185
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183 Tamże, t. 5, s. 828 
184 Tamże, t. 8, s. 771 

 folwark JP Romanowskiego, między południem i zachodem zimowym 
półtorej mili. 
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Połusznie JP Wolffa barona, między wschodem zimowym i południem pół mili. 
Parakiszki folwark JP Lisieckiego, między zachodem zimowym i letnim ćwierć mili. 
Pograndzie wieś i karczemka JP Tura, Szyleńskiego i Toplickiej, między wschodem 
zimowym i południem pół mili. 
Poszyle drugie JP Pietkiewicza, na północ mila wielka. 
Pazance JP Tyzenhauza, między wschodem zimowym i letnim mila wielka. 
Rakiszki186

Rakiszki dwór JP Tyzenhauza, na wschodzie letnim kroków tysiąc. 

 wieś, w której kościół parafialny jest punktem, względem którego czyni się 
opisanie całej parafii. Sama wieś należy do dworu rakiskiego JP Tyzenhauza, 
jurysdykcji trzech ćwierci i karczma, do plebani rakiskiej. 

Rakiszela tegoż JM folwark, między wschodem letnim i zimowym mila mierna. 
Ropiszki tegoż JM, na wschodzie zimowym mila mierna. 
Rukibi tegoż JM, między północą i wschodem letnim półtorej mili. 
Rubele tegoż JM, między wschodem letnim i zimowym mila wielka. 
Rudzanie tegoż JM, na północ pół mili. 
Reduty karczma JP Lisieckiego, między zachodem letnim i zimowym ćwierć mili. 
Sadele JP Tyzenhauza, na północ mil dwie mierne. 
Sawiszki JP Szyleńskiego zaścianek, na wschodzie zimowym pół mili. 
Serafiniszki JPP Szyleńskiego, Lisieckiego i Chalickiego, na północ pół ćwierci mili. 
Sawle JP Tyzenhauza, między północą i wschodem letnim mila mierna. 
Skieniany187

Spienuny i Sudzmny tamże JP Wolffa barona, na południe mila mała. 
 folwark i wioska JP Tyzenhauza, na wschodzie letnim mili wielka. 

Stefance folwark i wieś JP Pięknowskiego, między zachodem letnim i północą trzy 
ćwierci mili. 
Szedzie JP Tyzenhauza, między zachodem letnim i północą pół mili wielkiej. 
Stapickie JP tegoż, na północ mila mierna. 
Szemeły JP Sawrymowicza, między północą i wschodem letnim mila wielka. 
Szyleykie folwark i wieś tamże, o pół ćwierci mili JP Kurmina, pod wschodem letnim 
pół mili. 
Szyknie JP Pietkiewicza, na północ półtorej mili. 
Szylenie karczma i zaścianek tegoż JM, między północą i wschodem letnim półtorej 
mili. 
Strumilce JP Morykoniego, między południem i zachodem zimowym mila mała. 
Tyndziule JP Parphianowicza, na południe mila wielka. 
Tonafance JP Tyzenhauza, między północą i wschodem mila mała. 
Ulitełe tegoż JM, między wschodem letnim i zimowym mila mała. 
Waponiszki tegoż JM, na północy mila wielka. 
Wysoki dwór188

Wobolce tegoż JM, między północą i wschodem letnim półtorej mili. 
 folwark tegoż JM, na północ półtorej mili. 

Welzedokie karczma tegoż JM, między północą i wschodem letnim pół mili. 
                                                                                                                                                                                     

185 Pomiemuniek Tamże, t. 8, s. 771 
186 Tamże, t. 9, s. 502-503 
187 Skiemiany Tamże, t. 10, s. 671 
188 Tamże, t. 14, s. 129 
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Wederowczyzna189

Węgieryna
 folwark tegoż JM, na północ mila wielka. 

190

Wile JP Parphianowicza, na południe półtorej mili. 

 dwór JPP Tyszkowienów, między zachodem zimowym i letnim mila 
wielka. 

Wereszczyn191

Wejdałance folwark JP Tyzenhauza, pod zachodem letnim mila wielka. 

 dwór JP Wereszczyńskiego, między wschodem letnim i zimowym trzy 
ćwierci mili. 

Widejry folwark tegoż JM, pod wschodem letnim mila wielka. 
Wizeja tegoż JM, pod wschodem letnim mila wielka. 
Wiżunki folwark tegoż JM, między północą i wschodem letnim mila wielka. 
Wiżunki karczma Iłganowskiego, między północą i wschodem letnim mila mierna. 
Zaulszy zaścianek JP Wolffa barona, między wschodem i południem zimowym mila 
mała. 
Zaścianek pod Mitrogalcami JP Tyzenhauza, pod wschodem letnim mila wielka. 
Taliszki wieś i karczma JPP Tyszkowienów, między zachodem zimowym i letnim mila 
wielka. 
Zaścianek pod Wejadłańcami JP Tyzenhauza, pod zachodem letnim mila mierna. 
Zaścianek pod Piepalcami tegoż JM, na wschód letni pół mili. 
Zaścianek Zadworny tegoż JM, na wschód letni ćwierć mili. 
Zaścianek drugi pod dworem rakuskim, między wschodem letnim i zimowym ćwierć 
mili. 
Zemejcie JP Kurmina, między wschodem letnim i zimowym ćwierć mili. 
Zdunie JP Tyzenhauza, pod zachodem letnim mila mała. 
Tyle JP Parphianowicza, na południe mila mała i pół. 
Tydyszki zaścianek JP Wereszczyńskiego, między wschodem letnim i zimowym mila 
wielka. 
 

2-do 
 

Od kościoła parafialnego, kościoły sąsiedzkie są następujące: 
Abele kościół parafialny w powiecie wiłkomierskim, w dekanacie kupiskim, w dobrach 
JP Pietkiewicza, na wschód letni mil dwie małych. 
Krewny kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach JP Romera, 
względem kościoła parafialnego rakiskiego, mil trzy małe między wschodem letnim i 
zimowym. 
Komaje kościół parafialny w dobrach JP Pietkiewicza, między wschodem zimowym i 
południem mil dwie wielkie. 
Ponedel kościół parafialny, w dobrach JP Chreptowicza, leży między południem i 
zachodem zimowym mil trzy wielkich. 
Poniemuń kościół parafialny Jkk augustianów kanoników regularnych, w dobrach JP 
Morykoniego, mil trzy miernych pod zachodem zimowym. 
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Hanuszyszki kościół parafialny w dobrach JP Chomińskiego, leży między zachodem 
letnim i północą mil trzy wielkich. 
Subocz kościół parafialny w Księstwie Kurlandzkim położony, w dobrach JP Zyberka, 
między północą i wschodem letnim mil trzy małych. 
 

3-tio 
 

Miasto znaczniejsze w tym powiecie wiłkomierskim, względem sądów grodzkich i 
ziemskich i dla obrad sejmikowych, leży nad Świętą rzeką, między wschodem 
zimowym i południem, w odległości mil dwanaście wielkich. Około tego kościoła miast 
znaczniejszych nie ma. 
 

4-to 
 

Droga z Rakiszek do Wiłkomierza, miejscami błotnista i krzywa, miejscami piaszczysta 
i kręta, miejscami groble i mosty niewygodne. Z Rakiszek do Wiłkomierza letnią drogą 
jazdy razem z popasem dni dwa, dla złej drogi jako wyżej pokazało się, zimą zaś 
półtora dnia. 
 

5-to 
 

Jeziora, bagna, stawy: 
Jezioro wielkie Wiżunka192

Jezioro Olseta małe, długości i szerokości na kilkadziesiąt sznurów, leży między 
wschodem zimowym i południem mila wielka. 

 długie do pół mili małej. Szerokość nierówna miejscami 
szerokie do dziesięciu sznurów geometrycznych lub więcej, a miejscami do kilku tylko, 
względem kościoła rakiskiego, leży na północ mila mierna. 

Jezioro Abmenis nieco mniejsze, przez które idzie rzeka Niemenek, leży pod południem 
mila wielka. 
Jezioro Dumbalis małe i okrągłe na kilkaset kroków, leży na północ, pod wsią zwaną 
Ermanie mil dwie mierne. 
Jezioro Łaszny takoż małe i okrągłe, leży na wschodzie zimowym, pod wsią Kowale, 
mila mała. 
Jezioro Pasteptis, podobnież leży na zachodzie letnim, pod wsią zwaną Skitrogalce, 
mila wielka. 
Bagno znaczniejsze Satabalis zwane, poczyna się w parafii rakiskiej, od folwarku 
Azaliszek JPP Tyszkowienów, ciągnie się aż do parafii ponedelskiej i poniemuńskiej, 
długości będzie około mili miernej, szerokości nierównej, leży między wschodem 
letnim i zimowym. 
Błoto Plinbołe, leży pod wschodem zimowym, ciągnie się na około milę małą. 
Błoto Misiunboło, leży między wschodem letnim i zachodem, ciągnie się na około pół 
mili. 
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Błoto Aktaczeris, leży na zachodzie letnim, ciągnie się na około pół mili. 
Stawek JP Kurmina formujący się z błota zwanego Misiunbało, leży na wschodzie 
letnim i zimowym, względem kościoła rakiskiego pół mili. 
Stawek dworu rakiskiego, na małej rzeczce zwanej Łowkupa, leży na wschodzie letnim 
względem kościoła rakiskiego na kroków tysiąc. 
Stawek JP Parphianowicza na rzece małej zwanej Niemenek, w której rzeka swój 
początek bierze, z jeziora zwanego Olseta, leży między wschodem zimowym i 
południem mila wielka. 
Stawek JPP Tyszkowienów na rzece małej zwanej Węgieryna193

Stawek JP Tyzenhauza na rzece bardzo małej i szczupłej, zwanej Autrepis, leży między 
zachodem letnim i zimowym, mila mała. 
 

6-to 
 

, leży między 
zachodem zimowym i letnim, mila wielka. 

Boru i lasu jest więcej w parafii rakiskiej aniżeli otwartego pola. Szczególnie jednak 
począwszy od wsi zwanej Kiejrele, na wschód letni leżącej, JP Tyzenhauza, poczyna się 
puszcza sosnowa i ciągnie się ku północy, na mile wielką wszerz, nierówni na pół mili i 
ćwierć. Puszcza druga, między zachodem letnim i zimowym, pod wsią zwaną 
Muszkance JOK Radziwiłła. Długości i szerokości bez przerwy na milę wielką. 
Znajdzie się drzewo różne a najwięcej jodły. Puszcza trzecia drzewa sosnowego JPP 
Tyszkowienów, na zachodzie letnim, długości i szerokości na pół mili wielkiej, do 
budowli zdatnego. Po wielu zaś miejscach chrusty i zarośla, długości i szerokości po 
kilkanaście sznurów w sobie mające, które że nie mają własnych swych nazwisk, przeto 
się tu nie wyrażają. 
 

7-mo 
 

Młynów sześć JP Tyzenhauza na jeziorze wiżuńskim, przez które idzie rzeka mała 
zwana Łukszta. Drugi młyn tegoż JM, na rzece małej zwanej Autrepis. Trzeci młyn JP 
Parphianowicza, na Niemenku. Czwarty młyn JPP Tyszkowienów, na rzece zwanej 
Węgieryna. Piąty JP Kurmina, na błocie zwanym Misiunbołe. Szósty JP Tyzenhauza 
pod dworem rakuskim, na rzece małej zwanej Łowkupa, jako jest wyżej wyrażone 5-to 
o stawach. Innych machin tak wietrznych jako i wodnych nie ma. 
 

8-vo 
 

Drogi partykularne i trakty publiczne w tej parafii, podług miary mil tak się opisują. 
1-mo Droga do Abel, począwszy od kościoła parafialnego rakiskiego, na wschód letni 
polem otwartym, przez groblę o tysiąc kroków od plebanii. Przez mostek mały nad 
rzeką Łowkupą, a po prawej stronie dwór rakiski JP Tyzenhauza. Przez las niewielki, 
skąd po prawej stronie, przez zarośla i chrusty widać folwark JP Kurmina. Dalej przez 
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las czerwony, osinowy i jodłowy, ciągnący się przez trzy ćwierci mili. Droga błotnista, 
kręta i ciasna do wsi Wizeje, stamtąd polem otwartym o dwa tysiące kroków folwark 
Widejły JP Tyzenhauza i tu się kończy parafia rakiska, rozgranicza z parafią abelską i 
krewnieńską. W prawo idzie droga do Krewień, a w lewo do Abel. 
2-do Droga do Komaj, razem trakt publiczny do Wilna i do Wiłkomierza. Począwszy od 
kościoła parafialnego rakiskiego, na wschód zimowy i południe polem otwartym, od 
boru na kilka kroków w sobie mającego. Po tym za karczmą zwaną Pograndzie, gdzie i 
grobla do przejechania niewygodna. Dalej wieś Pograndzie i dwie karczmy JPP Tura, 
Szyleńskiego i Toplickiej. Dalej karczma Blisgie JP Wolffa barona, po lewej stronie. 
Dalej karczma Szawdynie JP Tyzenhauza, po prawej stronie, gdzie po lewej stronie 
widać folwark Litwiniszki, tegoż JM. Dalej za gościńcem po prawej stronie, zaścianek 
zwany Zawiszy JP Wolffa barona, po lewej  stronie zaścianek  Iłgabrady JP Tyzenhauza 
i tamże grobla do przejazdu niewygodna. Dalej polem otwartym, droga sucha i 
wygodna, do karczmy i jeziora zwanych Olseta. Tu się kończy parafia rakiska. 
3-tio Droga do Ponedela i do Poniemunia, kościołów parafialnych, z których pierwszy 
graniczy, między południem i wschodem, a drugi na wschodzie zimowym. Od kościoła 
mimo karczmy, plebanii rakiskiej, na wschód zimowy droga dobra i sucha. O pół 
ćwierci mili karczma zwana Reduta JP Lisieckiego, po prawej stronie, a po lewej 
folwark tegoż JM, zwany Parakiszki. Prosto jadąc o kilkaset kroków mostek na rowie, 
za którym zaścianek zwany Barwaniszki, należący do plebanii rakiskiej. Dalej okolica 
JPP Zerskich i Wyszyńskich, droga sucha, polem otwartym, po lewej stronie wieś 
Zybalce, należąca do plebanii rakiskiej. Stamtąd przez ruczaj zwany Kagupis, wieś 
Strumilce JP Morykoniego. Na tymże polu wieś Malkańce JOK Radziwiłła, na ruczaju 
Łowkupa. Dalej przy gościńcu krzyż murowany po prawej stronie, a po lewej stronie 
góra wysoka, znać że sypana bo na około wały są znaczne. Stamtąd po lewej widać 
folwark Łokupiany JP Morykoniego i tu się kończy parafia rakiska. A gościńcem, 
polem otwartym, drogą suchą, ciągnie się do dworu Koźliszki JP Tyszkiewicza, 
będącego w parafii poniemuńskiej, gdzie od karczmy koźliskiej rozdziela się gościniec, 
w prawo do Ponedela a w prawo do Poniemunia. 
4-to Droga do Hanuszyszek, na zachód letni i północ razem trakt publiczny zimowy 
ryski. Począwszy od kościoła rakiskiego, o tysiąc kroków przez groblę, mimo dwór 
rakiski, który po prawej stronie. Idąc polem o ćwierć mili, rzeką mała zwaną 
Węgieryną, którą brodem przejeżdżając i tuż wieś Bojary JP Tyzenhauza. Od tej wsi 
pojechawszy nie co, po lewej stronie wieś Migańce tegoż JM, a po prawej  stronie 
folwark Józefów. Na gościńcu karczma zwana  Bielnadokie, za którą rozdziela się 
gościniec, jeden w prawo do Subocza, położony w Księstwie Kurlandzkim, a drugi w 
lewo do Hanuszyszek. Stąd polem na wieś Rudzanie. Dalej pojechawszy po prawej 
stronie widać wieś Jauny tegoż JM. Po tym borem na ćwierć mili, drogą mokrą i krętą, 
ten bór przejechawszy, zaraz młyn i karczma Wiżunki, nad jeziorem Wiżunki tegoż JM. 
Za tą karczmą dwie drogi, jedna w prawo do folwarku  Wedorowczyzna, a druga w 
lewo kręto do Hanuszyszek. Na pół ćwierci mili podjechawszy laskiem małym, widać 
po lewej stronie wieś Stapickie JP Tyzenhauza. Po tym polem czystym drogą górzystą o 
ćwierć mili wieś Sadale tegoż JM. Dalej w boku lewym folwark Waponiszki, tymże 
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samym polem idąc zaraz folwark zwany Wysoki Dwór tegoż JM. Tu się kończy parafia 
rakiska. 
5-to Droga do Subocza kurlandzkiego, graniczącego z parafią rakiską, między północą a 
wschodem letnim. Od kościoła rakiskiego droga do pół mili, jest opisana wyżej jako do 
Hanuszyszek, to jest do karczmy zwanej Bielnadokie. Od tej karczmy w prawą stronę 
borem, do pół ćwierci mili, ten borek minąwszy bród, a za tym brodem zaścianek 
nazywający się Nalewajki JP Tyzenhauza, po prawej stronie, na tym że polu na pagórek 
folwark i karczma Iłganowskiego po lewej stronie. Dalej nie co na drugim pagórku 
folwark Wiżunki JP Tyzenhauza po prawej stronie. Dalej do ćwierć mili lasu borowego, 
w którym borze po prawej stronie folwark Ginejtyszki i wieś JP Tyzenhauza. Po tym do 
pół ćwierci mili jadąc polem, po prawej stronie folwark Ginejtyszki i wieś Szemeły JP 
Sawrymowicza, tuż niedaleko wieś Mekszany do plebani abelskiej należąca. Od tej wsi 
na sto kroków folwark Markowszczyzna JP Ciemnołońskiego to wszystko po lewej 
stronie. Od tego folwarku borem na kilka morgów przejechawszy, z jednej strony widać 
folwark Łukszty JP Pietkiewicza, po lewej stronie, a po prawej stronie folwark Nowy 
Dwór JP Tyzenhauza. Na pagórku o kilkadziesiąt kroków po lewej stronie wieś Poszyle 
JP Pietkiewicza. Od tej wsi idąc lasem, borem do pół mili droga sucha i prosta. Zaraz 
wjechawszy do tego boru karczma Poszyle po prawej stronie, a po lewej zaścianek 
nowo budujący się JP Pietkiewicza. Dalej po prawej stronie karczma Giedyszki JP 
Tyzenhauza, minąwszy ten bór, wieś i karczma JP Tyzenhauza, gdzie i przykomorek 
Straży JKM. Dalej borem więcej jak na pół mili do granicy kurlandzkiej, gdzie się 
parafia rakiska rozgranicza z kurlandzką miedzą wielka i kopcami wielkimi usypanymi. 
6-to Droga do Kupiszek, do którego kościoła dekanat ma swoje nazwisko, leży 
względem kościoła rakiskiego, na południe. Jadąc na południe polem otwartym po 
lewej stronie wieś Serafiniszki JP Lisieckiego. Dalej nie co wieś Jakiszki po prawej 
stronie JP Tyzenhauza i po końcu tej wsi ruczaj Łowkupa i karczemka, tegoż JM. Tą 
karczemką las niewielki biały na pół ćwierci mili, droga mokra i kręta . Wyjeżdżając z 
tego lasu, po prawej stronie widać dwór Kowaliszki JP Wolffa barona, a po prawej 
stronie wieś Jaczele JP Tyzenhauza i plebani rakiskiej. Dalej las otwarty brzozowy i 
sosnowy ciągnący się na ćwierć mili. Wyjechawszy stamtąd po prawej stronie widać 
Auksztolę JP Tyzenhauza. Stamtąd droga kręto w prawo polem otwartym, na dwór 
zwany Poniemuń JP Tura, za tym dworem na kilkadziesiąt kroków, most nad 
Niemenkiem, niewygodny do przejazdu. Za tym mostkiem karczma tegoż JM i wieś 
Bowble oraz folwark Poniemunek JP Romanowskiego, po prawej stronie. Od tej 
karczmy i wioseczki, las różnego drzewa ciągnie się na pół mili, do wsi zwanej Kowale 
JP Tura. Ta wieś jadąc drogą zostanie po lewej stronie, a po prawej karczma i zaścianek 
tegoż nazwiska i tu się kończy parafia rakiska a zaczyna parafia ponedelska. Od 
kościoła rakiskiego mil pięć do Kupiszek. 
Parafia rakiska jest położona cała w powiecie wiłkomierskim, tylko graniczy z 
Księstwem Kurlandzkim z jednej strony, względem kościoła rakiskiego od północy do 
wschodu letniego. To jest od wsi zwanej Ermanie do wsi zwanej Tomasance . Granicą 
jest takowa miedza wielka i kopce wielkie usypane, ciągnie się ta granica z parafią 
rakiską blisko milę. 
Takowe opisanie parafii mojej podpisem ręki mej własnym stwierdzam  
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k. Sebastian Sawrymowicz 
Pleban rakiski 

 
II.17. Skopiszki 
 
LPAH, F. 694/1/3504, nr 598, k. 210 – 216 (oryginał) 
[nr 598, k. 210] 
 

Parafia skopiska 

1-mo 

Kościół murowany parafialny w miasteczku targami uprzywilejowany wtorkowymi z 
dawna mitów, dopiero Skopiszki194

Ażubale idą jedno zaścianek, królewszczyzna starostwa pupańskiego, na południe od 
kościoła parafialnego mierna mila. 

 nazwanym, w powiecie wiłkomierskim, w 
dekanacie kupiskim. Miejsca i wioski całego obrębu tej parafii są wszystkie należące, 
które według danego modelu alfabetem wyrażają się: 
Anczkol alias Skopiszki druga część miasteczka JW Tyzenhauza starosty posolskiego, 
na południu z wsią i dworem zabudowany, względem kościoła skopiskiego o kilkaset 
odległy kroków. 

Ażugiry folwark do Szetekszny dworu przynależący JOK Radziwiłła, na wschód 
zimowy od kościoła parafialnego małą milą odległy. 
Biluny  wioska WJP Tura podstolego brasławskiego, na zachód zimowy o pół mile od 
kościoła. 
Bojaryszki wioska do JWP Tyzenhauza starosty posolskiego należąca, między 
wschodem i południem,  od kościoła o ćwierć miel spore. 
Czypele wioska WJPP Cynińskich, na zachód letni od kościoła odległe na pół mile 
spore. 
Czywy do starostwa kupiskiego należące, między południem i zachodem odległe od 
kościoła spore pół mili. 
Czywozie takoż do starostwa kupiskiego należące, między południem i zachodem 
zimowym w odległości milę lekką. 
Dawgiszki WJP Tura starosty grądzińskiego, na wschód słońca letni o trzy ćwierci mile 
odległe. 
Dziewoniszki dworek PP Zupalskich, na południe. 
Dziewoniszki takoż jedno przynależny do dworu Wadw JWJP marszałka 
wiłkomierskiego, w tymże położeniu oboje odległe mila od kościoła. 
Ejczany JJkk dominikanów skopiskich, na północ, od kościoła odległe pół mile spore. 
Epirabie do starostwa pieniańskiego należące, na południe, mili półtorej od kościoła, ta 
wieś odgranicza parafię skopiską od świadoskiej. 
Grymałowszczyzna należąca do dworu JOK Radziwiłła, między wschodem a 
południem o milę lekką od kościoła. 
Girwołoki wioska do starostwa kupiskiego i pieniańskiego należąca JOK 
Czartoryskiego, na południe względem kościoła o milę sporą. 
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Gudiszki alias Rybaki częścią do dworu Szetekszny JOK Radziwiłła, częścią do WJP 
Tyszkiewicza starosty kiermelskiego  należące, względem kościoła na wschód zimowy 
o pięć ćwierci mili spore odległe. 
Góry zaścianek należący do WJP starosty grądzińskiego, na wschód zimowy spore pół 
mile odległy od kościoła. 
Jaksze wioska starostwa kupiskiego, względem kościoła na północ o trzy ćwierci mili 
sporej odległa. 
Jodupany wieś do JWJP Tyzenhauza starosty posolskiego należąca, względem kościoła 
między południem a zachodem zimowym o półtorej mili. Ruczaj w pół wsi tej 
ściekający ogranicza parafię skopiską z parafią kupiską. 
Jureniszki jedno mieszkanie do starostwa kupiskiego przynależne, względem kościoła 
na zachód zimowy leżące pół mili spore. 
Kierele wioska do starostwa kupiskiego należąca, względem kościoła na południe 
odległe o trzy ćwierć mile mierne. 
Kiepury wioska JWJP marszałka wiłkomierskiego, względem kościoła na wschód 
zimowy na spore pół mile odległe. 
Kondrany Małe195

Kondrany Górne alias Pacewszczyzna tegoż JOK Radziwiłła, względem kościoła na 
południe pół mile duże. 

 JOK Radziwiłła do dworu Szetekszny przynależące, między 
wschodem i południem o pół mili od kościoła odległe. 

Kondrany Zabłotne tegoż JOK Radziwiłła, względem kościoła na południe trzy ćwierci 
mili odległe. 
Kudzie alias Bimby tegoż JOK Radziwiłła, względem kościoła na wschód słońca 
zimowy leżące o półtorej mili odległe. Tu się ogranicza parafia skopiska z komajską, 
lecz dotąd zostaje w dyzkwizycji. 
Krejpsze folwark rezydencyjny plebański też z wioską Krejpsze zwaną, względem 
kościoła na zachód zimowy o ćwierć mili spore odległy. 
Krejnina karczma do dóbr JOK Radziwiłła należąca, między wschodem a południem 
względem kościoła o milę. 
Lebejkiszki WJP Tyzenhauza starosty posolskiego, między wschodem a południem o 
ćwierć mili spore od kościoła. 
Łojcie wieś WJP Pietkiewicza podstarosty wiłkomierskiego, na wschodzie zimowym 
względem kościoła leżące o milę sporą. 
Małdejki wieś częścią większą JWJP marszałka wiłkomierskiego, częścią do JOK 
Radziwiłła, względem kościoła na wschód zimowy o pięć ćwierci mili odległe. 
Margi jedno-chat do starostwa pupańskiego należący, na południe od kościoła mila 
spora. 
Mitów dwór WJPP Cywińskich, na zachód letni względem kościoła odległy o ćwierć 
mili sporej. 
Mikniuny wieś starostwa pieniańsiego, na północ względem kościoła leżąca o milę 
spore. Która wioska wyłączając dwa domy ponedelskie, ogranicza parafię skopiską od 
ponedelskiej. 
Miesteliszki wieś JOK Radziwiłła, względem kościoła na zachód zimowy o półtorej 
mili odległe. 
Miszkany wieś starostwa pieniańskiego, kupiskiego należąca, względem kościoła na 
wschód zimowy mila spora. 
Miczniny wieś starostwa pupańskiego JW Puzyny, względem kościoła na południe o 
milę sporą odległa. 
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Mikiszki wieś JW Tyzenhauza starosty posolskiego, pół mili lekkie na południe od 
kościoła. 
Narbuty wieś JWJP Tyzenhauza starosty posolskiego, na zachodzie zimowym o trzy 
ćwierć mili odległe. 
Nejwie wieś do starostwa kupiskiego należąca, względem kościoła na południe trzy 
ćwierci mili spore. 
Poza dwór był dotąd wszystek, dopiero na zabudowanie i przemieszkanie moskalom 
różnej kondycji jest oddany, JWJP Tyzenhauza starosty posolskiego, między południem 
i zachodem o pięć ćwierci mili. 
Piłweliszki folwark do WJP Kiermelskiego należący, na wschód słońca zimowy o mili 
półtorej od kościoła. Ten folwark ogranicza parafię skopiską od rakiskiej. 
Pupany196

Puknie wieś należąca do JP Niepokoczyckiego regenta wiłkomierskiego, między 
wschodem a południem o półtorej mili do kościoła. 

 wieś starostwa pupańsiego JWJP Puzyny, na południe o milę dużą. 

Remejszyszki jedno-sad do starostwa kupiskiego należące, na południe względem 
kościoła mila spora. 
Palma alias Junaki dwu-sadny zaścianek JOK Radziwiłła do dworu Szetekszny 
należący, na wschód słońca zimowy odległy od kościoła o mili półtorej w dyzkuzycyi o 
parafią z Komajami. 
Szetekszna197

Szetekszna alias Repściszki dwór WJP Niepokoczyckiego regenta wiłkomierskiego, 
między wschodem i południem w odległości od kościoła mili półtorej. Ten dwór 
ogranicza parafię skopiską od świadoskiej. 

 dwór JOK Radziwiłła, na wschodzie zimowym słońca o pięć ćwierci mili 
letnią porą, małej zimową odległy. 

Siwrymiszki dwu-sadne JOK Radziwiłła do pół dworu przynależne, między wschodem 
a południem o półtorej mili odległe. 
Simiszki wieś WJP Tyzenhauza starosty posolskiego, o pół mile spore. 
Szyłejkiszki wieś JOK Radziwiłła, na południe odległe od kościoła milą sporą. 
Szyłejkie wieś częścią do WJMP Tyzenhauza starosty posolskiego, częścią do starostwa 
pupańskiego JWJP Puzyny należące, na południe położone odległe od kościoła 
parafialnego pięć ćwierci mili. 
Stukance JWJP Kościałkowskiego marszałka wiłkomierskiego, na wschód zimowy o 
milę odległe. 
Tataryszki198

Tatkańce wieś należąca do starostwa kupiskiego, w położeniu na południe odległe o 
lekką milę od kościoła. 

 dwór ze wsią WJP Montygajłły, na północ odległy od kościoła pół mile 
lekkie. 

Topol199

Twiry wieś Jkk dominikanów skopiskich, między północą a wschodem odległe pół mile 
od kościoła. 

 dwór JP Tury podstolniego brasławskiego, położeniem na zachód zimowy pół 
mili sporej od kościoła odległy. 

Weżele wieś JMP Tyzenhauza starosty posolskiego, miedzy południem a zachodem 
zimowym pół mili sporej od kościoła. 
Wederyszki wieś do starostwa kupiskiego należąca, miedzy wschodem a południem o 
pięć ćwierci mili sporej od kościoła odległe. 
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Wergucie wieś WJMP Kościałkowskiego należąca, między wschodem i południem 
odległe od kościoła mila lekka. 
Wadwy200

Widugiry czyli zaścianek JWK Radziwiłła dworowi Wiłujn należące, położeniem na 
południe milę sporą od kościoła parafii odległa. 

 dwór i wioska JWJMP Kościałkowskiego marszałka wiłkomierskiego, 
między wschodem a południem o milę małą. 

Wisbary wieś do starostwa kupiskiego, na południe w odległości o pięć ćwierci mili. 
Wiłujnie dwór JOK Radziwiłła ze wsią pobodniesz zwaną, między wschodem a 
południem o milę sporą. 
Wojniszki  folwark JM plebana ponedelskiego na PP Hryniewiczów nabyty z wioską 
podobnym nazwiskiem Wojniszki zwaną, na zachód słońca zimowy w położeniu 
parafialnego kościoła o pół mili spore. 
Żagi wieś WJMPP Cywińskich, w położeniu na północ od kościoła odległe o pół mile 
spore. 
Zobance wieś do starostwa pupańskiego należąca JWJMP Puzyny, na południe w 
położeniu o pięć ćwierci mili od kościoła. 
 

2-do 
 

Od tego kościoła parafialnego, kościoły w okolicy sąsiadujące są następujące: 
Rakiszki kościół parafialny w dobrach WJP Tyzenhauza starosty posolskiego, na 
wschód letni mil trzy wielkie. 
Komaje alias Komaiki kościół parafialny w dobrach w WJP Pietkiewicza podstarosty 
wiłkomierskiego, na wschód zimowy mil trzy spore. 
Świadoście kościół parafialny w dobrach JOK Radziwiłła, między wschodem a 
południem o mil trzy mocno wielkie. 
Szymańce filia kupiska w dobrach starostwa pieniańskiego, na południe mil trzy 
mierne. 
Kupiszki kościół parafialny w dobrach starostwa kupiskiego, między południem a 
zachodem zimowym mil dwie. 
Ponedel kościół parafialny w dobrach JOWJMP Chreptowicza podkanclerza 
litewskiego, na północ mile dwie duże. 
 

3-tio 
 

Miast znaczniejszych bliskich kościoła tego skopiskiego nie ma, innych prócz 
sądowego Wiłkomierza , nad Świętą rzeką na południe ufundowanego, do którego mil 
dwanaście. 
 

4-to 
 

Droga z Skopiszek do Wiłkomierza miejscami piaszczysta, ruczaista, kiedy się na 
wiosnę miejscami wzmogą wody, po niektórych miejscach są mosty i groble nowe 
sypane umaszczane. Ze Skopiszek do Wiłkomierza jak zimą tak latem z popasem dwa 
dni przeciąg drogi. 
 

5-to 
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Jezioro Mitowa długie na ćwierć mili sporej, szerokie miejscami na kilka stai, 
miejscami na dwa stai, względem kościoła skopiskiego, skąd o kilka set kroków swój 
bierze początek, leży na zachód zimowy. 
Jezioro Eszerynie równe wzdłuż i tyleż w szerokości rozległe na ćwierć mili małej, 
względem kościoła na wschód letni o milę odległe. 
Jezioro Miczruny na osiemdziesiąt kroków szerokie, we dwójnaset tylko dłuższymi, 
względem kościoła na południe odległe o milę. 
Jezioro Poża na ćwierć mili małe wzdłuż, szerokie miejscami na trzy, miejscami na dwa 
stai, leży na południe od kościoła spora mila. 
Błoto bagniste Tatkańskie alias Kupa zwane w parafii skopiskiej, długie na mile, 
szerokości nierówne, ale najszerzej na stai dziesięć, na których są huci, lecz 
niewygodne do przejazdu. 
Są błota inne po wielu miejscach w parafii najdujące się, lecz te wszystkie groblami 
usypaniem i wód rowami kopaniem ciągnione,  do łąk koszenia użyteczne. 
Stawek jeden tylko i to mały tuż w samym mieście Skopiszkach Jkk dominikanów, do 
którego wody rowami kopanymi z błot i lasów spływają.  
 

6-to 
 

Lasu począwszy od wschodu letniego od wioski Jkk dominikanów skopiskich, Eyczany 
nazwanej, a kończącego się między wschodem zimowym a południem w dobrach JOK 
Radziwiłła przy dworze Szetekszny rozciągłego na milę mierną, szerokiego na ćwierć 
mile sporą. Do budowli tylko jodła zgodna znajdzie się, dębina mierna, osika, brzoza na 
opał zgodna. Od południowej strony aż do zachodu zimowego po większej części 
chrusty, zarośla, dalej las brzozowy, osinowy do budowli pomiernej zgodny. 
 

7-mo 
 

Młynów w tej parafii skopiskiej znajdują się trzy: 
Pierwszy Jkk dominikanów na grobli też przy stawku wyżej wyrażonym o jednym 
kamyku na wiosnę użyteczny, dalej osuszony. 
Drugi w dobrach JW marszałka wiłkomierskiego wodny nazwany, nad wód 
zatamowaniem z góry spadających.  
Trzeci wietrzny tegoż pana w tychże dobrach nowo ufundowany, lecz nie użyteczny. 
W parafii skopiskiej znajdują się jakaś starożytność okazujące w krąg usypane dwie 
niezbyt duże góry. Jedna w dobrach księcia Radziwiłła, miedzy wschodem zimowym i 
południem przy wiosce Górne Kondrany. Druga w dobrach JP Montygajłły w polu 
tataryskim, między zachodem letnim i północą. Gajem brzozowym zarosłe, przeto 
widzialne jedna z drugiej, odległe od siebie na milę. 
 

8-to 
 

Drogi partykularne i trakty publiczne w tej parafii podług miary mil tak się oznajmiają: 
 
1-mo Droga do Rakiszek gdzie jest kościół parafialny. Począwszy od kościoła 
skopiskiego na wschód letni otwartym polem na kilkanaście stai. Od lasu Jkk 
dominikanów skopijskich tu się w raz daje widzieć cegielnia stara z szopami, już 
opuszczona, z obu stron drogi, które minąwszy widać o kilka set kroków w prawo 
cegielnię nową Jkk dominikanów z otwartej drogi. Na lewo lasem droga rozciągła na 
ćwierć mili sporej, mokra, kręta, wyboista, którą przebywszy na dziesiątek stai polem 
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równym, do wsi pół mili sporej od kościoła odległej Kiepury zwanej, do JW marszałka 
wiłkomierskiego przynależnej, w której droga na prost do lasu opuszcza się. Kręta w 
prawo przez otwarte pola mimo dwu-sadnej wioski Góry nazwanej, przynależnej do 
WJP Tura starosty grądzińskiego, tuż przez chrusty i pagórek stoczysty, znajduje się 
bród do przejazdu przykry, z którego wydobywszy się prosto otwartym polem do w pół 
wsi Łoja WJP Pietkiewicza na milę sporą od kościoła odległej. Kręto w lewo na most, 
przy którym stoi karczma o sto kroków odległa, tegoż nazwiska Łojcie, od tej karczmy 
droga w prawo przez otwarte pole na błota ku wis Miesteliszom, lecz ta tylko zimową 
porą używana bywa.Na lewo takoż polem równym ku huci sporej na kilkanaście prętów 
umoszczonej, dla przejazdu wcale niewygodnej. Idzie droga polem małe ćwierć mili, 
zawierająca po lesie jodłę, osinę, brzozami zgroszczonymi do wsi Małdejek o pięć 
ćwierci mili odległej do JOK Radziwiłła dworu Szetekszny przynależnej, przy której o 
kilka stai nad groblą przez błoto na kilkadziesiąt prętów usypanej, karczemka do tego 
należąca dworu. Rozdziela drogę  kręto w lewo do parafii ponedelskiej dążącej na 
prość, przez groblę do karczmy Pagrunda zwanej, gdzie rozstaje się droga w prawo ku 
dworowi Szetokszna JOK Radziwiłła. Prosto po zalesie polami nowo wytrzebionymi 
wpierw do folwarku Piłweliszek nazwanego, do W Tyszkiewicza starosty kiermelskiego 
należące, o półtorej mili od parafialnego kościoła odległego, który ogranicza parafię 
skopiską od rakiskiej. 
2-do Droga do Komaj razem trakt wileński letni. Począwszy od kościoła parafialnego 
skopiskego na południe przez groble, brody i most do drugiej części miasteczka 
Anczkol alias Skopiszki nazwanego, w którym krzyż spory stoi. Od krzyża kręto w 
lewo na mostek i bród, kędy się rozdziela droga w prawo do Szymanc traktem 
zimowym do Wiłkomierza. W lewo na zachód do Komaj otwartym polem równiną do 
wsi Bojaryszki tuż z karczmą zabudowana, należącą do WJP Tyzenhauza, którą 
przebywszy prostym traktem, przez huć na miernym błocie umoszczono, mimo krzyż 
nad brzegiem wystawionym. Otwartym polem dalej nad chrusty i z tej nieco wendolistej 
drogi dopiero równa droga. Osuszona rowami do wsi Kondrań Małych JOK Radziwiłła, 
która przebywszy w raz z karczemką dalej równym polem, z którego nieco spuszczając 
się w dolinę, na most spory prosto, zostawiając w lewo drogę do wsi tuż blisko 
widzialnej Kondrany Górne czyli Pacewczyzna nazwanej. Most przebywszy rzuca się 
droga kręto w prawo do Kondran Zabłotnych, a bierze się w lewo po zagórze aż do 
karczemki Wadw, do której w lewo przez hać i mostek na kilka stai, przez błoto droga 
do dworu Wadw dość widzialnego na wyniosłym pagórku zabudowanego JW marszałka 
wiłkomierskiego. Prosto zaś po za mienione Wadwy takoż zwanej nieco pagórczystą, 
kamienistą drogą. Dalej równa po rzeczce Szetekszna zwanej z błota jezior dalszych 
spadającej, widać o kilkadziesiąt kroków w prawo folwark JOK Radziwiłła 
Grzymałowszczyzna nazwany a na prość w dolinie karczma Krewinie do Wiłuin dworu 
JOK Radziwiłła należąca, od której prosto o kilka stai dwór i wieś Wiłujnie 
zabudowane widzieć się daje. Od karczmy zaś w lewo, przez błoto, wędoły, mostki 
mniejsze do wsi sporej JOK Radziwiłła Gieczuny nazwanej, na podniosłym miejscu od 
karczmy Krewnie widzialnej, która wieś dla zagęszczonych mieszkańców powiększy 
cześć błotnistą. Tu się rozgranicza parafia skopiska z komajską. Tą wieś przebywszy od 
krzyża prosto w dół traktem wileńskim na Świadoście w lewo,  w górę krętą drogą do 
Komaj.  
3-tio Droga do Świadość kędy parafialny kościół. Począwszy od Skopiszek tuż sama aż 
do wsi w numerze 2-do Guczun wyrażonej, skąd od krzyża w końcu wsi stojącego 
dzieli się droga prosto w dół po zabłocie, do Świadość gościńcem wileńskim a kręto na 
lewo w górę do Komaj. 
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4-to Droga do Szymanc kościoła filialnego kupiskiego. Z Skopiszek przez opisane w 
numerze 2- do groble bród, most w część drugiego miasteczka Anczkol alias Skopiszki 
nazwane. Od krzyża w lewo, takoż na mostek i bród, w którym są brodzie, dzieli droga 
do Komaj w lewo, w prawo zaś przez otwarte pole i nieco pagórczysta ku wiosce tuż 
przy drodze zabudowanej Mikiszki. Prosto do wsi Simiszek, o ćwierć mili odległej od 
kościoła, te obie wsie do WJP Tyzenhauza starosty posolskiego należą. Z tej wsi 
Simiszek wyjeżdżając, idzie droga na prość do lasu, a bierze się kręto w prawo po 
zabłocie, także do lasów brzozą, osiną, chrustem zarosłych na pół mili rozległych. Do 
przejazdu kręta, mokra, korzenista, uprzykrzona, aż do wsi Tatkańców starostwa 
kupiskiego należącej, z której opuszcza się zimowa droga prosto na błota, a minąwszy 
w lewo krąży po Zabłocia do Margiów WJ starosty pupańskiego jedno mieszkaniowej. 
Droga korzenista przez chrusty i lasy do ćwierć mili zabierająca, która przebywszy 
nieco polem otwartym, dalej w chrusty i brody. Skąd wydobywszy się na huć mniej 
wygodną na stai dziesięć umoszczoną. Wyjeżdża się pod górę krzyżem i mogiłami 
oznaczoną, dalej otwartym polem przez wieś Micziuny zwaną do starostwa 
pupańskiego przynależnej o milę spora od kościoła odległą. Kędy zimowa od wsi 
Tatkańców droga i w raz w lewo o ćwierć mili sporej, otworzystym i górczystym 
polem. W pierw do karczmy Jodupany, przy której przerzynając gościniec kupiski do 
Świadość, w raz o kilkadziesiąt kroków wjeżdża się do wsi Jodupan do W starosty 
posolskiego należącej, o półtorej mili od Skopiszek odległej, w której ruczaj przez pół 
wsi ściekający, odgranicza parafię skopiską od kupiskiej. 
5-to Droga do kościoła kupiskiego. Począwszy od kościoła skopiskiego, wjechawszy w 
drogę część miasteczkiem w prawo do krzyża w miasteczku stojącym, ulicą ku dworowi 
skopiskiemu W starosty posolskiego Tyzenhauza, nad jeziorem Mitowem w bliskości 
stojącemu. Opuszcza się droga na prość a bierze się w lewo na usypaną o kilka stai 
groblę. Dalej zbliżając się ku krzyżowi, rzuca się trochę do lasów i wsi Weżel. Prosto 
szczyrną pól równiną poza jezioro, w prawo leżącym dojeżdża się do wioski Krejpsza z 
folwarkiem rezydencjalnym k. plebana skopiskiego nad brzegiem jeziora zabudowanej, 
o ćwierć mili sporej od kościoła odległej, z której wyjeżdża się na otwarte pole 
podniosłe. Kędy o kilka stai rozdziela się droga opuszczając w lewo, do lasów chrustem 
zarosłych. Do wsi Weżel W starosty posolskiego, a bierze się na prość szczerym polem 
do wsi tuż widzianej Biluny nazwanej, w której przejechawszy ruczaj, a na wiosnę 
mostek, dla wzbierania się wód z rzeki Mitówki z jeziora Mitowa wypływającej. Dalej 
widać dwór WJMP Tura podstolego brasławskiego o kilka stai od rzeczki Mitówki 
odległy, z której w lewo w nowo trzewnym polem o kilka stai, widać folwark JMP 
Hrynkiewicza. Dopiero zbliża się droga po samej Mitówce rzece, która nieco 
wendolista, mokra, chrustem zarosła, na kilka stai przejechawszy otworzy się pole i 
wieś Narbuty, z zbudowaną karczemką, od której opuszczając drużkę prosto do lasów 
bierze się. W prawo przez wioskę tuż nad Mitówką rzeczką stojącą W starosty 
posolskiego należącą, o trzy ćwierci mili od kościoła odległa. Wyjechawszy z tej wsi 
Narbut przez szczupłe polko, do lasu brzozą, chrustem, osiną zarosłym. Ponad brzegiem 
wspomnianej rzeczki na ćwierć mili miernej, kręta, spadzista, wendołowata droga, aż do 
otwartego pola, z którego na prawo tuż w bliskości ukazuje się wioska Gindwile do 
starostwa kupiskiego należąca. Na prość bierze się przez pola i chrustami na 
kilkadziesiąt stai zarosłymi. Do karczemki Remigoła zwanej do starostwa kupiskiego 
należącej, od której rzuca się w prawo do wsi Judkańcza, za rzeczką Mitówką, na 
pagórku stojącej do starostwa kupiskiego należącej. Z końcem karczemki w lewo 
między południem a zachodem zimowym otwartym polem. Kamienistą drogą wyjeżdża 
się pod sam dwór z wioseczką Czajkowszczyzna nazwany do W starosty posolskiego 
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należący, który dyskwizycyjnie ogranicza parafię kupiską od skopiskiej, odległością o 
milę sporą. 
6-to Droga do kościoła ponedelskiego. Począwszy od kościoła skopiskiego na zachód 
letni kierując się po za karczmą na mostek i groblę. Krążąca koło klasztoru JMkk 
dominikanów otworzystym polem o kilka stai w prawo z traktem ryskim, który tylko 
zimową porą używany bywa. Idzie takoż otwartym polem do kilkadziesiąt stai 
zajmujący. Dalej zaroślami i lasem jodłowym, osinowym, brzozowym na ćwierć mili 
sporej rozległym. Kręta, wyboista, korzenista droga do wsi Ejczan JMkk dominikanów 
skopiskich o pół mili od kościoła odległej, która przejechawszy i na prość rzuca się do 
lasów. W prawo bierze się przez lasy korzenistą, błotnistą, wąską drogą pół mile 
zarosłego do wioski Hubiszek do WJMP Kościałowskiego starosty strubiskiego 
należącej, która wieś w granicy ponedelskiej ogranicza parafię skopiską. 
 Latem droga do Ponedela tudziesz i trakt ryski od wyrażonej w prawo drogi zimowej, 
idzie droga po za jezioro na prość otworzystym polem, w którym przejechawszy 
mostek, udaje się nieco w pagórzyste miejsca. W lewo zostaje droga do dworu JMPP 
Cywińskich w otworzystym polu nad jeziorem stojącego, o ćwierć mili sporej od 
kościoła odległego. W prawo pod górę wypada brzozowym gajem zarosłą jakąś 
starożytność oznaczającą, takoż otwartym polem spuszcza się na most na rzeczułce 
Smolką nazwaną z błot spadająca do rzeki Mitówki wpływającą. W bliskości, którego 
tuż dwór WJP Montygajłły, o pół mili od kościoła odległy. Z wioską i karczmą 
Tataryszki nazwaną, która przejechawszy od karczmy kręto w prawo, takoż na prość do 
lasu porzuca się minąwszy. W lewo na północ przez zarośla i chrusty na kilkadziesiąt 
stai, drogą mokrą, wyboistą, przykrą, na otwarte takoż pole, przykrą, wyboistą drogą. 
Karczemka z wioską Żagi nazwaną do JMPP Cywińskich należną o pół mili sporej od 
kościoła odległą. Od tej otworzystym polem postąpiwszy nieco, rzuca się droga w lewo. 
Do wioski jakże dającej się widzieć, należącej do starostwa kupiskiego a prosto do 
krzyża z mogiłami ogrodzonego. Wjeżdża się do lasu gęstego brzozą, osiną, chrustem 
zarosłego, przeciągu drogi ćwierć mili sporej zawierającego. Drogą nader przykrą, 
krętą, zboczystą, wyboistą, skąd wydobywszy się, okazuje się tuż przy lesie, karczemka 
wsią na kilka stai odległą jedno-imienną Mikniuny do starostwa kupiskiego należącą, 
odległą od kościoła mila spora. Od tej karczemki kręto w prawo po lasem droga do 
Pondela, prosto zaś do wioski Mikniun. Tu się ogranicza parafia skopiska od 
ponedelskiej  
Do takowego parafialnego opisania ręką mą własną podpiszę się  
 

k. Ignacy Józef Dunin Borkowski 
Pleban skopiski 
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Parafia subocka 

1-mo 

Kościół parafialny w miasteczku Subocz201

Atkaczyszki JP Downarowicza, między zachodem i południem zimowym względem 
kościoła subockiego półtorej mili dobrej. 

 zwany alias Kumpiniki, położony w 
powiecie wiłkomierskim i dekanacie kupiskim. Wioski i miejsca do tej parafii należące 
są w wiłkomierskim i upitskim powiecie, według porządku alfabetu ułożone jak tu po 
sobie idą: 

Butrymiszki JW Platera, między zachodem względem kościoła subockiego mila duża i 
błotnista. 
Brejwiszki JW Moszyńskiego, między południem  i zachodem dwie mile błotnistej 
drogi do kościoła subockiego. 
Budrancy Jk plebana subockiego, ku południowi pół mili dobrej od kościoła 
parafialnego. 
Boieryski JP Komara, między północą i wschodem pół mili dobrej przez las i bagna. 
Butańcy JPP Denejkowiczów, na północą dwie mile mierne, częścią błotami, częścią 
polami, kamienista droga. 
Brożyski folwark i wioseczka JPP Peliskich, między południem i zachodem od kościoła 
subockiego tysiąc kroków. 
Burbekle okolica rozmaitej szlachty, ku wschodowi dwie mile drogi, miejscami 
górzysta i błotnista. 
Barany zaścianek JWW Zyberków, na północy pół mili miernej, do kościoła przez las. 
Bragiszki zaścianek JW Czartoryskiej, między południem i zachodem zimowym 
półtorej mili przez bagna i lasy. 
Bogdaniszki zaścianek JWW Platerów, pod samym południem mila jedna mierna, 
kamienista. 
Czeciliszki zaścianek JW Czartoryskiej, na samą północ mila duża błotnistej drogi. 
Ciwy zaścianek JPP Denejkowiczów, na zachodzie samym dwie mile duże przez lasy i 
błota. 
Dankszany JW Moszyńskiego, ku północy i zachodowi dwie mile duże przez lasy i 
błota. 
Derżaniszki JPP Denejkowiczów, na zachód zimowy półtorej mile dobre lasami. 
Derebin JP Sałgowskiego, między wschodem zimowym i południem dwie mile duże. 
Dundziszki zaścianek JW Czartoryskiej, na zachód zimowy pół mili wielkie. 
Gudele JP Micewicza, między wschodem ku północy półtorej mili dużej przez lasy. 
Gejdziusie Jk plebana sobockiego, między południem i zachodem pół mile mierne. 
Gużgi folwark, wioseczka z karczemką JPP Denejkowiczów, na wschodzie zimowym 
półtorej mili dużej kamiennej i błotnej. 
Giełazie JW Puzyny, na zachód zimowy, dwie mile duże przez lasy i kamienie przykra 
droga. 
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Gzykuny dwór z wioseczką i karczmą, na zachód letni dwie mile duże przez błota i 
kamienie. 
Hamiana wioska z karczmą JPani Tyszkiewiczowej, między wschodem i południem 
półtorej mili miernej. 
Haiuncy zaścianek JW Czartoryskiej, między zachodem północnym półtorej mili 
miernej. 
Jałoweciszki JP Denejkowicza, między wschodem ku południowi dwie mile duże przez 
lasy i bagna. 
Jurgiszki202

Jociszki

 dwór, wioska i karczma JP Downarowicza, na wschód zimowy półtorej mili 
dużej. 

203

Jaświłańcy JP Komara, na zachodzie letnim pół mili miernej. 
 JP Rychlika i Billewicza, na wschodzie ku południowi mila jedna duża. 

Ilczuny okolica rozmaitej szlachty, na zachodzie letnim ćwierć mili miernej. 
Jasiuny zaścianek JW Czartoryskiej, na północy ku zachodowi półtorej mili dużej przez 
lasy i błota. 
Iłgucie JW Platera, na zachód zimowy pół mili miernej. 
Kolce JP Micewicza, na wschód letni ku południowi, półtorej mili dużej przez lasy i 
błota. 
Kukiele tegoż, ku południowi mila mierna. 
Kiekuldzie JP Denejkowicza, na zachód zimowy półtorej mili dużej. 
Korsakiszki204

Kieulany okolica rozmaitej szlachty, na wschód letni pół mile miernej. 
 dwór i karczma, na zachód letni dwie mile drogi kamienistej. 

Karazie zaścianek JW Czartoryskiej, ku południowi pół mile miernej. 
Kunpiniki alias Brożyszki folwark Jk plebana subockiego, na samym wschodzie ćwierć 
mili miernej. 
Kropina karczma JP Balcewicza, na wschodzie letnim dwie mile duże. 
Łukańcu wieś i karczma JW Czartoryskiej, na zachód zimowy półtorej mili kamienistej 
drogi. 
Łojcie JP Balcewicza, na wschód zimowy półtorej mili miernej. 
Łojtele tegoż, na wschód zimowy, dwie mile mierne. 
Łapince dwór i wioska JP Kwiatkowskiego, na zachód zimowy półtorej mili dużej przez 
lasy i błota. 
Mitaszuny wieś i karczma JPani Tyszkiewiczowej, na zachód zimowy mila wielka. 
Mickapetry JPani Tyszkiewiczowej, na wschód letni pół mili miernej. 
Mikince JW Puzyny, między południem a zachodem zimowym półtorej mili dużej przez 
bagna. 
Mowityszki folwark, wioska i karczma JPP Narwojszów, na same południe mila duża, 
przez lasy i błota. 
Miluny JW Czartoryskiej, między południem a zachodem półtorej mili dużej. 
Nimejry JP Balcewicza, na same południe dwie mile mierne. 
Nekańcy JP Micewicza, na sam wschód półtorej mili dużej. 
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Nowiki JP Billewicza i JPani Forgizowej, między południem a zachodem zimowym 
trzy ćwierci mili. 
Niczuny JP Szukoszty, JPP Paszkiewicza i Kwiatkowskiego, na zachód zimowy dwie 
mile duże i kamienista.  
Nowy Dwór JW Puzyny, na zachód zimowy dwie mile błotniste. 
Okmiana205

Piewaniszki JW Platera, między południem i zachodem zimowym półtorej mili dużej 
przez błota. 

 folwark JP Tyszki, na sam wschód dwie mile małe. 

Powieziory JP Balcewicza, na wschód zimowy mila duża. 
Pitkuny JPani Tyszkiewiczowej, na wschód letni mila duża. 
Posausie JP Micewicza, tamże mila mierna. 
Posousie dwór JP Downarowicza, na wschód zimowy duża mila, dużo przez lasy. 
Peliszy dwór JP Billewicza, na wschód letni trzy ćwierci mili. 
Peliszy206

Peliszy okolica rozmaitej szlachty, tamże pół mili letkiej. 
 dwór JPani Fergizowej, tamże pół mili mierne. 

Peliszy folwark JP Świetów, tamże ćwierć mili letkiej. 
Pelisy folwark JP Tyszków, na wschód letni dwie mile duże, przez lasy i błota. 
Popile JPP Billewicza i Fergizowej, na wschód letni dwie mile duże, przez lasy i błota. 
Powoszokie JP Komara, na zachód letni mila mierna. 
Perkance JP Komara, na północ mila duża przez błota i lasy. 
Poławen Górny JP Komara dwór, na zachód letni dwie mile duże. 
Pomornoki folwark JP Billewicza, na wschód letni dwie mile duże. 
Poiodzie JW Zyberka, na południe trzy mile duże. 
Powyszyńce JPani Tyszkiewiczowej, na północ przy zachodzie letnim półtorej mili 
przez lasy. 
Pakalnie zaścianek JP Komara, na samo południe pół mili miernej. 
Plukiszki tegoż w puszczy ku Poniewieżowi, na północ przy zachodzie letnim dwie 
mile duże sama puszczą sosnową. 
Ragutany JPP Billewicza i Torgizowej, na wschód letni pół mili mierne. 
Radziuny207

Radyciszki folwark JP Kulikowskiego, na zachód zimowy ćwierć mili. 
 JP Komara, na północ przy zachodzie zimowym pół mile przez lasy i błota. 

Rudyk JW Tyszkiewiczowej, na zachodzie letnim, półtorej mili przez lasy i bagna. 
Subocz dwór JW Platera, na zachodzie letnim pół mili miernej. 
Szydyńce tegoż na zachód zimowy, półtorej mili przez lasy i błota. 
Strwczynie tegoż na północ przy zachodzie letnim pół mili. 
Skworby JW Zyberka, na wschód zimowy pół mili dużej. 
Szałkenie JW Czartoryskiej, na zachód zimowy półtorej mili dużej. 
Szkudy JP Billewicza, na wschód letni pół mili miernej 
Sterkanie JW Zyberka, na wschód letni dwie mile duże przez lasy i błota. 
Skysy JP Mirbacha, na zachód zimowy dwie mile przez las. 
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Surdegi208

Terez dwór JW Morykoniego, na samo południe mila jedna. 

 dwór karczma i klasztor dyzunitów JP Tyszkiewiczowej, na północ pół mili 
miernej. 

Trakieniki JPP Billewicza i Torgizowej, na zachód letni półtorej mili. 
Tyłtagola209

Użubaley JW Puzyny, na zachód zimowy, dwie mile duże przez lasy i błota. 
 wieś i karczma JW Platera, na zachód letni półtorej mili. 

Welnioki JW Moszyńskiego na sam zachód zimowy półtorej mili przez lasy. 
Waszokiany dwór wioska i karczma JP Micewicza, na sam wschód letni półtorej mili 
przez lasy. 
Widogirce wieś z karczmą, między południem a zachodem zimowym dwie mierne mile 
przez lasy i błota. 
Wyszynty210

Wepy JP Komara, na zachód zimowy półtorej mili. 

 dwór wioska i karczma JPP Denejkowiczów, między wschodem i 
południem dwie mile mierne. 

Wewoliszki JP Kulikowskiego, na północ ku zachodowi ćwierć mili. 
Wernaliszki okolica rozmaitej szlachty, na samym wschodzie dwie mile z złej drogi. 
Wazdele dyzunitów cerkiew, na południe mila mierna. 
Wesołów dwór JP Sołohuba, na południe półtorej mili miernej. 
Żyliszki JW Platera na sam zachód letni półtorej mili. 
Żwikuny JW Zyberka na samo południe pół mili miernej. 
Żwirbłańcy wieś i karczma JW Czartoryskiej, na samą północ pół mili przez las. 
Żuczgol wieś i karczma JP Sołohuba, między południem i zachodem pół mili mierne. 
Żwieki JW Tyszkiewiczowej, na zachodzie zimowym półtorej mili dużej. 
 

2-do 
 

Od tego parafialnego kościoła, kościoły w okolicy sąsiedzkie są następujące: 
Onikszty kościół parafialny w tymże powiecie wiłkomierskim i w dekanacie 
wiłkomierskim  i starostwie, w dobrach Zyberków, na wschód letni mil cztery wielkich. 
Traszkuny211

Troupie

 kościół parafialny Jkk bernardynów, w tymże powiecie i dekanacie 
wiłkomierskim, w dobrach JP Pietkiewicza, względem kościoła parafialnego 
subockiego półtorej mili dużej przez lasy, miedzy wschodem letnim a północą. 

212

Rogów

 kościół parafialny w dobrach JP Tronckiewicza, leży między południem i 
zachodem zimowym mil cztery miernych. 

213

Poniewież kościół parafialny w dobrach JP Tyszkiewicza, w powiecie upitskim, w 
dekanacie wiłkomierskim, mil trzy miernych między wschodem i południem zimowym. 

 kościół parafialny w dobrach JW Straczewicza, leży na samym południu, mili 
półtrzeciej miernej. 
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Kupiszki kościół parafialny w dobrach JOK Czartoryskiej, w powiecie wiłkomierskim, 
w dekanacie kupiskim, leży na samym zachodzie mile dwie wielkie. 
 

3-tio 
 

Miasta znaczniejsze około tego kościoła subockiego są: 
Wiłkomierz miasto sądowe przy rzece nazwanej Święta, leży na wschód letni odlegle 
mil siedem dużych. 
Poniewież miasto sądowe w powiecie upitskim, przy rzece nazwanej Niewiąża, leży na 
sam zachód zimowy mil cztery miernych. 
 

4-to 
 

Droga z Subocza do Poniewieża, przez lasy i błota, przykra. 
Z Subocza do Wiłkomierza letnią drogą jazdy, razem z popasem, godzin najmniej 
piętnaście. Dla zupełnie drogi dobrej jak się wyżej namieniło, zimową zaś porą za 
godzin dziesięć można stanąć.  
Z Subocza do Poniewieża letnią drogą godzin pięć jazdy, zimową porą godziny 
półczwartej. 
 

5-to 
 

Jezioro wielkie Wyszynty, do pół mili dłużyny, a szerzyny ćwierć mili, względem 
kościoła parafialnego subockiego leży między wschodem i południem mili półtorej 
dużej. 
Jezioro Jurgiszki wielkie, dłużyny pół mili dobrej, szerzyny ćwierć mili, względem 
kościoła leży między południem i zachodem zimowym mil dwie miernych. 
Jezioro Jurgiszki mniejsze, dłużyny sznurów geometrycznych trzydzieści, szerzyny 
dziesięć, leży pod wschodem zimowym mil dwie. 
Jeziorko Bituncie od sznurów dwadzieścia dłużyny, szerokości dziesięć leży na północy 
trzy czwarte mili. 
Jeziorko Hoteia od sznurów trzydzieści dłużyny, szerokości piętnaście, na wschodzie 
letnim pół mili lekkiej. 
Jeziorko Puliszki, dłużyny na ćwierć mili, szerzyny sznurów trzydzieści 
geometrycznych, leży na zachodzie zimowym dwie mile duże. 
Jeziorko Pojeziory, szerokości ćwierć mili, dłużyny pół mili, leży między południem i 
zachodem zimowym mil dwie miernych. 
Błot znacznych nie ma. Staw JW Platera, na rzece bardzo małej i szczupłej Wyszynta214
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zwanej, poczynającej się z jeziora wyszyntockiego JPP Denejkowiczów, na zachodzie 
letnim, od plebanii po lewej stronie o kroków kilkaset. 
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Stawek JP Billewicza przy dworze Pelisze zwanym, z jeziorka Hoteia wynikający się 
szczupły i mały, względem kościoła subockiego na zachód letni odległy trzy ćwierci 
mili. 
 

6-to 
 

Lasu jest więcej w parafii subockiej aniżeli otwartego pola, szczególnie począwszy od 
Strożniów aż do Poniewieża mil cztery. Drzewa do budowli zdatnego prócz jodły nie 
ma, najwięcej zaś brzozy, osiny, olchy, dębiny,  z czego po większości miejsc chrusty i 
zarośla, długie i szerokie po półtorej mili lub więcej, które że nie mają nazw tu się nie 
opisuje. Innych machin tak wodnych jak wietrznych, ani miejsc starożytności 
oznaczających, ani też co by się ściągało do historii naturalnej, nie ma. 
 

7-mo 
 

Młynów trzy JW Platera na stawku, JP Biellewicza takoż na stawku, JP Komara na 
Ławenie rzece. 
 

8-vo 
 

Drogi partykularne w tej parafii i trakty publiczne, podług miary mil tak się opisują: 
1-mo Droga do Onikszt razem trakt publiczny zimowy i letni do Wilna. Począwszy od 
kościoła parafialnego subockiego, na wschód letni, częścią polami, częścią lasami, za 
Okmianą przy której droga do karczmy Polgaie JOK Czartoryskiej, a stamtąd polami do 
Onikszt i Wilna. 
2-do Droga do Traszkun razem trakt zimowy partykularny do Wilna. Pod same Kolce 
parafia subocka graniczy, drogą przez lasy i błota. 
3-tio Droga do Troup, gdzie jest kościół parafialny, minąwszy gościńcem trauskuńskim 
do granicy, między wschodem i południem zimowym, przez Puszczę Traszkuńską. 
4-to Droga do Rogowa. Począwszy od kościoła między południem i zachodem 
zimowym, przy której pół mili Karczma JP Sołohuba, prosto idąc tymże gościńcem 
drogą błotnistą, przez ruczaj graniczący, a stamtąd polami do Rogowa i Wiłkomierza. 
5-to Droga do kościoła poniewierkiego. Począwszy od kościoła subockiego, na zachód 
zimowy, lasami przez puszczę do Worejek, gdzie granica parafii subockiej koniec 
bierze. Znowu lasami na dwór Poioście JP Szukoszty droga prosta do Poniewieża. 
6-to Droga do Kupiszek. Począwszy od kościoła subockiego pół mili przez lasy na dwór 
JP Komara, a stamtąd polami drogą wyśmienitą do karczmy Zunty zwanej. Stamtąd 
trakt ryski prosto na Birże idzie. 
Parafia subocka graniczy Marnóką rzeką z powiatem upitskim i wiłkomierskim prostym 
duktem, między zachodem ku południowi o dwie mile od kościoła subockiego 
parafialnego. 

k. Jan Ulpowski  
Kanonik inflancki 
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II.19. Suwejniszki 
 
LPAH, F. 694/1/3504, nr 596, k. 201 – 203 (oryginał) 
[nr 596, k. 201] 
 

Parafi suwejniska 

1-mo 

Kościół parafialny w miasteczku Suwejniszkach215

Azuzenie zaścianek JWMPani Górskiej kasztelanowej żmudzkiej, nad wschodem 
zimowym względem kościoła suwejniskiego mila mierna jedna. 

 w powiecie wiłkomierskim, a 
dekanacie kupiskim na samym pograniczu kurlandzkim położony. Wioski i miejsca do 
tej parafii należące są w tymże powiecie według porządku alfabetu ułożone jak tu po 
sobie idą. 

Azuzenie zaścianek JMP Klimowicza, przed wschodem zimowym pół mili mierne. 
Czadosy dwór tej, że JMPani Górskiej, przed wschodem samym zimowym, prosto jadąc 
krajem zimową porą mila mierna, letnią zaś drogą Kurlandią dla złej nader drogi krajem 
półtorej mili mierne. 
Czadosy216

Dalecie tej, że w bliskości dworu w tym, że położeniu i odległości. 

 wieś tej, że JM przy, której znajduje się kaplica stara reparacji potrzebująca, 
na przeciw wschodu zimowego położona prosto zimową porą mila jedna, letnia zaś na 
około Kurlandią dla równej i suchej drogi, tak samo jak ze dworu półtorej mili miernej. 

Dudyszki JMP Klimowicza, naprzeciw wschodu zimowego trzy ćwierci mili miernej. 
Eglina karczemka i dom przy niej jeden tejże JMPani Górskiej, miedzy wschodem 
zimowym i południem ćwierć mili małej. 
Grykiszki tejże JM na przeciw wschodu zimowego mila jedna. 
Ginacie tejże, w tymże samym położeniu trzy ćwierci mili. 
Gudyszki JP Klimowicza, w tym, że samym położeniu i odległości. 
Kalniecie JMPani Górskiej i JP Kościałkowskiego w jednej osadzie, na wschodzie 
zimowym pół mili miernej. 
Kowale wspomnianej JM, miedzy wschodem zimowym i południem pół mili wielkie. 
Kiernieliszki i Kazimierzyszki tejże w jednym obrębie, na wschodzie zimowym mila i 
ćwierć mierna. 
Łaukagaliś zaścianek tejże, naprzeciw wschodu zimowego mila mierna. 
Miluny wieś JMk plebana oniksztyńskiego, na południe pół mili mierne. 
Powizanie JMPani Górskiej, na wschodzie zimowym mila mierna. 
Radkowy dwór WJP Komorowskiego wojskiego wiłkomierskiego, na zachodzie letnim 
kroków trzy tysiące. 
Radkany wieś tegoż JM, w tymże samym położeniu i odległości. 
Rubieszki zaścianek z karczma JMPani Górskiej, na wschodzie zimowym mila mierna. 
Stadawkiszki tejże, miedzy wschodem zimowym i południem pół mili wielkie. 
Sypele JMk plebana oniksztyńskiego, na południe trzy ćwierci mili. 
Szarkuny WJPP Komorowskich, między wschodem i zachodem letnim pół ćwierci mili. 
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Suwejniszki miasteczko, w którym kościół parafialny nowo przez WJP Komorowskiego 
wojskiego wiłkomierskiego zafundowany, jest punktem względem, którego czyni się 
opisanie całej parafii, same miasteczko należy do wymienionego fundatora. 
Tarucie WJP Morykoniego podkomorzego wiłkomierskiego, na południe kroków trzy 
tysiące. 
Wiłkale JMPani Górskiej, miedzy wschodem zimowym i południem mila mierna. 
Wingry zaścianek JMP Morykaniego, w tymże samym położeniu i odległości. 
Zabłocie folwark JMP Klimowicza, na wschodzie zimowym pół mili duże. 
 

2-do 
 
Od tego parafialnego kościoła, kościoły w okolicy sąsiedzkie są następujące. 
Hanuszyszki kościół w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach WJP Chomińskiego, na 
wschód zimowy mil dwie wielkich. 
Kwetki kościół parafialny w tymże powiecie i dekanacie w dobrach WWJPP 
Komorowskich, miedzy południem i zachodem letnim, zimowa porą mila mierna, letnią 
zaś na około Kurlandią, dla złej nader drogi krajem półtorej mili mierne. 
Poniemuń kościół parafialny w tymże powiecie i dekanacie w dobrach WJP 
Morykoniego podkomorzego wiłkomierskiego, między wschodem zimowym i 
południem mil dwie wielkich. 
 

3-tio 
 
Miasteczka znaczniejsze okolicznie tego kościoła suwejniskiego są: 
Birże nad rzeką Oposzcza, między południem i zachodem letnim mil pięć miernych. 
Kupiszki dekanat przy rzece małej Ławenie, na samym południu letnim mil pięć 
wielkich. 
Komaje między wschodem zimowym i południem mil pięć miernych. 
 

4-to 
 
Droga z Suwejniszek do Birż na półtorej mili Kurlandią sucha i równa, dalej krajem 
począwszy od karczemki JMPP Komorowskich Neretka zwanej na samej granicy 
Kurlandzkiej i nad mostem na rzeczce Neretka  zowiącej się, oddzielającej Litwę od 
Kurlandii, błotnista, kamienista, miejscami kręta i bez grobel, mostów w miejscach 
potrzebnych. 
Droga z Suwejniszek do Kupiszek najwięcej polista w niektórych miejscach błotnista, 
kamienista, kilka zawierająca w sobie ruczajów przykrych do przejechania, bez grobel i 
mostów należytych. 
Droga do Komaj miejscami błotnista, górzysta, więcej jednak borem i polem 
wypadająca, w miejscach niektórych groble i mosty niewygodne i nie opatrzone mająca. 
 

5-to 
 
Jeziora niewielkie Czadosy od dziesięciu sznurów geometrycznych tak wzdłuż jak i 
wszerz, względem kościoła parafialnego suwejniskiego w położeniu i odległości równie 
z dworem czadoskim, gdy nad samym jest sytuowane z owego wychodzi ruczaj 
Mwżejwy zowiący się i wpada do rzeki niewielkiej Wiżuna zowiącej się, na tymże 
ruczaju most pod sama wsią Czadosy zwaną utrzymuje się, prócz tego jeziora żadnego 
więcej tak jeziora jako też stawu i ruczaju znanego nie ma. 
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Błota najznaczniejsze Szarkunie zwane w granicach JMPP Komorowskich, ciągnie się 
od granicy parafii suwejniskiej, aż do kwetkowskiej i poniemuńskiej około półtorej mili 
miernej, szerokości nierówno wszędzie najwięcej jednak ćwierć mili. 
Błoto mniejsze Zabłocie zowiące się, ciągnie się od wsi Kowalów JMPani Górskiej i 
tejże gruntem aż do granicy kurlandzkiej. Wzdłuż na pół mili miernej, wszerz najmniej 
pół ćwierci mili miejscami więcej. 
Stawek dawny zarosły na rzeczce Naretce oddzielającej granice kraju od Kurlandii i 
przeto połowa tylko należy do JMPP Komorowskich. Nad tą rzeka Neretką jest 
sytuowane miasteczko Suwejniszki, a w nim kościół nowy zafundowany parafialny 
niedaleko od samej granicy kurlandzkiej, która wypada wpół mostu wraz za kościołem 
na tejże rzeczce sytuowanym jak o kroków dwieście i wraz za granicą w Kurlandii, 
niedaleko od miasteczka Suwejniszek jak było na pięć tysięcy kroków dwór znaczny, a 
od starożytności tytułujący się zamek Nerety WJP Korffa starosty rzeżyckiego. 
Okolicznie siebie mający folwarki i wsie sytuowane. A mile zaś od granicy w dobrach 
tegoż w Kurlandii jest zafundowany kościół murowany religii luterańskiej. Drugi dwór 
w Kurlandii także w bliskości Suwejniszek, gdy o ćwierć mili miernej JP Witana 
mający też okoliczne wsie i folwarki. W tych zmienionych dworach, wsiach dosyć 
wiele najdzie się ludu religii katolickiej. 
 

6-to 
 
Lasu więcej najdzie się w parafii suwejniskiej niżeli otwartego pola szczególnie jednak 
począwszy od dworu radkowego WJP Komorowskiego wojskiego, na zachód letni o 
ćwierć mili mniejszej. Więcej wszerz a wzdłuż blisko mili miernej. Drzewa zdatnego do 
budowy prócz nieco sosny, najwięcej jodły nie ma. Brzozy zaś osiny, olchy rzadko 
gdzie, dębiny szczupłej i jesiny najdzie się, po więcej zaś miejscach, chrusty i zarośla 
długości na kilka morgów w sobie mające, które jak nie ma własnych swoich nazwisk 
tak się nie kładą. 
 

7-mo 
 

Młynu w parafii suwejniskiej żadnego nie ma. W Kurlandii o mile w dobrach powyżej 
wzmienionego JP Korffa na rzece Susej młyn wspaniały murowany. O stawach i innych 
machinach tak wodnych, jako i wietrznych ani miejsc starożytności oznaczających, ani 
też co by się ściągało do historii naturalnej nie ma. 
 

8-vo 
 
Drogi partykularne w tej parafii i trakty publiczne podług miary mil tak się opisują. 
1-mo Droga do Czados, która o mile od Suwejniszek pod samym dworem Czadosy 
przecina prywatny trakt na karczemkę rybiciską od Rygi idący na wschód zimowy. 
Lasem zagęszczonym od karczmy JP Chomińskiego Monejki zwanej w bliskości 
rzeczki Wiżuny sytuowanej od, którego widać wieś Manejwy i młyn na tejże rzeczce 
Wiżunie wspomnianego JM, od tej wzmienionej karczmy poczyna się granica parafii 
suwejniskiej oddzielającej się granicą od parafii rakiskiej i hanuszyskiej. 
2-do Droga z Suwejniszek razem trakt publiczny letni i zimowy ryski. Na wieś Tarucie 
o trzy tysiące kroków od Suwejniszek położony polem wypadający, za którą wsią wraz, 
oddzielają się drogi jedna w lewo z tej wsi do Czados na karczemkę Egline lasem i 
błotem idąca na wschodzie zimowym i południu dalej nieco za tą wsią od traktu 
publicznego ryskiego oddziela się w prawo droga od Poniemunia, gdzie jest kościół 
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parafialny. Na południe idąca lasem i błotem z przeprawą przez dwie rzeki Wiżune i 
Niemenek w bród z niebezpieczeństwem wiosenną i jesienną osobliwie porą. Trakt zaś 
publiczny ryski i do różnych miast i miasteczek krajowych w lewo stronę za wsią 
Taruciami idący wpada aż do wsi Wiłkal lasem częścią suchym miejscami błotnistym 
bez żadnego opatrzenia groblą przez całe mile, za która wsią wraz, z której dalej idzie 
trakt ryski publiczny w kraj na most od tej wsi niedaleki murowany na rzece Wiżunie w 
dobrach JP Morykoniego podkomorzego wiłkomierskiego zafundowany, oddziela się 
granica parafii suwejniskiej od paniemuńskiej. 
3-to Droga od Kwatek równie też sama i do Birż na wieś Radkuny JP Komorowskiego 
wojskiego wiłkomierskiego, idąca zachodem letnim, za którą wsią oddzielają się drogi 
w pół pola jedna w prawo przez rzeczkę Neretke i stawek dawny ponadto w 5-to 
wzmieniony, które odgraniczają kraj od Kurlandii i idzie przez most tą droga Kurlandią 
aż do karczemki Neretka zowiącej się JPP Komorowskich na samej granicy 
Kurlandzkiej sytuowany. Przy której i most na tej, że rzeczce utrzymuje się dla traktu 
przechodzącego ryskiego z Kwetek, droga w lewo na wieś Szarkuńce wschodem i 
zachodem letnim przez błota szarkuńskie trudna do przejazdu i niebezpieczna prócz 
zimowej pory. Ciągnąca się na mielę mierno wychodząca na wieś Andruszany JPP 
Komorowskich pod same Kwetki, a tak na wzmienionej wiosce Szarkuny zowiącej się. 
Kończy się parafia suwejniska a zaczyna kwetkowska.  
Parafia suwejniska nie ma w sobie żadnych granic wojewódzkich i powiatowych, ale 
cała za wszystkimi wioskami i miejscami jest położona w powiecie wiłkomierskim, 
jako się wyżej o tym nadmieniło. 
Takowe opisanie parafii moim podpisem reki własnej stwierdzam 

 k. Tadeusz Rudywiłowicz 
 Proboszcz suwejniski 

 
II.20. Świadoście 
 
LPAH, F. 694/1/3504, nr 593, k. 191 – 193 (oryginał) 
[nr 593, k. 191] 
 

Parafia świadoska 
opisana według artykułów 

 
1-mo 

 
Kościół parafialny świadoski w miasteczku Świadoście217

Autele JOK wojewody wileńskiego, na wschodzie zimowym ćwierć mili od kościoła. 

, dziedzicznym JOKJ 
Radziwiłła wojewody wileńskiego, położony w powiecie wiłkomierskim, dekanacie 
kupiskim. Wioski i miejsca do tejże parafii należące, w tymże powiecie są te:  
Dwór świadoski czyli fundum, na północ, o pół ćwierci mili odległy od kościoła. Także 
na zachód zimowy o kroków tysiąc od kościoła, rudera pałacu JOOKK Radziwiłłów i 
skarbiec opadły, przez Szwedów cały ten pałac zburzony. 

Berogie WJP Platera szambelana JKM, na północ mila mała. 
Boiary wojewody wileńskiego, na zachód letni pół ćwierci mili. 

                                                           
217 Tamże, t. 11, s. 635 
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Buciany WJP Kuszelewskiego prezydenta ziemi wiłkomierskiej, między południem i 
zachodem zimowym pół mili. 
Bugajliszki JOKJ Czartoryskiej kanclerzynej litewskiej, na północ mila mała. 
Deniańce W Platera, na zachód zimowy mila mierna. 
Daniszuny wojewody wileńskiego, na zachodzie zimowym mila mierna. 
Dowki JOK kanclerzynej litewskiej, na północ mila mała. 
Dowiacie wojewody wileńskiego, na wschód zimowy pół mili. 
Druskie W Platera, na północ ćwierć mili. 
Galoiszki kanclerzynej litewskiej, na zachód letni mila duża. 
Galudzie wojewody wileńskiego, między zachodem i południem zimowym pół mili. 
Gikie wojewody wileńskiego, na północ ćwierć mili. 
Grykpole wojewody wileńskiego, na południe ćwierć mili. 
Hołoty Wielkie dwór W Platera szambelana, na zachodzie letnim trzy ćwierci mili. 
Hołoty Małe tego szambelana, na północ mila mała. 
Inkuny wojewody wileńskiego, na zachodzie letnim mila wielka. 
Jodańce218

Jotkance W Platera, na północ pół mili. 
 wojewody wileńskiego, na wschodzie letnim mila wielka. 

Kroszty wojewody wileńskiego, na wschodzie zimowym ćwierć mili. 
Tamże Kroszty W Pomarnackiego sędziego. 
Kunigiszki należące do fundum plebanii świadoskiej, na wschodzie letnim mila mierna. 
Kupre JW Zyberka wojewody brzeskiego, na zachodzie zimowym mila mała. 
Kurkle wojewody wileńskiego, na wschodzie letnim mila mierna. 
Lagi W Platera, na zachodzie zimowym mila mierna. 
Leluny wojewody wileńskiego, na zachodzie zimowym mila mierna. 
Lepgiry W Jawgielowej, na wschodzie zimowym mila wielka. 
Łabejkie W Wereszczyńskiego starosty upitskiego, na północ mila mała. 
Łaniewszczyzna JP Brzeskiego, na północ mila mierna. 
Łaszynie wojewody wileńskiego, na zachodzie letnim mila mierna. 
Mieluny kanclerzynej litewskiej, na wschodzie letnim mila mierna. 
Miczany wojewody wileńskiego, na zachód zimowy mila mierna. 
Mikieny kanclerzynej litewskiej, na zachód letni mila wielka. 
Małajże wojewody wileńskiego, na wschodzie letnim mila mierna. 
Narbucie wojewody wileńskiego, na wschód zimowy pół mili. 
Oknista wojewody wileńskiego, na południe mila mierna. 
Poiary folwark plebanii świadoskiej, na zachodzie letnim ćwierć mile. 
Punkiszki wojewody wileńskiego, na zachód letni mila wielka. 
Plikiszki JP Lachnickiego, na zachód letni mila wielka. 
Puzany W Platera, na północ trzy ćwierci mile. 
Rogojsze W Platera, na zachód zimowy mila mierna. 
Ruzgi tegoż Platera, na północ mila mała. 
Sawiczuny219

                                                           
218 Tamże, t. 3, s. 593 
219 Tamże, t. 10, s. 346 

 wojewody wileńskiego, na wschodzie zimowym ćwierć mile. 
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Siemaszyszki220

Slepciszki W Platera, na zachodzie zimowym ćwierć mili. 
 wojewody wileńskiego, na wschodzie zimowym mila mała. 

Sokańce kanclerzyny litewskiej, na północ mila mierna. 
Starkiszki wojewody wileńskiego, na południe mila mierna. 
Szadujkie JW Ogińskiego hetmana litewskiego, na wschodzie zimowym mila mierna. 
Tadowski wojewody wileńskiego, na wschodzie zimowym mila wielka. 
Untupie  wojewody wileńskiego, na zachód zimowy mila mała. 
Wikańce221

Wodańce
 wojewody wileńskiego, na zachód zimowy pół ćwierci mili. 

222

Wojtkuny wojewody wileńskiego, na północ mila mała. 
 W Platera, na północ mila mała. 

Zubiszki kanclerzyny litewskiej, na północ mila mierna. 
Zawiszki wojewody wileńskiego, na północ ćwierć mile. 
 

2-do 
 

Kościoły okolicznie sąsiadujące kościołowi świadoskiemu są te: 
Komaje kościół parafialny w dobrach W Pietkiewicza podstarosty wiłkomierskiego, w 
tymże powiecie i dekanacie, na wschód letni mil dwie wielkich. 
Skopiszki kościół parafialny w dobrach W Tyzenhauza starosty posolskiego, na zachód 
letni mil trzy małych. 
Szymańce kościół filialny do kościoła kupiskiego należący, na zachód letni, w tymże 
powiecie i dekanacie, w dobrach kanclerzyny litewskiej mil dwie miernych. 
Onikszty w starostwie JW Zyberka wojewody, na zachód zimowy, w powiecie i 
dekanacie wiłkomierskim, kościół parafialny mil trzy miernych. 
Uszpole w starostwie JW Ogińskiego hetmana litewskiego, kościół parafialny w tymże 
powiecie i dekanacie, na wschód zimowy mil dwie miernych. 
Wiżuny kościół parafialny w dobrach wojewody wileńskiego, na południe, w tymże 
powiecie i dekanacie mil dwie miernych. 
 

3-tio 
 

Miasta znaczniejsze około tegoż kościoła świadoskiego są te: 
Wiłkomierz miasto sądowe, na zachodzie zimowym mil dziewięć wielkich. 
Poniewież miasto sądowe upitskie, na zachodzie letnim mil dwanaście. 
 

4-to 
 

Droga do Wiłkomierza. Wyjechawszy z Świadości w polu otwartym i równie sucha, aż 
do wioski Wikańce na zachodzie zimowym. Stamtąd przez lasek, aż do ruczaju Osinty 
zwanego, mokra i piaszczysta. Przejechawszy ruczaj po prawej ręce, między zachodem 
i południem zimowym o pół ćwierci, mili widać wioskę Galwidzie, droga zaś idzie 
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przez bór kamienista, aż do wioski Untupia zwanej wojewody wileńskiego. Gdzie rzekę 
Świętą przewozem niewygodnym przejeżdżają, stamtąd idzie gościniec na górę, gdzie 
przez lasek mały idzie przez ruczaj Oknista zwany, aż do wioski Lelun wojewody 
wileńskiego, którą przejechawszy idzie przez las mokry i kamienisty, aż do Traków 
pola tak nazwanych, gdzie się kończy parafia świadoska. 
Droga do Poniewieża na zachodzie letnim. Z Świadości idzie w polu otwartym i równie, 
aż do wioski Zawiszek, na zachodzie letnim, ćwierć mile od kościoła świadoskiego 
odległej, do której dojeżdżając widać po lewej ręce Poiary folwark plebanii świadoskiej, 
na zachodzie letnim o tysiąc kroków odległy. Pominąwszy wioskę Zawiszki zwaną i 
karczmę, idzie gościniec przez most niewygodny na rzece nazwanej Jara, aż do góry 
kręto, przez piaski, na którą wjechawszy widać wioski Jotkańce W Platera, Łabejkie W 
Wereszczyńskiego starosty upitskiego, po prawej ręce o pół ćwierci mili od gościńca 
odległe. Podjechawszy w polu otwartym i równie, wioska nazwana Druskie, przez którą 
idzie gościniec, aż do karczmy Hołota W Platera. Skąd po lewej ręce o kroków tysiąc 
widać dwór Hołoty nazwany, na zachodzie letnim tegoż Platera. Pominąwszy karczmę 
idzie droga przez górę, aż do boru na ćwierć mile będącego. Przejechawszy bór, idzie 
prosto, aż do wioski nazwanej Dowki kanclerzyny litewskiej, którą przejechawszy 
poczyna się parafia szymańska, a kończy się świadoska. 
 

5-to 
 

Jezioro Ołowsza223

Jezioro Swetyszkis nazwane, na północ o tysiąc kroków od kościoła odległe. Ciągnie się 
aż pod sam dwór świadoski, dłużyny do czterdziestu sznurów, szerzyny do dwudziestu 
sznurów geometrycznych. 
Bagnów i błot znacznych w parafii świadoskiej nie ma, prócz chyba gdzie w lasach 
wcale rzadkich i małych. 

 nazwane na południe, o sto kroków od kościoła. Szerokie do 
dziesięciu sznurów geometrycznych. 

Stawek pod wioską Boiarami, o pół ćwierci mil na zachodzie letnim od kościoła 
odległy, należący do wojewody wileńskiego. Drugi we dworze Hołoty zwanym, W 
Platera na zachodzie letnim, trzy ćwierci mile od kościoła odległy. 
 

6-to 
 

W parafii świadoskiej w pobliżu wcale nic nie ma lasu ale pole otwarte i równina, prócz 
małych i nieużytecznych zarośli. Jadąc zaś do Szadujkiów, wioski JW Ogińskiego 
hetmana, na wschodzie zimowym o pół mile do kościoła odległej, znajduje się 
brzozowy las do budowli niezdatny. Jadąc zaś do Szymanc czyli do Kupiszek, znajduje 
się las brzozowy na zachód letni o mile od kościoła odległy. Dłużyny na milę, szerzyny 
na trzy ćwierci mili, drzewo do budowli zdatne. Resztę zaś lasu osiny, olchy i dębiny 
szczupłe wyschłe i do niczego niezdatne. 
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7-mo 
 

Młynów trzy, pierwszy JOK wojewody wileńskiego, na stawku pod wioską Boiarami, 
na zachód letni, o pół ćwierci mili od kościoła odległy. Drugi we dworze Hołockim, na 
zachód letni, W Platera na trzy ćwierci mile od kościoła odległy. Trzeci na stawku pod 
wioską Kunigiszki zwaną Jk plebana świadoskiego, na wschodzie letnim, mila mierna. 
Czwarty teraz kończy się budować, pływający na Świętej rzece, W Platera szambelana 
pod wioską nazwaną Lagi, na zachód zimowy, od kościoła na milę mierna odległy. 
Innych zaś machin tak wodnych jako wietrznych, ani miejsc starożytności znaczących, 
ani też co by się mogło pomieścić w historii naturalnej, w parafii śniadoskiej nie ma. 
 

8-vo 
 

Drogi partykularne i trakty publiczne, podług miary mil tak się kładą: 
1-mo Droga do Komaj. Na wschód letni wyjechawszy ze Świadości, idzie w polu 
otwartym i równie, aż do karczmy Kroszty nazwanej, W Pomaranckiego, ćwierć mile 
od kościoła odległej, którą pominąwszy, idzie droga w polu otwartym, aż do rzeczki 
Małajsza zwanej. Skąd widzieć się dają Soły dwór JOK wojewody wileńskiego, po 
lewej ręce na północ o półtorej mili odległej. Drugi dwór Urbaniszki JOK wojewody 
wileńskiego, na wschodzie letnim o milę od kościoła świadoskiego odległy. Te obydwa 
dwory należą do parafii komajskiej. Przejechawszy rzeczkę Małejszę, idzie droga na 
górę, skąd widać wioski Kunigiszki, Małajsze, Kurkle, Gikie, po lewej ręce o pół 
ćwierci mili od gościńca odległe parafii świadoskiej. Stamtąd idzie droga aż do wioski 
Jodańce zwanej wojewody wileńskiego, za którą wraz kończy się parafia świadoska. 
2-do Droga do Szymanc filii kościoła kupiskiego. Z Świadości tą samą co i do 
Poniewieża jak wyżej jest opisana w numero 4-to Droga do Poniewieża. 
3-tio Droga do Skopiszek a razem i trakt publiczny z Świadości do Rygi. Idzie najprzód 
w polu otwartym i równie, na północ mimo dwór świadoski po prawej ręce, aż do 
wioski Wojtkuny nazwanej wojewody wileńskiego, na milę mierną od kościoła 
odległej. Skąd po lewej ręce na zachód letni, na pół ćwierci mili widzieć się dają Wioski 
Ruzgi W Platera, Łabejkie W starosty upitskiego, Sołkance W Platera, przejechawszy tę 
wioskę idzie droga przez górę, z której zjechawszy idzie w równinie i polu otwartym, aż 
do karczmy i woski Torołdzie zwanej JOK wojewody wileńskiego. Skąd widać wioski 
po lewej ręce Punkiszki wojewody wileńskiego, Galsiszki kanclerzyny litewskiej. Obie 
te wioski od gościńca odlegle są na pół ćwierci mili. Równo z karczmą Torołdzie, 
kończy się parafia świadoska. Rozgranicza parafię świadoską od komajskiej rzeczka 
nazwana Szetekszna, wpada ta rzeczka do jeziora nazwanego Jara, pod wioską 
Wojtkunami wojewody wileńskiego. Idzie przez całe zarosłe te jezioro i wpada na 
zachodzie zimowym do Świętej rzeki, pod wioską Miernami, od kościoła na milę 
mierną odległą. 
4-to Droga do Onikszt tą samą co i z Świadości do Wiłkomierza, jak jest opisana w 
numero 4-to. 
5-to Droga do Uszpol na wschodzie zimowym, gdzie kościół parafialny. Z Świadości w 
polu otwartym i równie, aż do wioski Dowiacie zwanej wojewody wileńskiego, na 
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ćwierć mile od kościoła odległe, którą przejechawszy jedzie prosto przez kamienie i 
wyboje, do wioski Autele i Narbucie wojewody wileńskiego, na pół mile od kościoła 
odległe. Stamtąd idzie przez zarośla kręto, aż do karczmy nazwanej Kuszle JW 
Ogińskiego hetmana. Stojącej nad rzeką Naswą, która rozgranicza parafię świadoską od 
uszpolskiej. 
6-to Droga do Wiżun na południu. Idzie w polu otwartym i równie, aż do ruczaju 
zwanego Osinta, na trzy stai od kościoła odległego. Stamtąd idzie przez zarośla, 
korzenie i kamienie, aż do karczmy Nieruńc zwanej W Kuszelewskiego prezydenta 
ziemi wiłkomierskiej, gdzie się kończy parafia świadoska. Ta karczma odległa od 
kościoła milę wielką, dojeżdżając do tej karczmy, widać dwór W Jawgielowej, o ćwierć 
mili od gościńca na zachodzie zimowym, w parafii wiżuńskiej, po prawej ręce. 
 

9-no 
 

Rzek znaczniejszych w parafii świadoskiej nie ma, prócz jednej Świętej rzeki. Idącej 
względem kościoła świadoskiego od południa ku północy, na której niegdyś strugi i 
drzewo do Królewca spławiano. Początek zaś tego spławu był pod wioską Lagami W 
Platera, na zachód zimowy, na milę mierną od kościoła odległą, tam gdzie teraz jest 
młyn pływający. 
Parafia świadoska żadnych nie ma granic wojewódzkich i powiatowych, ale cała ze 
wszystkimi wioskami i miejscami położona jest w powiecie wiłkomierskim, dekanacie 
kupiskim. 
Takowe opisanie parafii świadoskiej na miejscu Wk proboszcza, podpisem własnej ręki 
stwierdzam 
 

k. Michał Smolski 
 

II.21. Uciana 
 
LPAH, F. 694/1/3504, nr 589, k. 171 – 175v (oryginał) 
[nr 589, k. 171] 
 

Parafia uciańska 
 

1-mo 
 

Kościół parafialny uciański w miasteczku dziedzicznym WW Strutyńskich generałów 
majorów wojsk koronnych, w województwie wileńskim, w powiecie wiłkomierskim, w 
dekanacie kupiskim położony. Dwory, wioski i miejsca do tej parafii należące, są w 
tymże powiecie wiłkomierskim według porządku alfabetu ułożone, jak tu po sobie idą: 
Aleksieiszki mieszkanie leśnika puszczy wiżuńskiej dóbr Radziwiłłowskich, ku 
zachodowi zimowemu względem kościoła uciańskiego półtorej mili. 
Antalgie wieś do tychże dóbr Wiżunek Radziwiłłowskich, ku zachodowi mila. 
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Antodobie folwark dziedziczny JPP Makarskich, między południem i zachodem 
zimowym półtorej mili. 
Atkaciszki zaścianek plebanii uciańskiej i WW Strutyńskich224

Auguliszki zaścianek od paszni dwornej degulskiej, z południa ku zachodowi 
zimowemu mila i ćwierć. 

, na zachodzie ćwierć 
mili. 

Awiżenie folwark i wieś WW Pomarnackich łowczych wiłkomierskich, pod zachodem 
zimowym mila mała. 
Bojaryszki karczma i wieś dziedzictwa W Oganowskiego w zastawnej posesji WW 
Łukaszewiczów, między południem i zachodem zimowym mil dwie miernych. 
Budrejki folwark dziedziczny W Łukaszewicza miecznika starodubowskiego225

Bylińsk folwark dziedziczny i wieś W Erdmana budowniczego starodubowskiego

, w tejże 
stronie ku południowi mil dwie. 

226

Darżynie wieś WW Strutyńskich, pod wschodem letnim mil dwie. 

, w 
tejże stronie mil dwie miernych. 

Degucie wieś W Pomarnackiego cześnika wiłkomierskiego, pod wschodem letnim mila 
i ćwierć. 
Degule227

Dobie wieś WW Strutyńskich, pod wschodem zimowym mil dwie. 

 dwór, karczma i młyn JW Morykoniego chorążego wiłkomierskiego, na 
zachód zimowy mila wielka. 

Draniczany wieś i karczma W Łapy podstarosty starodubowskiego228

Dyczuny

, między północą i 
wschodem trzy ćwierci mili. 

229

Garnele

 dwór i wieś WW Strutyńskich generałów, majorów wojsk koronnych, na 
wschód mila mierna. 

230

Gajtuny folwark i wieś W Bieniuńskiego wojskiego starodubowskiego, z południa mil 
dwie. 

 folwark i wieś W Łapy, pod północą trzy ćwierci mili. 

Grybele wieś WW Strutyńskich, pod zachodem pół mile. 
Hele wieś i karczma W Pietrzykiewicza rotmistrza wiłkomierskiego, na wschód 
zimowy mila i ćwierć. 
Jasany231

Jatowcie wieś za Kadukiem od kk karmelitów bosych konwentu antolepskiego W 
Jurahy regenta wileńskiego, na wschód letni mila i ćwierć. 

 folwark, wieś, karczma i młyn W Wilczyńskiego rotmistrza 
starodubowskiego, mila mała. 

Ingieliszki zaścianek plebanii uciańskiej, ku zachodowi mila i ćwierć. 
Jurzkiany wieś W Łapy, z północy mila. 

                                                           
224 Strutyńscy herbu Sas osiadli w powiecie wiłkomierskim. K. Niesiecki, op. cit., t. 8, s. 541 
225 Łukaszewicz Ignacy miecznik starodubowski w 1778. Tamże, t. 6, s. 287 
226 Erdman Tadeusz budowniczy starodubowski w 1781. A. Boniecki, op. cit., t. 5, s. 232 
227 Słownik geograficzny, t. 1, s. 948 
228 Łapa Tomasz pisarz grocki w 1759, podstarości starodubowski w 1777, pisarz ziemski starodubowski 
w 1786, dziedzic Syrutan. A. Boniecki, op. cit., t. 15, s. 184 
229 Słownik geograficzny…, t. 2, s. 242 
230 Tamże, t. 2, s. 495 
231 Jasseny Tamże, t. 3, s. 494 
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Karczyszki wieś w zastawnej posesji W Szulca miecznika upitskiego a dziedzictwa W 
Ostrejki podstolniego, z południa pół mili. 
Kibury folwark i wieś WW Strutyńskich, po wschodzie półtorej mili. 
Kiemiany wieś W Kaczyńskiego rotmistrza starodubowskiego, na południe trzy ćwierci 
mili. 
Kławinie wieś WW Strutyńskich, na wschodzie pół mili. 
Kosele wieś W Morykoniego, na zachód zimowy półtorej mili wielkiej. 
Kotlary wieś za Kadukiem od kk franciszkanów kanoników konwentu giełwańskiego do 
folwarku Staszkuniszek JOK Radziwiłła, w posesji zastawnej W Pruszyńskiej 
podczaszynej mińskiej, na wschód zimowy, półtorej mili wielkiej. 
Kwikle wieś JW Morykoniego i JPP Makarskich, pod południem, półtorej mili. 
Mackiany wieś WW Strutyńskich, ku południowi trzy ćwierci mili. 
Mamiany wieś plebanii uciańskiej, po południu mila i ćwierć. 
Medenie wieś W Szulca, na wschód zimowy trzy ćwierci mili. 
Medyniszki zaścianek do dóbr Taurogin stołowych biskupstwa wileńskiego, przed 
wschodem mil dwie. 
Miluny wieś JW Morykoniego, przed zachodem półtorej mili. 
Mirkiany wieś WW Pomarnackich i Broniszów, przed zachodem mila i ćwierć. 
Możejki wieś w posesji zastawnej WW Łukaszewiczów, z południa mil dwie i ćwierć. 
Naliszki232

Naliszki folwark W Oganowskiego, w zastawnej posesji W Łukaszewicza miecznika 
starodubowskiego, przed zachodem zimowym mil dwie. 

 folwark dziedzictwa JWW Tyszkiewiczów, w zastawnej posesji JW 
Morykoniego, po południe mila i ćwierć. 

Neliszki folwark dziedziczny PP Górskich, na same południe półtorej mili. 
Namejkszcie wieś WW Strutyńskich, między wschodem zimowym i południem pół 
mili. 
Narkuny233

Nasłemiszki zaścianek W Anforowicza, po wschodzie mil dwie. 
 wieś WW Strutyńskich, ku zachodowi zimowemu pół mile wielkie. 

Nołegule wieś do Taurogin dóbr stolowych biskupstwa wileńskiego, przed wschodem 
letnim mil dwie małych. 
Paczkiany wieś W Karzyńskiego, przed południem mila i ćwierć. 
Paolis zaścianek W Pomarnackiego cześnika, po północy ku wschodowi letniemu 
półtorej mili. 
Plupy234

Podzie wieś do Kukuciszek dóbr stołowych biskupstwa wileńskiego, przed południem 
mila średnia. 

 wieś WW Strutyńskich, przed wschodem mil dwie. 

Pokolnie235

Popiszki wieś plebanii uciańskiej, po południu półtorej mili letkiej. 

 dwór, kościółek, karczma i wieś W Kuleszy sędziego ziemi smoleńskiej, na 
zachód zimowy mil dwie letkich. 

Redejkie folwark i wieś WW Strutyńskich, na wschód zimowy półtorej mili wielkiej. 
                                                           

232 Tamże, t. 6, s. 891 
233 Tamże, t. 6, s. 912 
234 Tamże, t. 8, s. 269 
235 Tamże, t. 8, s. 541 
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Radziuny236

Romaszkany folwark dziedzictwa W Ostrejki, w zastawnej posesji W Szulca, przed 
południem pół mili. 

 wieś WW Strutyńskich, przed wschodem półtorej mili małej. 

Rzesza młyn i karczma WW Strutyńskich, na północ ćwierć mili. 
Sałele wieś W Kaczyńskiego, na południe mila. 
Siemieniszki wieś WW Strutyńskich, po północy pół ćwierci mili. 
Spitrany237

Staniany wieś W Łukaszewicza, po południu półtorej mili. 

 folwark i wieś W Anforowicza generała adiutanta JKM, po wschodzie mil 
dwie. 

Syrutany238

Szmaryszki folwark W Kaczyńskiego, przed południem mila mała. 
 dwór W Łapy podstarosty starodubowskiego, mila mała. 

Szylina karczma i zaścianek WW Strutyńskich, na zachód zimowy pół mili. 
Taukiele wieś za kadukiem od kk franciszkanów radziwiłłowska mil dwie. 
Uciana239

Ucianka folwark plebanii uciańskiej, ku zachodowi zimowemu mila wielka. 

 miasteczko w którym kościół parafialny jest punktem względem, którego 
czyni się opisanie całej parafii. Same miasteczko należy do WW Strutyńskich, a część 
juryzdyki do plebanii, w którym targi na lny, zboże, bydło, skóry, wełnę, miody, w 
powiecie wiłkomierskim są najliczniejsze. 

Wazgiele wieś wspólna W Morykoniego i plebanii uciańskiej, na zachód zimowy mila. 
Werbuny240

Wetejki wieś JW Morykoniego, między południem i zachodem zimowym mil dwie. 

 folwark WW Strutyńskich, w dożywociu W Kozłowskiego, po północy 
mila mała. 

Wejkutany241

Wieszynty

 folwark i wieś W Pomarnackiego cześnika wiłkomierskiego, między 
północą i wschodem letnim mila mierna. 

242

Wielbiszki wieś W Łukaszewicza, ku zachodowi zimowemu mil dwie. 
 folwark JW Morykoniego, po południu mila. 

Worejki wieś JW Morykoniego i W Szulca, po południu trzy ćwierci mili. 
Wiskiany wieś JW Morykoniego, na zachód zimowy mila i ćwierć. 
Zamoroczyszki zaścianek do Taurogin dóbr stołowych biskupstwa wileńskiego, na 
wschód letni półtorej mili wielkiej. 
Dla łatwiejszego dojscia miejsc tu opisanych przydaje się mapka, ile można było i z 
własnej wiadomości i zjeżdżenia umyślnie na niektóre miejsca oraz z różnych 
egzaminów i powieści ludzkich, najdokładniej zrobić. Do czego najwięcej pomogła 
mapa geometryczna posesji wszystkich WW Strutyńskich generałów i W 
Pomarnackiego cześnika243

                                                           
236 Tamże, t. 9, s. 475 
237 Tamże, t. 11, s. 114 
238 Tamże, t. 11, s. 749-750 
239 Tamże, t. 12, s. 740 
240 Tamże, t. 13, s. 220 
241 Tamże, t. 13, s. 198 
242 Tamże, t. 13, s. 426 
243 Wspomniana mapa nie została uwzględniona w pracy z powodu złej jakości skanu. Oryginał znajduje 
się w zbiorach LPAH, F. 694/1/3504, nr 589, k. 173 
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2-do 
 

Od tego kościoła parafialnego, kościoły w okolicy sąsiedzkie są następujące: 
Wiżuny kościół parafialny w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach JOOKK 
Radziwiłłów, między zachodem i północą mil dwie. 
Uszpole kościół parafialny w tymże powiecie i dekanacie, w starostwie JW Ogińskiego 
hetmana WKL, na północ mil dwie wielkich. 
Dusiaty kościół parafialny w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach dziedzicznych 
platerowskich, z północy ku wschodowi mil cztery wielkich. 
Tauroginy244

Kukuciszki

 kościół parafialny w powiecie i dekanacie brasłwskim, w dobrach 
stołowych biskupstwa wileńskiego, na wschód zimowy mil dwie wielkich. 

245

Malaty

 kościół parafialny w powiecie wiłkomierskim w dekanacie brasławskim, 
w dobrach stołowych biskupstwa wileńskiego, na południe mil dwie. 

246

Owanta

 kościół parafialny w województwie wileńskim, w dekanacie pobojskim, w 
dobrach stołowych biskupstwa wileńskiego, między południem i zachodem zimowym 
mil pięć. 

247

Wilno miasto stołeczne litewskie, z południa ku zachodowi zimowemu, na prość mil 
piętnaście. 

 kościół parafialny w powiecie wiłkomierskim, w dekanacie pobojskim, w 
dobrach JOOKK Radziwiłłów, na zachód zimowy mil cztery. 
 

3-tio 
 

Miasta znaczniejsze około tego kościoła są: 

Wiłkomierz miasto sądowe tegoż powiatu, na zachód mil osiem. 
 

4-to 
 

Droga do Wilna z Uciany na prość przez Malaty, Giedrojcie, górzysta i błotnista, mil 
piętnaście. Przez Inturki, Janiszki, nie tak górzysta, ale miejscami kamienista i mokra,  
 
mil szesnaście. Przez Kukmiszki Łabonary, aż do Janiszek borami dobra, ale liczą mil 
siedemnaście, a za tym na godziny jazdy umiarkować trudno. 
Droga z Uciany do Wiłkomierza na Owantę, górzysta i kamienista, na godzin pięć 
jazdy.  Z Owanty dalej do Żmujdek górzysta i miejscami mokra, ze Żmujdek dobra. 
 

5-to 
 

Jezior większych pod dworem i wsią Pokalniami, na ćwierć mili wszerz, wzdłuż trochę 
więcej, na zachód zimowy. 

                                                           
244 Słownik geograficzny…, t. 12, s. 264 
245 Tamże, t. 4, s. 857 
246 Tamże, t. 5, s. 941 
247 Tamże, t. 7, s. 767 
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Jezoro Ilgis wzdłuż z pół mili, wszerz na sznurów geometrycznych sześć, miejscami 
osiem. Z pod wsi Antalgiów ku wsi Milunom. 
Jezioro Kaudis na sznurów geometrycznych dwanaście wzdłuż, na sznurów osiem lub 
dziesięć wszerz. Na południe nad wsią Worejkami w las ciągnie się.  
Jezioro pod wsią Kotlarami na wschód zimowy, długie na sznurów geometrycznych 
piętnaście, szerokie na sznurów sześć i osiem. 
Inne jeziorka małe po lasach i między górami będące, jak są nierybne i niełowne się 
bardziej do lnów podobne na moczenie lnów tylko zdatne, nie opisują się. 
Bagien i błot znacznych żadnych nie ma. 
Staw na rzece Rzeszy WW Strutyńskich, na którym młyn i dwóch kołach i folusz, 
względem kościoła na północ leżący. 
Staw pod folwarkiem Wieszynty JW Morykoniego z jeziorka i rzeczki Wieszy248

Stawek na rzece Uciance

, na 
którym młyn o dwóch kołach, na południe. 

249

Stawek i młynek pod dworem Degulami JW Morykoniego z krynic formujący się, dalej 
w rzeczkę większą wpadający. 

, pod Ucianką folwarkiem plebańskim, na którym młyn o 
jednym kole. 
Stawek i młyn na ruczaju w jesieni tylko i na wiosnę biegącym, pod folwarkiem Jasany 
W Wilczyńskiego rotmistrza. 

Stawek i młyn pod folwarkiem Romaszkany W Szulca, między górami na wiosnę tylko 
i w jesieni formujący się i mleć mogący. 
 

6-to 
 

Lasy większe koło folwarku Syrutan od zachodu ku północy ciągnące się W Łapy 
podstarosty starodubowskiego. Wzdłuż na milę, wszerz na pół mili, zdatne do budowli 
sosnę, brzozę, jodły i dęby mający. 
Lasy koło folwarku Jasany, między folwarkiem Awiżeniami i zaściankiem Szyliną 
będący. Na pół mili rozległy, sosnę, jodłę, osinę, brzozy i dęby mający, bardziej na opał 
niż do budowli zdatne. 
Las między dworem Degulami, folwarkiem Wieszynty JW Morykoniego wsią Worejki i 
Karczyszki. Więcej niż pół mil ciągnie się osinę, brzozę, dęby i olchę mający, na opał 
tylko, mało na budowę zdatne. 
Innych miejsc chrusty tylko albo laski na opał szczędzą się. 
 

7-mo 
 

Tartaków, rudni, hamernii, hut nie ma. O pół mili od kościoła ku zachodowi zimowemu 
w sznurach wsi Nerkun, przy drodze do Owanty idącej, jest między dwoma rowami 
głębokimi, przez wody wybitymi, na wzgórku szaniec sypany. Dębami starymi obrosły, 
których rozłożystość gałęzi czyni cień sklepisty, a widok szanca na łąki koło rzeczki 

                                                           
248 Wieszynta Tamże, t. 13, s. 426 
249 Tamże, t. 12, s. 740 
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Ucianki przez wieś Narkuny, w dół płynącej, jest przyjemny. Miejsce to mienią być 
grodem Utenesa księcia litewskiego. 
 

8-vo 
 

Drogi partykularne w tej parafii i trakty publiczne lubo są położone na przyłączonej 
mapce, tak jednak w szczególności opisują się: 
1-mo Droga do Wiżun trakt ryski publiczny. Począwszy od Uciany na zachód letni 
brodem, przez rzeczkę Uciankę, w polu uciańskim będącą. Mimo zaścianka Atkaciszki, 
w prawie zostający się, do młynku i karczmy Kauluniszki zwanego, gdzie się kończy 
parafia uciańska. 
2-do Droga do Uszpol. Od kościoła uciańskiego na północ zostawiając w prawie wieś 
Siemieniszki, przez groblę, młyn Rzeszy przejechawszy i wziąwszy się w lewo, puszczą 
i lasem W Łappy, aż do karczmki pod puszczą, nowo wystawionej. Tu kończy się 
granica parafii uciańskiej, a poczyna się uszpolskiej. 
3-tio Droga do Dusiat. Od młynu Rzeszy, w prawo mimo folwarku Garnele, aż do 
karczmy syrntańskiej, gdzie się takoż kończy granica parafii uszpolskiej. 
4-to Droga do Antolept kościoła i klasztoru kk karmelitów bosych. Z Uciany 
zostawiwszy wieś Siemieniszki, w lewo przez chrusty i mostek na rzece Oła będący, do 
wsi Draniczan. Dalej przez wieś Wejkutany, dalej takoż przez wieś Jatowcie i chrustami 
aż do folwarku Radejek, na wyniosłej górze będącego, z którego tak wsie tej parafii 
Nołegule, Paolic, Darżynie, Taukiele, jako też wiele wsi parafii uszpolskiej dwór i 
jezioro biguskie widne. Do wsi Darżyniów, zostawiając wieś Taukiele w prawo, gdzie 
się kończy granica parafii uciańskiej a poczyna się dusiatskiej. 
5-to Droga do Taurogin. Na wschód zimowy, przez wieś Mackinay, dalej chrustem 
mimo karczmy i wsi Worejek. Zostawiając folwark, w lewo do wsi Hele, z której przez 
górę do końca jeziora, za którym w lewo widna wieś Kotlary. Tu się kończy parafia 
uciańska, a poczyna się taurogińska. 
6-to Droga do Kukuciszek. Z Uciany na południe mimo folwarku Romaszkany, 
Sznaryszki, polem otwartym, drogą dobrą. Dalej przez las osinowy na kroków sześć set, 
drogą mokrą i wyboistą, do wsi Paczkan, gdzie się kończy parafia uciańska, a zaczyna 
kukuciska. 
7-mo Droga do Malat. Z Uciany ku zachodowi zimowemu przez karczmę Szylinę, po 
koniec wsi Narkun. Łąkami i lasem, aż do karczmy pod dworem Degule będącej, od 
której koło dworu w prawo, na wieś Wielbiszki, folwark Bylińsk. Zostawiając wieś 
Możejki w lewo do karczmy na granicy parafii malatskiej będącej. 
8-vo Droga do Owanty. Przez tą karczmę Szylinę i za zaścianek mimo szańca wyżej 
wymienionego, widząc wieś Narkuny w lewo i wieś Wazgiele. Mimo folwarku 
Ucianka, zostawiając wieś Wiskiany w lewo a wieś Kosele w prawo, przez górę i 
dębniaki, aż do kościoła i karczmy Pokolnie, gdzie kończy się granica parafii 
uciańskiej, a zaczyna się owantskiej. 
Parafia uciańska graniczy na wschodzie za wsią Helami ku Tauroginom z powiatem 
brasławskim, na ćwierć mile przytykającym się, reszta leży cała w powiecie 
wiłkomierskim. 
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Takowe opisanie parafii mojej podpisem ręki własnej stwierdzam 
k. Tadeusz Miłosz 

Pleban uciański 
 

II.22. Uszpole 
 
LPAH, F. 694/1/3504, nr 588, k. 167 – 170v (oryginał) 
[nr 588, k. 167] 
 

Parafia uszpolska 
 

1-mo 
 

Kościół parafialny w miasteczku Uszpolach250, położony w powiecie wiłkomierskim, w 
starostwie uszpolskim, JW Ogińskiego hetmana251

Antedewojnie wieś starostwa uszpolskiego, na wschód letni mila wielka od kościoła 
parafialnego. 

, w dekanacie kupiskim. Wioski, 
zaścianki i miejsca należące do tej parafii, w tymże powiecie porządkiem według 
alfabetu ułożone, jak tu niżej są opisane: 

Antokolnie tegoż starostwa, na północ mila mierna od kościoła. 
Armaniszki JOK Radziwiłła, między zachodem letnim i północą mila wielka od 
kościoła. 
Biguszki252

Bekince JOK Radziwiłła, między zachodem letnim a północą mila mała od kościoła. 

 dwór WJPani Pruszyńskiej, pod wschodem zimowym mila mierna od 
kościoła. 

Baiary starostwo uszpolskie, między zachodem letnim a północą pół ćwierci mili od 
kościoła. 
Bałtakarcie tegoż starostwa pod wschodem zimowym mila mała. 
Duwgile WJPani Pomarnackiej, pod wschodem zimowym trzy ćwierci mili. 
Degiesie253

Dewojnie tegoż starostwa, na północ mila wielka. 
 starostwa uszpolskiego, na północ pół mili od kościoła. 

Dragieliszki tegoż starostwa, na wschodzie letnim pięć ćwierci mili. 
Giliszki tegoż starostwa, na zachód zimowy pół mili. 
Girejszy JOK Radziwiłła, na zachód letni mila wielka. 
Gejleszuny starostwa uszpolskiego, na wschód letni trzy ćwierci mili. 
Gejgale JOK Radziwiłła, pod samym południem ćwierć mili. 
Hlinsze starostwa uszpolskiego, na zachód zimowy trzy ćwierci mili. 
Hermaniszki do kościoła uszpolskiego należące, na wschód letni mila wielka od 
kościoła. 

                                                           
250 Tamże, t. 12, s. 856-857 
251 Ogiński Michał Kazimierz żył w latach 1730 – 1800 hetman wielki litewski. Syn Józefa wojewody 
trockiego i Anny z Wiśniowieckich. Polski słownik, t. 23, s. 624 - 636 
252 Tamże, t. 1, s. 225 
253 Tamże, t. 1, s. 947 
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Joczyszki254

Juszkany tegoż starostwa, na zachód zimowy ćwierć mili. 

 starostwa uszpolskiego, między południem a zachodem zimowym pół mili 
od kościoła. 

Ilczuki starostwa uszpolskiego, na północ trzy ćwierci mili. 
Kuszle tegoż starostwa, na zachód letni trzy ćwierci mili. 
Kirzuny tegoż starostwa, między zachodem letnim a północą mila wielka. 
Kejminy tegoż starostwa, na zachód zimowy ćwierć mili. 
Kejpie tegoż starostwa, na zachód letni ćwierć mili wielkiej. 
Kotleryszki JOK Radziwiłła, między zachodem letnim a północą mila wielka. 
Karkazyszki starostwa uszpolskiego, między zachodem letnim a północą mila mała od 
kościoła. 
Koniuchy tegoż starostwa, między zachodem letnim a północą pół mili. 
Kirkle WJPani Pruszyńskiej, między wschodem zimowym i południem mila mierna.  
Kusznieruny255

Kuraszyszki JOK Radziwiłła, na południe ćwierć mili. 
 tejże JM, na południe pół mili małej. 

Likunce starostwa uszpolskiego, na północ mila mierna. 
Łole tegoż starostwa, między zachodem letnim a północą mila mierna. 
Mikiany tegoż starostwa, między zachodem letnim a północą pół mili. 
Musetjkie tegoż starostwa, na zachód zimowy mila mierna. 
Manejcie WJPani Pruszyńskiej, na wschód zimowy mila wilka. 
Możejkiszki256

Niemuniszki WJP Pomarnackiego, na południe mila mierna. 
 starostwa uszpolskiego, na wschód zimowy ćwierć mili. 

Naswajcie starostwa uszpolskiego, między zachodem letnim a północą mila. 
Nołany WJPani Pruszyńskiej, między wschodem zimowym a południem mila mierna. 
Narwojsze tejże JM, między wschodem letnim a południem mila. 
Poniewierze starostwa uszpolskiego, na zachód zimowy ćwierć mili wielkiej. 
Pładyszki tegoż starostwa, między zachodem letnim a północą mila wielka. 
Plepetyszki tegoż starostwa, pod wschodem zimowym mila mierna. 
Possole tegoż starostwa, między wschodem zimowym a południem ćwierć mili od 
kościoła. 
Piłwele257

Rymiszki tegoż starostwa, między zachodem letnim a północą mila wielka. 

 tegoż starostwa, między wschodem zimowym a południem mila mierna od 
kościoła. 

Remejkie tegoż starostwa, między zachodem letnim a północą trzy ćwierci mili od 
kościoła. 
Ramawidyszki tegoż starostwa, na wschód letni mila wielka. 
Rukle WJPani Pruszyńskiej, na wschód zimowy mila wielka. 
Szarkie JOK Radziwiłła, na północ mila wielka. 
Szarnupie tegoż, między zachodem a północą mila wielka. 
Stale tegoż, na zachód letni mila mała. 

                                                           
254 Tamże, t. 3, s. 593 
255 Tamże, t. 4, s. 953 
256 Tamże, t. 6, s. 761 
257 Tamże, t. 8, s. 157 
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Staliszki starostwa uszpolskiego, na wschód letni pięć ćwierci mili. 
Sitorzecz tegoż starostwa, na wschód letni mila mierna. 
Sziksznie JP Pomarnackiego, na wschód zimowy mila wielka. 
Sudejkie258

Siemieniszki
 JPani Pruszyńskiej, pod wschodem zimowym mila mierna. 

259

Siemieniszki JPani Pruszyńskiej, na wschód zimowy mila mała. 
 starostwa uszpolskiego, na północ ćwierć mili. 

Tarwidzie starostwa uszpolskiego, na północ mila mierna. 
Tetoliszki tegoż starostwa, na północ mila wielka. 
Tarwidzie tegoż starostwa, między zachodem letnim a północą pół mili. 
Tołejkie JPani Pruszyńskiej, na wschód zimowy trzy ćwierci mili. 
Trumpole260

Uszpole dwór JW Ogińskiego hetmana i miasteczko razem, w którym jest kościół 
parafialny punktem względem, którego czyni się opisanie całej parafii. 

 starostwa uszpolskiego, na wschód zimowy ćwierć mili. 

Ubogie starostwa uszpolskiego, na wschód zimowy pół mili do kościoła. 
Wigiele tegoż starostwa, między zachodem letnim a północą mila. 
Wiłucie tegoż starostwa, między zachodem letnim a północą mila mierna. 
Wanagiszki tegoż starostwa, na północ mila wielka. 
Wajskuny tegoż starostwa, na wschód letni pięć ćwierci mili. 
Wierzejkie tegoż starostwa, na wschód zimowy mila mierna. 
Żejbiszki tegoż starostwa, na północ trzy ćwierci mili. 
 

2-do 
 

Od tego parafialnego kościoła, kościoły w okolicy sąsiedzkie, są następujące: 
Uciana kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach WJP 
Strutyńskiego, na południe mil dwie wielkich. 
Wiżuny kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach JOK Radziwiłła, 
między południem i zachodem zimowym mila wielka. 
Świadoście kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach JOK 
Radziwiłła, na zachód letni mil dwie miernych. 
Komaje kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach WJP 
Pietkiewicza, między zachodem letnim a północą mil trzy miernych. 
Dusiaty kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie w dobrach WJP Platera, 
między północą i wschodem letnim mil trzy miernych. 
Jużynty kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach WJP 
Weyssenhoffa, na północ mil dwie wielkich. 
 

3-tio 
 

Miasta znaczniejsze nieco odległe od tego kościoła są: 

                                                           
258 Sudejki Tamże, t. 11, s. 549 
259 Tamże, t. 10, s. 545 
260 Tamże, t. 12, s. 519 
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Wiłkomierz miasto sądowe, względem kościoła uszpolskiego jest między południem a 
zachodem zimowym mil dziesięć miernych. 
Wilno miasto stołeczne litewskie, na samym południu mil osiemnaście miernych. 
 

4-to 
 

Droga z Uszpol do Wiłkomierza, dobra, prosta, najwięcej otwartym polem, na jednym 
tylko miejscu, przez lasek mokrej drogi i wybojów, na kilka morgów. 
Droga z Uszpol do Wilna, piaszczysta, górzysta, miejscami błotnista i kreta. 
Z Uszpola do Wiłkomierza letnią drogą godzin dwanaście jazdy, zimową godzin osiem. 
Z Uszpola do Wilna letnią drogą jazdy godzin dwadzieścia, zimową zaś za godzin 
osiemnaście można stanąć. 
 

5-to 
 

Jezioro Ołowsza zwane, długości być może na ćwierć mili, szerokie na siedemset 
kroków, na wschód letni mila wielka. 
Jezioro Pokolnie długości na pięćset kroków, szerokości na dwieście, na południe leży, 
mila mierna od kościoła. 
Jezioro Piłasz pół ćwierci mili długie, a trzysta kroków może być szerokie, na wschód 
letni mila wielka. 
Jezioro Iłgis na trzysta kroków długości, podobnej szerokości, na wschód letni mila 
mierna. 
Jezioro Bredesa na pół ćwierci mili długie, na pięćset kroków szerokie, między 
wschodem zimowym a południe mila mierna. 
Jezioro Dumble na czterysta kroków długie, na sto szerokie, na wschód letni mila 
mierna. 
Jezioro Etksnie na dwieście kroków długości, podobnej też szerokości, na wschód letni 
trzy ćwierci mili. 
Jezioro Szekszty pół ćwierci mili długie, pięćset zaś kroków może być szerokie, na 
wschód zimowy,trzy ćwierci mili. 
Jezioro Dowiła podobnej wielkości jak Szekszty, na wschód letni mila od kościoła. 
Jezioro Żwirgzdele na trzysta kroków długości, na pół mili szerokie, na wschód letni 
mila mierna. 
Jezioro Momeń na czterysta kroków długości, a na trzysta szerokości, na wschód 
zimowy ćwierć mili. 
Jezioro Duwenie na dwieście kroków długości, równej też szerokości, na wschód letni 
mila od kościoła. 
Błot i bagien znacznych nie ma. Stawek mały i szczupły WJPani Pruszyńskiej, na 
małym ruczaju. Mający swój początek z jeziora Szekszty, na wschód zimowy trzy 
ćwierci mili. 
Staw wielki zwany Sitorzecz, należący do dworu uszpolskiego, na rzece zowiącej się 
Ołowsza. Płynącej z jeziora Ołowsza, na wschód letni, leży od kościoła mila mierna. 
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Rzeka Święta zwana, względem kościoła uszpolskiego na zachód dwieście kroków być 
może, na której pod samym miasteczkiem, naprzeciw kościoła jest most wygodny. 
 

6-to 
 

Lasu bardzo mało w parafii uszpolskiej, najwięcej otwartego pola. Na jednym tylko 
miejscu jest boru sosnowego, na ćwierć mili wzdłuż i wszerz, względem kościoła na 
zachód zimowy, o pół mili. Na niektórych zaś miejscach szczupłe lasy i chrusty tylko na 
opał, jako to brzoza, osina, olcha, łozy. 
 

7-mo 
 

Młynów dwa, obydwa dworu uszpolskiego, jeden na rzece Świętej, na zachód letni, 
pięćset kroków. Drugi na Ołowszy, na wschód letni, mila wielka. Innych machin tak 
wodnych jako wietrznych, ani miejsc starożytności oznaczających nie ma. 
 

8-vo 
 

Drogi partykularne w tej parafii i trakty publiczne tak się opisują: 
1-mo Droga do Komaj razem trakt publiczny ryski. Począwszy od kościoła 
uszpolskiego, na zachód letni między północą. Najpierw rzekę Świętą pod samymi 
uszpolsami mostem przejechawszy, droga w prawo polem otwartym ćwierć mili. Po 
tym chrustem zowiącym się Podzie, drogą ćwierć mili. Wyjechawszy z tego chrustu, 
znowu otwartym polem ćwierć mili, do wsi Bekincie JOK Radziwiłła. Od tej wioski 
widać, o ćwierć mili wioskę Armaniszki, od tej tuż przez małe polko Koheryszki JOK 
Radziwłła. Tu się kończy granica parafii uszpolskiej. 
2-do Droga do Wiżun gdzie jest kościół parafialny, między południem i zachodem 
zimowym. Wyjechawszy z Uszpol, otwartym polem ćwierć mili, po za samą rzekę 
Świętą w prawo, widać za rzeką zaścianek Poniewierze. O drugie ćwierć mili 
podjechawszy znów zaścianek Joczyszki zowiący się. Tu się kończy parafia uszpolska. 
3-tio Droga do Świadościa, ta sama do Kupiszek i trakt ryski publiczny. Najpierw 
przejechawszy rzekę Świętą, mostem pod samym miasteczkiem Uszpolami. Wraz pod 
górę na zachód letni, otwartym polem do wsi Butyszele ćwierć mili, po lewej stronie 
wieś Kejminy. Dalej o kilkanaście morgów jezioro Momeń zwane i mało przejechawszy 
polem do boru sosnowego ćwierć mili. Z boru wraz do wsi Kuszle, gdzie jest na samym 
gościńcu karczma. Tu się kończy parafia uszpolska, a poczyna się świadoska. 
4-to Droga do Wilna. Począwszy od kościoła uszpolskiego, na samo południe polem 
otwartym do wioski Gejgale JOK Radziwiłła ćwierć mili, którą pominąwszy przez pole 
ćwierć mili widać wieś Kusznieruny WJPani Pruszyńskiej. Po końcu której od 
przejazdu jest karczma. Za tą karczmą w prawo droga polem otwartym pół mili, do wsi 
Piłwelów starostwa uszpolskiego, z której po lewej stronie widać folwark Niemuniszki 
JP Pomarnackiego. Tu się kończy parafia uszpolska, a poczyna się uciańska. 
5-to Droga do Dusiat, gdzie jest kościół parafialny. Począwszy od kościoła 
uszpolskiego, między północą na zachód letni, polem otwartym ćwierć mili, przez pole, 
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wieś Degiesie. Od tej wsi kilkanaście morgów polem, a po tym po za samej rzece 
Świętej, laskiem borowym na kilkanaście morgów. Z której wyjechawszy, widać przez 
małe polko wieś Ilczuki. Od tej wsi o ćwierć mili otwartym polem Likunce. Stamtąd pół 
ćwierci mili otwartym polem, a po tym chrustem kilkanaście morgów. Z chrustu 
wyjechawszy na pole pół ćwierci mili, do wsi Dewojnie. Tu się kończy parafia 
uszpolska, a poczyna dusiatska. 
6-to Droga do Jużynt, gdzie jest kościół parafialny, na północ względem kościoła 
uszpolskiego. Przejechawszy rzekę Świętą mostem pod samym miasteczkiem 
Uszpolami, drogą prostą, w prawo po za samej Świętej, polem otwartym pół ćwierci 
mili. Do wioski Boiar starostwa uszpolskiego, od tej dalej przez pole wioska ćwierć mili 
do Koniuch, w której od samego przejazdu jest karczma. Przez tą wieś przejechawszy 
polem otwartym ćwierć mili, do wioski Żejbiszki starostwa uszpolskiego, którą 
przejechawszy, kilkanaście morgów polem. Droga jest w lewo pod górę do borku 
małego, z tego borku polem z góry na dół, mimo jezioro Pokolnie. Znów na przykrą 
górę do wsi Antokolnie ćwierć mili. Tu się kończy parafia uszpolska, a poczyna się 
jużyntska. 
Parafia uszpolska nie ma w sobie żadnych granic wojewódzkich i powiatowych, ale cała 
ze wszystkimi wioskami i miejscami jest położona w powiecie wiłkomierskim. 
Takowe opisanie parafii mojej podpisem ręki własnej stwierdzam 

k. Adam Legowicz 
Pleban uszpolski 

 
II.23. Wiżuny 
 
LPAH, F. 694/1/3504, nr 587, k. 161 – 166 (oryginał) 
[nr 587, k. 161] 
 

Parafia wiżuńska 
 

1-mo 
 

Kościół wiżuński parafialny w miasteczku partykularnym, małym, Wiżuny261

Antalgie wioska JOK Radziwiłła, między wschodem zimowym i południem względem 
kościoła wiżunskiego mila wielka jedna. 

 zwanym, 
położony w powiecie wiłkomierskim, w dekanacie kupiskim, w dobrach JOK 
Radziwiłła. Wioski i miejsca do tej parafii należące, w tymże powiecie, w dekanacie 
kupiskim, według porządku alfabetu ułożone, jak tu po sobie idą: 

Antokol wioska tegoż JOK, między wschodem zimowym ku południowi od kościoła 
mila mierna jedna. 
Ażugirie wioska tegoż JOK, na samym południu mila wielka jedna. 
Antalgie wioska tegoż JOK, w podobnym położeniu mila mała jedna. 
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Bieluny wioska tegoż JOK, między wschodem zimowym i południem od kościoła pół 
mili małej. 
Bortkiszki wioska JP Jeleńskiego, pod zachodem zimowym ćwierć mili wielkiej. 
Bobordzie262

Czarnowszczyzna wioska, niegdyś był dworek JOK Radziwiłła, co kościoła 
parafialnego przyłączona, miedzy południem i zachodem zimowym od kościoła pół mili 
wielkiej. 

 folwark tegoż JP i wioska tymże nazwiskiem, między południem i 
zachodem zimowym mila wielka jedna. 

Czekiele zaścianek JP Pruszyńskiego, pod samym wschodem zimowym pół mili małej. 
Debejkie263

Dusinie wioska JOK Radziwiłła, pod samym południem ćwierć mili miernej. 

 wioska i kaplica JP Kuszelewskiego, pod zachodem zimowym od kościoła 
mila wielka jedna. 

Gieczany okolica szlachty, pod samym południem mila wielka jedna od kościoła. 
Gierkance wioska JOK, między zachodem zimowym i letnim od kościoła mila wielka. 
Gąspaniszki zaścianek tegoż JOK, między wschodem i południem zimowym mila 
mierna jedna od kościoła. 
Gayzuny wioska tegoż JOK, pod zachodem zimowym pół mili małej. 
Janczarówki zaścianek JP Pomarnackiego, pod samym południem mila wielka jedna. 
Jonańce264

Kalekie wioska JOK Radziwiłła, tuż folwark Wiżunki zwany, między wschodem i 
południem zimowym pół mili miernej. 

 dwór i wioska JPani Jawgellowej, pod samym zachodem letnim mila mała. 

Kapciuszkie wioska JP Jeleńskiego, pod samym zachodem zimowym pół mili małej. 
Kiłowiszki wioska, tuż folwark JOK Radziwiłła, pod samym południem mila wielka 
jedna od kościoła. 
Kowale wioska tegoż JOK, pod samym zachodem zimowym ćwierć mili miernej. 
Kurtince wioska JP Jeleńskiego, między zachodem zimowym i letnim mila wielka. 
Lipa folwark i zaścianek tamże, JOK Radziwiłła, pod samym południem pół mili 
miernej od kościoła. 
Łuknie wioska tegoż JOK, tejże odległości, pod samym wschodem zimowym. 
Mełajkie wioska tegoż JOK, między wschodem zimowym i południem pół mili miernej 
od kościoła. 
Melniki wioska JP Jeleńskiego, między południem i zachodem zimowym pół mili 
miernej. 
Myszkinie zaścianek tegoż JP, takiegoż samego położenie i odległości. 
Oknista265

Oknista folwark JOK Radziwiłła, na samo południe mila wielka jedna. 

 dwór, tuż folwark Oknisteczki JP Jeleńskiego, między południem i 
zachodem zimowym mila od kościoła mała jedna. 

Szejminiszki wioska tegoż JOK,  między wschodem i południem zimowym mila mała 
jedna. Tuż Poszyle, Paplie zaścianki dalej pół ćwierci mili od kościoła. 
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Szerkanie dwór, wioska zwana JP Kuszelewskiego, pod samym zachodem zimowym 
mila wielka jedna od kościoła. 
Szogolunkie wioska JOK Radziwiłła, pod samym południem ćwierć mili miernej. 
Syraksie tegoż JOK, między wschodem i południem zimowym ćwierć mili miernej. 
Surniliszki folwark i wioska JOK, miedzy południem i zachodem zimowym mila wielka 
jedna. 
Subaczuny wioska JP Strutyńskiego, między zachodem i południem zimowym mila 
wilka jedna. 
Szyłejkie wioska JOK Radziwiłła, na same południe mila mała jedna. 
Szawdynie wioska tegoż JOK, za samym południem ćwierć mili wielkiej. 
Sungayliszki folwark i wioska tegoż JOK, takoż położeniem mila wilka jedna od 
kościoła. 
Steleniony wioska, folwark JP Jeleńskiego, pod samym zachodem pół mili małe od 
kościoła. 
Syrutyszki zaścianek JP Pruszyńskiego, pod samym zachodem zimowym pół mili 
miernej. 
Trakiele zaścianek JOK Radziwiłła, pod samym wschodem zimowym ćwierć mili 
małej. 
Trymury zaścianek tegoż JOK, między wschodem i południem zimowym mila wielka. 
Warkule wioska JP Jeleńskiego, na samym zachodzie zimowym pół mili miernej. 
Wiłkabrukie wioska tegoż JP na wschód letni półtorej ćwierci mili. 
Wieziele zaścianek tegoż JP, z podobnym położeniem ćwierć mili miernej od kościoła. 
Żemajtele alias Kanigiszki wioska JOK Radziwiłła, z funduszu do kościoła parafialnego 
przyłączona, pod samym wschodem letnim ćwierć mili wielkiej od kościoła. 
 

2-do 
 

Od tego parafialnego kościoła, kościoły w okolicy sąsiedzkie są następujące : 
Onikszty kościół parafialny, leży między południem i zachodem zimowym w powiecie i 
dekanacie wiłkomierskim, w dobrach JP Zyberka, względem kościoła wiżuńskiego mil 
trzy wielkich. 
Świadoście kościół parafialny w powiecie wiłkomierskim, dekanacie kupiskim, w 
dobrach JOK Radziwiłła, leży na wschodzie letnim mil dwie mierne od kościoła. 
Skiemiany kościół parafialny Jkk augustianów kanoników regularnych BBMM, w 
powiecie wiłkomierskim, w dekanacie pobojskim, w dobrach JOKK Giedrojciów, leży 
na samym południu mile mierne trzy. 
Uciana kościół parafialny w tymże powiecie i dekanacie kupiskim, w dobrach JP 
Strutyńskiego, leży między wschodem i południem zimowym mila wielka jedna. 
Uszpole kościół parafialny w powiecie wiłkomierskim, w dekanacie kupiskim, w 
dobrach JP Ogińskiego, względem parafialnego wiżuńskiego kościoła leży między 
wschodem letnim i zimowym mila mała jedna. 
 

3-tio 
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Miasta znaczniejsze około tego kościoła wiżuńskiego są: 
Wilno miasto stołeczne Litewskie, pod samym południem mil szesnaście miernych. 
Wiłkomierz miasto sądowe przy rzece zwanej Świętą, leży między południem i 
zachodem zimowym mil dziewięć miernych. 
 

4-to 
 

Droga z Wiżun do Wilna górzysta, miejscami błotnista, korzenista, kamienista, bagnista 
i kręta. 
Droga z Wiżun do Wiłkomierza miejscami błotnista, korzenista, górzysta, niewygodna. 
Z Wiżun do Wilna letnią drogą jazdy godzin dwadzieścia sześć, zimową zaś godzin 
osiemnaście. 
Z Wiżun do Wiłkomierza letnią drogą godzin dwanaście, zimową zaś dziesięć, bez 
długiego popasu. 
 

5-to 
 

Jezioro małe Dublis zwane trzydzieści kroków szerokie, sześćdziesiąt zaś długie. Być 
może względem kościoła parafialnego wiżunskiego, leży na samym wschodzie letnim 
ćwierć mili wielkiej. 
Jezioro Gyrbis podobnej może być wielkości, leży między wschodem letnim i 
zimowym pół ćwierci mili wielkiej od kościoła. 
Jezioro Bałtis co i wyżej wielkości, leży między wschodem letnim i zimowym odległe 
pół mili miernej od kościoła. 
Jezioro Lidekis podobnej wielkości, leży pod samym wschodem zimowym odległe od 
kościoła ćwierć mili miernej. 
Jezioro Rajstezenis nieco mniejsze, leży na samym wschodzie zimowym półtorej 
ćwierci mili od kościoła. 
Jezioro Łukna zwanego szerokie na trzy tysiące kroków, długie zaś na pół ćwierci mili 
miernej. Leży między wschodem i południem względem kościoła pół mili miernej. 
Jezioro Dusina zwanego szerokie na tysiąc kroków, długie zaś na ćwierć mili miernej. 
Leży między południem i zachodem zimowym od kościoła ćwierć mili wielkiej. 
Jeziorko Ilgis zwane małe szerokie na kroków trzysta, długie pół ćwierci mili wielkiej. 
Leży między południem i zachodem zimowym od kościoła mila wielka jedna. 
Jeziorko Izenelis zwane małe, błotniste, szerokie na kroków sto, długie na czterysta. 
Leży pod zachodem zimowym od kościoła pół ćwierci mili małej. 
Jeziorko Lepszys zwane podobnej wielkości, leży pod samym południem mila mierna 
jedna. 
Bagno niewielkie zwane Bałtulki ciągnie się na ćwierć około może być mila, szerokości 
nie równo wszędzie, jednak miejscami i na sześćset kroków, miejscami i na tysiąc. Leży 
pod samym wschodem letnim od kościoła ćwierć mili wielkiej. 
Bagno podobnej wielkości zwane Kietabalis, między wschodem letnim i zimowym pół 
mili miernej. 
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Błoto się najdzie jedno zwane Srymany, szerokie na pół mili miernej, długie zaś na milę 
wielką jedną. Leży między południem i zachodem zimowym od kościoła pół mili 
wielkiej. 
Staw JOK Radziwiłła na rzece Wiżuna zwanej, poczynająca się z bagien pomienionych. 
Leży pod samym południem, przy końcu którego jest mostek i młynek od kościoła 
kroków tysiąc. 
Staw JP Jeleńskiego przy dworze Oknista zwanym, w dobrach tegoż, z rzeczki 
Oknista266

Lasu jest więcej w parafii wiżuńskiej niżeli otwartego pola i ten bagnisty, błotnisty, 
górzysty, kamienisty, korzenisty i gesty, poczyna się od folwarku JOK Radziwiłła 
Wiżunki zwanego, na wschód zimowy o pół mili wielkiej od kościoła. Ciągnie się ku 
zachodowi po prawej stronie, wszerz i wzdłuż półtorej mili wielkiej. Jodły i sosny nie 
ma, najwięcej brzozy, osiny, olchy i dębiny wielkiej i szlachetnej. Po wielu zaś 
miejscach chrusty i zarośla, słowem żadnego drzewa sposobnego do budowli nie ma. 
Długości i szerokości po kilkadziesiąt morgów w sobie mające, które że nie mają 
własnych swoich nazwisk tu się nie wyrażają. Te same lasy stykają się z lasem JPani 
Jawgellowej, na zachód letni względem kościoła parafialnego, mila mierna jedna, w 
którym innego nie ma drzewa, prócz sosny i jodły, rzadko szczupłych więcej wielkich. 
Długości zaś ćwierć mili, kończy się z rzeką Świętą zwaną, która względem parafii 
wschodu letniego idzie. Z drugiej zaś strony rzeki Świętej, zaczyna się las JOK 
Radziwiłła, od wschodu letniego ciągnie się prosto linią ku wschodowi zimowemu, 
Szeroki pół mili wielkiej, długi półtorej, w którym wszystkiego gatunku drzewa się 
najdzie, osobliwie sosny wielkiej, choć rzadkiej, miejscami gęstwina, a miejscami 
zamiast sosny jodła, brzezina i olchy, to się łączy z puszczą JP Strutyńskiego. 
 

7-mo 
 

 zwanej i małych ruczajów wynikających, formujący się. Przy końcu którego 
jest mostek i młynek, między południem i zachodem zimowym względem kościoła pół 
mili wielkiej. 
 

6-to 
 

Młynów JOK Radziwiłła na rzece Świętej zwanej, z funduszu do kościoła. Takoż JOK 
na rzece Wiżuna zwanej, w tym samym położeniu i odległości do dworu wiżuńskiego. 
Pod samym wschodem letnim, ćwierć mili wielkiej od kościoła. Młynek JOK na stawie 
z rzeki wychodzącym  i wpływającym do Wiżuny jako jest wyżej opisane w 5-to. 
Innych machin tak wodnych jak wietrznych, ani miejsc starożytności oznaczających, ani 
też zgoła co ty się ściągało do historii naturalnej, ani słychać ani widać. 
 

8-vo 
 

Drogi partykularne w tej parafii i trakty publiczne, podług miary mil tak się opisują: 
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1-mo Droga do Świadości, gdzie jest kościół parafialny, razem trakt partykularny 
zimowy ryski. Począwszy od kościoła parafialnego wiżunskiego na wschód letni, 
chrustami i lasami, sucha, piaszczysta, miejscami kamienista, do karczmy JOK, do 
plebanii z funduszu należącej. Na rzece Święta zwanej z przejazdem most tuż karczma, 
w lewej stronie o kroków trzydzieści. Młyn do tegoż miejsca, od kościoła półtorej 
ćwierci mili małej. Stąd poczyna się otwartym polem, do karczmy JP Jeleńskiego, pod 
którą przejechawszy rzeczkę małą i mostek z bliskich błot i bagien Naswa zwana. 
Ciągnie się pół mili wielkiej do karczmy JP Kuszelewskiego, nad ruczajem Narątis 
zwanym. Tu się kończy parafia wiżunska. 
2-do Droga do Uszpol partykularna, gdzie jest kościół parafialny, między wschodem 
letnim i zimowym. Borem ćwierć mili wielkiej sucha i równa, do ruczaju Święty 
zwanego, na którym mostek maleńki. Tu się kończy parafia wiżuńska, stąd otwartym 
polem do Uszpol, trzy ćwierci mili miernej równo i sucho wszędzie choć górzysto 
nieco. 
3-tio Droga do Uciany, gdzie jest kościół parafialny, graniczący między wschodem 
zimowym i południem, razem trakt do Wilna. Przez mostek nad rzeką Wiżuną, leżący o 
sto kroków od plebanii, stąd drugie sto przez miasteczko. Ruczaj z jeziora Izenelis i 
staw wypływający, otwartym polem tysiąc kroków może być do dworu JOK Radziwiłła 
Wiżuny zwanego, od dworu podobną drogą do wioski Kalekie zwanej, pół mili małej. 
Do karczmy Karoliniszki zwanej tegoż JOK, pół ćwierci mili miernej. Za karczmą tuż 
na dole młynek maleńki i mostek przy końcu stawu zwanego Kawliniszkis. Stąd po 
lewej stronie ku wschodowi letniemu widać folwark JOK Wiżunki zwany, do którego 
wioska tak karczma z młynem należy. Tu się kończy parafia wiżunska. 
4-to Droga do Skiemian, gdzie jest kościół parafialny Jkk augustianów kanoników 
regularnych BBMM, graniczący pod samym południem. Przez most i miasteczko, które 
takoż po lewej stronie zostaje. Końcem jeziora w górę, stamtąd nieco otwartym polem 
do jeziora Dublis zwanego, ćwierć mili wielkiej, które takoż w lewej zostaje. Skąd 
widać po lewej wioskę Dusinie zwane, skąd lasem pół mili miernej, przez które droga 
błotnista, korzenista, bagnista, kamienista i kręta. Do wioski Szyłejkie zwanej, 
pominąwszy ją podobną drogą do karczmy tegoż JOK i wioski Kiłowiszki zwanej, 
leżącej względem kościoła mila wielka jedna. Stąd podobną drogą pół mili wielkiej do 
wioski Welekuny zwanej, JP Pomarnowskiego dwa domy, pominąwszy mostek z 
ruczaju Luda zwanym, skąd otwartym polem do Skiemian półtorej mili, korzenista i 
górzysta. 
5-to Droga do Onikszt, gdzie jest kościół parafialny, w dobrach JP Zyberka, pod samym 
zachodem zimowym graniczący. Przez most i miasteczko polem otwartym, w dół z 
pobliskiego pagórka, przez mostek między stawem i jeziorem Izenelis zwanym, pół mili 
małej, choć górzystej i kamienistej. Do wioski Kowale zwanej JOK Radziwiłła, skąd 
ćwierć mili wielkiej do karczmy JP Jeleńskiego. Po lewej stronie o kilkaset kroków, 
widać dwór tegoż samego JP, a po prawej jego wioska Papsie zwana. W podobnej 
odległości stąd ćwierć mili miernej od karczmy JP Kuszelewskiego, o kilkadziesiąt 
kroków z lewej wioska Debejkie zwana. Ku zachodowi zimowemu w podobnej 
odległości, kaplica tymże samym nazwiskiem, stąd ku wschodowi letniemu widać dwór 
o tysiąc jakiś kroków Łuz. O kilkadziesiąt ku północy wioska dworu nazwiskiem 
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Herkance zwana, jak kaplica, wioska i dwór JP Kuszelewskiego. Tu kończy się parafia 
wiżuńska. 
Parafia wiżuńska nie ma żadnych granic wojewódzkich i powiatowych, ale cała ze 
wszystkimi wioskami i miejscami, jest położona w powiecie wiłkomierskim, dekanacie 
zaś kupiskim, jak się i więcej o tym namieniło. 
Takowe opisanie parafii mojej podpisem ręki własnej stwierdzam  

k. Jakub Janowski 
Kanonik smoleński  

Pleban wiżuński 
 

II.24. Wobolniki 
 
LPAH, F. S.A., nr 19.253, k. 212 – 229 (kopia) 
[k.212] 
 

Parafia wobolnicka 
 

1-mo 
 

Kościół parafialny wobolnicki w miasteczku Wobolnikach267

Akmena zaścianek w dobrach  JOOKK Radziwiłłów do dworu sołomieskiego należący, 
na wschodzie letnim mili półtorej wielkiej od kościoła.  

 zwanych, położony w 
powiecie upitskim, w dekancie kupiskim. Wioski i miejsca do tej parafii należące, są w 
tymże powiecie prócz niektórych, podług alfabetu ułożone. 

Bakszany wieś w tychże dobrach i do tego dworu należąca, na wschodzie letnim mil 
dwie miernych od kościoła. 
Bartkuny wieś do plebani wobolnickiej należąca, leży miedzy wschodem zimowym i 
południem ćwierć  mili wielkiej od kościoła. 
Barczunele wieś w starostwie wobolnickim, na  zachód letni mila wielka od kościoła. 
Bedele wieś w tymże starostwie, miedzy wschodem i południem pół mili wielkiej od 
kościoła. 
Bejbaki wieś przez pół do starostwa wobolnickiego, a przez pół do plebani wobolnickej 
należąca, miedzy zachodem  letnim a północą mila mierna od kościoła. 
Berniuniszki zaścianek w dobrach JOOKK Radziwiłłów, do dworu sołomieckiego 
należący, na wchód zimowy leżący mila wielka od kościoła. 
Beszuspre zaścianek w tychże dobrach i do tegoż dworu należące, między wschodem 
zimowym i południem mila wielka od kościoła. 
Boże wieś w tychże dobrach i to tegoż dworu należąca, na wschód zimowy mil dwie 
wielkie od kościoła. 
Butnuny wieś szlachecka przez pół do JP Szilinga kurlandczyka a przez pół do JP 
Chalakiewicza należąca, na zachodzie zimowym mila wielka od kościoła. 
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Cipiszki dwór w dobrach JOOKK Radziwiłłów, w posesji zastawnej u WW Koscełów 
Tadeusza starosty miednickiego i Józefa pułkownika WKL, na wschodzie zimowym 
trzy ćwierci mili wielkiej od kościoła. 
Cyreny wieś w tychże dobrach i do tegoż dworu należąca, na wschodzie letnim mila 
mierna od kościoła. 
Cziżyszki zaścianek w tychże dobrach do dworu sołomieskiego należący, na wschodzie 
letnim mila mierna od kościoła. 
Darszyszki wieś w starostwie wobolnickim, leży na południe milę wielką od kościoła. 
Dejkiszki268

Dewnary wieś należąca do kk dominikanów poławeńskich, na północ mila wielka od 
kościoła. 

 wieś w tymże starostwie, leżąca na południe trzy ćwierci mili od kościoła. 

Dyle269

Dworzysze dwór JP Chojnowskiego starosty, na zachodzie letnim półtorej mili miernej 
od kościoła. 

 dwór JP Koplewskiego rotmistrza wiłkomirskiego, na północy półtorej mili 
wielkiej od kościoła. 

Dworaliszki wioska JP Karpia chorążego upitskiego, na zachodzie letnim pół mili 
miernej od kościoła. 
Ejgirdyszki dwór w dobrach JOOKK Radziwiłłów, w posesji zastawnej WW Koscełów 
jednym prawem z Cipiszkami, na północy, półtorej mili od kościoła. 
Gałwaki wieś w dobrach JOOKK Radziwiłłów, do dworu sołomieskiego należąca, na 
północ półtorej mili od kościoła. 
Gajziuny wieś w starostwie wobolnickim, między zachodem i północą mila wielka od 
kościoła. 
Gikany wieś w tymże starostwie, między wschodem zimowym i północą mila mierna 
od kościoła. 
Gotowcie wieś w tymże starostwie, na północ leżąca milę wielką od kościoła. 
Godzie dwór i fundum po JP Ocemnotockim JOK Poustowskego biskupa w Inflantach 
rezydującego, na zachód letni półtorej mili wielkiej od kościoła. 
Godzie wieś przez pół do tegoż JOK biskupa należąca a przez pół do JP 
Pietraszewskiego łowczego upitskiego, mili półtorej miernej od kościoła.  
Gumbele wieś JOOKK Radziwiłła, do dworu sołomieskiego należąca, na wschód 
zimowy półtorej mili wielkiej od kościoła. 
Grube zaścianek w tychże dobrach i do tego dworu należący, na północ mili półtorej od 
kościoła. 
Grundziszki starostwo od sześciu mieszkańców w posesji W Tura, na północ mil dwie 
wielkich od kościoła. 
Jasiuliszki wieś do starostwa wobolnickiego należąca, między zachodem letnim i 
północą pół mili wielkiej od kościoła. 
Intkuny folwark starostwa wobolnickiego, na wschodzie zimowym pół mili miernej od 
kościoła. 
Itgołowkie wieś w tymże starostwie, na północ pół mili od kościoła. 
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Jozuliszki wieś kk dominikanów poławeńskich, między północą i wschodem letnim pół 
mili wielkiej od kościoła. 
Juny wieś w starostwie wobolnickim, na południu leżąca mili półtorej wielkiej od 
kościoła. 
Kataliszki wieś do starostwa kupiskiego należąca, na wschodzie zimowym ćwierć mili 
wielkiej od kościoła. 
Kondryszki zaścianek w starostwie wobolnickim, leży ku południowi milę wielką od 
kościoła. 
Klingi wieś w dobrach JOOKK Radziwiłłów, do dworu sołomieskiego należąca, na 
wschód zimowy milę wielką od kościoła. 
Kupre270

Krusiliszki folwark do Sołomiesia należący, w dobrach JOOKK Radziwiłłów, na 
wschodzie zimowym pół mili wielkiej od kościoła. 

 wieś w tychże dobrach do dworu sołomieskiego należąca, między północą i 
wschodem letnim mila wielka od kościoła. 

Kurkle wieś przez połowę kk dominikanów skopiskich a przez połowę JP Kopańskiego, 
na północ leżąca mili półtorej wielkiej od kościoła. 
Lebieniszki wieś w starostwie wobolnickim, na południu mila wielka od kościoła. 
Linajcie wieś w tymże starostwie, na zachodzie zimowym mila wielka od kościoła. 
Łauże wieś w tymże starostwie, na południu mili półtorej wielkiej od kościoła. 
Łomaki wioska kk dominikanów poławeńskich, na północ trzy ćwierci mili od kościoła. 
Martyszuny wieś w dobrach JOOKK Radziwiłłów, do dworu sołomieskiego należąca, 
na wschodzie letnim pół mili od kościoła. 
Mażany wieś do starostwa żodykańskiego należąca, mającego fundum w parafii 
posolskiej, w posesji JP Roppa, względem kościoła wieś ta między południem i 
zachodem zimowym mili półtorej wielkiej od kościoła. 
Mażuchny wieś w starostwie wobolnickim, na południu mili półtorej od kościoła. 
Mejłuny wieś w dobrach JOOKK Radziwiłłów do dworu birżańskiego należąca, na 
północ mila mierna od kościoła. 
Mikiany wieś do starostwa żodykańskiego należąca, między południem i zachodem 
zimowym, półtorej mili wielkiej od kościoła. 
Miedzmny wieś w starostwie wobolnickim, na południu półtorej mili wielkiej od 
kościoła. 
Mieluny wieś do plebanii wobolnickiej należąca, na zachodzie letnim pół mili miernej 
od kościoła. 
Mujmiliszki zaścianek w starostwie wobolnickim, na południu pół mili wielkiej od 
kościoła. 
Narwidzie wieś w dobrach JOOKK Radziwiłłów, do dworu sołomieskiego należąca, na 
północy półtorej mili wielkiej od kościoła. 
Natyszki wieś w starostwie wobolnickim, na południu pół mili wielkiej od kościoła. 
Nowiki wieś do starostwa pruselkiego należąca, w posesji JP Mirbacha, na północy mili 
półtorej wielkiej od kościoła. 
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Nowiany zaścianek JP Chojnowskiego skarbnika inflanckiego, na zachodzie zimowym 
półtorej mili wielkiej od kościoła. 
Nowojedzie wieś w dobrach JOOKK Radziwiłłów, do dworu ejgirdyskiego, na północ 
mili półtorej od kościoła. 
Ogince271

Padogi wieś w starostwie wobolnickim, na zachodzie zimowym o półtorej mili wielkiej 
od kościoła. 

 okolica wielka i rozległa szlachecka mająca w całości domów sześćdziesiąt 
szlacheckich, mizernie wyglądających, na północ półtorej mili wielkiej od kościoła. 

Peszatyszki zaścianek do kk poławeńskich należący, na wschodzie letnim pół mili 
miernej od kościoła. 
Polepie wieś w dobrach JOOKK Radziwiłłów do dworu sołomieskiego należąca, na 
wschodzie zimowym milę wielką od kościoła. 
Popiwesa okolica szlachecka w powiecie wiłkomierskim, leżąca między wschodem i 
południem półtorej mili miernej od kościoła. 
Porja okolica szlachecka, między południem i zachodem zimowym półtorej mili 
wielkiej od kościoła. 
Punoj wieś w starostwie wobolnickiem, między południem i zachodem zimowym mila 
mierna od kościoła. 
Purleszki dworek i wioseczka razem JP Razena skarbnika inflanckiego, na północ mil 
dwie wielkich od kościoła. 
Putejki zaścianek do starostwa żodykańskeigo należący, między południem i zachodem 
zimowym mil dwie miernych od kościoła. 
Puzyniszki wieś w starostwie wobolnickim, na południe półtorej mili wielkiej od 
kościoła. 
Prusele272

Radzigoła wieś w starostwie wobolnickim,  na wschodzie zimowym ćwierć mili od 
kościoła. 

 wieś i starostwo razem do JP Mirbacha konsyliarza JKM należąca, między 
wschodem i południem mil dwie wielkich od kościoła. 

Ratele wieś w tymże starostwie, na południu leżąca mil dwie miernych od kościoła. 
Remejki wieś w dobrach JOOKK Radziwiłłów do dworu cipiskiego należąca, na 
wschodzie letnim pół mili wielkiej od kościoła. 
Remongajle wieś w tychże dobrach do dworu sołomieskiego należąca, na wchodzie 
zimowym pół mili miernej od kościoła. 
Saucie zaścianek w dobrach JOOKK Radziwiłłów, do dworu sołomieskiego należący, 
na północ mili półtorej wielkiej od kościoła. 
Szalnie wieś w tychże dobrach do dworu ejgirdyskiego należąca, na północ mila wielka 
od kościoła. 
Szakupis zaścianek w starostwie wobolnickim, na południu mili półtorej wielkiej od 
kościoła. 
Szlagieryszki zaścianek w dobrach JOOKK Radziwiłłów, do dworu sołomieskiego 
należący, na wschodzie letnim półtorej mili miernej od kościoła. 
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Szlakiszki zaścianek w tychże dobrach, do dworu sołomieskiego należący, na 
wschodzie letnim mila mierna od kościoła. 
Skieberdyszki zaścianek w tychże dobrach, do dworu sołomieskiego należący, na 
północ półtorej mili wielkiej od kościoła. 
Sodaliszki273

Sołomieść

 wieś w starostwie wobolnickiem, na południe mil dwie miernych od 
kościoła. 

274 dwór i miasteczko razem, w dobrach JOOKK Radziwiłłów, w posesji 
zastawnej ad presens JW Benedykta Morykoniego pisarza WKL275

Sągajle wieś w starostwie wobolnickim, między południem i zachodem zimowym mila 
wielka od kościoła. 

, na wschodzie 
zimowym półtorej mili wielkie od kościoła. 

Skiacotyszki folwark plebański, między zachodem i północą trzy ćwierci mili od 
kościoła. 
Skomoroki dwór do starostwa pruselskiego należący, na północy mil dwie miernych od 
kościoła. 
Swile wieś w dobrach JOOKK Radziwiłłów, do dworu sołomieskiego należąca, na 
północy mili półtorej wielkiej do kościoła.    
Szukiany wieś JP Karpia chorążego upitskiego, na zachodzie zimowym mila wielka od 
kościoła. 
Strażdzie wieś w starostwie wobolnickim, na zachodzie letnim ćwierć mili od kościoła. 
Stubury wieś w dobrach JOOKK Radziwiłłów, do dworu sołomieskiego należąca, na 
wschodzie zimowym półtorej mili miernej od kościoła. 
Stumbryszki zaścianek w starostwie wobolnickim, na północ półtorej mili wielkiej od 
kościoła. 
Traszkie wieś w tymże starostwie, na południe leżąca mila mierna od kościoła. 
Trujły zaścianek w dobrach JOOKK Radziwiłłów, do dworu sołomieskiego należący, 
na wschodzie zimowym półtorej mili wielkiej od kościoła. 
Unciszki276

Waśniuny wieś w starostwie wobolnickim, na południe półtorej mili wielkiej od 
kościoła.  

 wieś w starostwie wobolnickim, na zachód zimowy leżąca trzy ćwierci mili 
miernej od kościoła. 

Werejkie wieś w starostwie gilańskim, do posesji JP Mirbacha, na południe mil dwie 
wielkich od kościoła. 
Wieloniszki wieś w starostwie wobolnickim, między południem i wschodem trzy 
ćwierci mili od kościoła. 
Wieściuny wieś JP Koplewskiego rotmistrza wiłkomierskiego, do dworu Dylów 
należąca, na północ mil dwie miernych od kościoła. 
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Winosedys zaścianek w starostwie wobolnickim, na południu półtorej mili wielkiej od 
kościoła. 
Wieliszki dwór JP Ordyńca, w posesji zastawnej JOOKK Radziwiłłów, na północ mili 
półtorej wielkiej od kościoła. 
Wieliszki wieś w tychże dobrach JP Ordyńca rotmistrza wiłkomierskiego, na północ 
półtorej mili wielkiej od kościoła. 
Widujgiry zaścianek w starostwie wobolnickim, na południe półtorej mili wielkiej od 
kościoła. 
Widuszalis zaścianek w tymże starostwie, na południe mili półtorej wielkiej od 
kościoła. 
Wilejszyszki zaścianek w dobrach JOOKK Radziwiłłów, do dworu sołomieskiego 
należący, na północ półtorej mili miernej od kościoła. 
Wobolniki dwór i fundum starostwa wobolnickiego w posesji JW Fryderyka 
Moszyńskiego skarbnika WKL277

Wobolniki miasteczko całe starościańskie, prócz juryzduki plebańskiej szesnaście 
domów zawierającej i kilka sążni rynku do plebanii należącej, jak jest ad presen. 

, na północ opodal od miasteczka o kilka tysięcy 
kroków od kościoła. 

Zaprudziszki zaścianek w starostwie wobolnickim, na południe miej niż ćwierć mili od 
kościoła. 
Żakiszki zaścianek w dobrach JOOKK Radziwiłłów, do dworu sołomieskiego należący, 
na południe mila wielka od kościoła. 
Żemajtele wieś w dobrach tychże, do tegoż dworu należąca, między wschodem i 
południem mila wielka od kościoła. 
Żyle wieś w tychże dobrach i do tegoż dworu należąca, na wschodzie letnim mil dwie 
wielkich od kościoła. 
Zyzany wieś w tychże dobrach i do tegoż dworu należąca, na północy półtorej mili 
wielkiej od kościoła. 
 

2-do 
 

Od kościoła parafialnego, kościoły w okolicy sąsiedzki są następujące: 
Birże kościół parafialny, względem Wobolnik na północy, w tymże powiecie i 
dekanacie, w dobrach JOOKK Radziwiłłów, o mil trzy wielkich od Wobolnik. 
Kryniczyn kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach dziedzicznych 
JP Karpia chorążego upitskiego, na zachód letni mil dwie wielkich od Wobolnik. 
Kupiszki kościół parafialny, w dobrach starościańskich, zostających ad presens w 
posesji JOK Adama Czartoryskiego, na wschód zimowy o mil trzy wielkich od 
Wobolnik. 
Popiele kościół parafialny w dobrach JOOKK Radziwiłłów, w tymże powiecie i 
dekanacie, na północ mil trzy wielkich od Wobolnik.  
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Pompiany kościół parafialny, w tymże powiecie i dekanacie wiłkomierskim, w dobrach 
JP Józefa Szyszły regenta asesorskiego za prawem kadukowym, od kk karmelitów 
odeszłych, na zachód zimowy mil trzy wielkich od Wobolnik. 
Ponedel kościół parafialny w powiecie wiłkomierskim, w dekanacie kupiskim, w 
dobrach JW Chreptowicza podkanclerza litewskiego, na wschód letni mil cztery od 
Wobolnik. 
Rostowska alias Podbirże kościół parafialny w tymże powiecie i dekanacie, w dobrach 
Rostowskich, na zachód letni mil trzy wielkich od Wobolnik. 
Subocz kościół parafialny w powiecie wiłkomierskim w dobrach starościańskich, w 
posesji ad presens JP Platera, na południu mil trzy wielkich od Wobolnik. 
 

3-tio 
 

Miasto znaczniejsze: 
Poniewież miasto sądowe przy rzece Niewiąż, między zachodem zimowym i 
południem, odległe o mil sześć miernych od Wobolnik. 
 

4-to 
 

Droga z Wobolnik do Poniewieża. Od Wobolnik o trzy ćwierci mili kopanicami, dalej 
lasami białymi, wybojami, błotami niewygodnymi, aż do mostku na rzece Piwesie, 
mający nazwisko Królewski Most. Po tym w prawo załamuje się droga do karczmę 
Grundziską JP Tura, mimo której prosto, częścią brodami niedużymi, częścią wyboistą 
drogą przechodzi gościniec, aż do puszczy starościańskiej wobolnickiej, o mil dwie 
wielkich od Wobolnik, którą puszczą w początku bród niewielki, czasem na wiosnę 
głęboki przejechawszy. Następnie dwie góry trochę przykre pominąwszy, dalej blisko 
mili w puszczy idzie gościniec, przez rzekę nieszeroką i zarosłą nazywająca się Sfolka, 
na której jest most stary, nieco wysoki, a mało wygodny. Dalej tą puszczą, której się 
blisko trzy mili liczy bez przerwy i bez mieszkańców, przychodzi gościniec do Ławeny, 
na której jest most i grobla wygodna, przy której młyn i tartak nowe są wybudowane. 
Przy folwarku z drugiej strony, nazywającego się Paloniszki w parafii 
staroponiewierskiej. Od młynu idzie gościniec na kopanicę, która prosto wchodzi do 
Poniewieża starego. 
Droga z Wobolnik do Poniewieża tak sama jest zima co i letnia, w zimie można stanąć 
za godzin pięć, a w lecie dla złej drogi za godzin dziesięć stanąć można. 
 

5-to 
 

Jezior w całej parafii żadnych nie masz. 
Błoto znaczniejsze zacząwszy się od Piwesy rzeki, między wschodem i południem w 
boku Sołomieścia, ciągnie się na wschód mimo miasteczka i dworu Sołomieścia, przez 
które jest grobla sypana żwirem i drzewem, ze dworu do miasteczka, sadzona w 
poprzek błota. Dalej ciągnie się mimo Trujłów i Akmeny zaścianków mieszkalnych w 
prawo, mimo których zaścianków z błot kupiskich wychodzi rzeka Akmena i w te 
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wielkie wpada błota. Na lewej stronie nad błotem tym zostają się wieś Gumbele, i 
zaścianek Szlakiszki, aż na północ pod wieś Narwidzie ciągnącego się i zostawiającego 
swą płaszczyznę, z której po tym wychodzi rzeka wąska Czewesa. Ciągnie się blisko 
ćwierć mili i wpada z innymi ruczajami z innych błot wychodzących do rzeki 
Oposzczy. Dłużyna tego błota być może do mil dwóch, szerzyny do pół ćwierci mili, na 
których ludzie lubo robią siano, bydła jednak dla trzęsawisk paść na nim nie można, Na 
koło tego błota pomiędzy wioskami są lasy białe, a częścią na budowlę prostą zgodne. 
Wnoszą niektórzy że tam musiało być jezioro, można by go było osuszyć za wielkim 
wysiłkiem. 
Błoto drugie wąskie zaczyna się od rzeki Totoły, od południa i ciągnie się kołem mimo 
gruntów z jednej strony wsi Bartkun, Pagndy karczmy sołomieskiej z drugiej strony od 
Wobolnik, aż na wschód letni pod Gozuliszki wieś. Stamtąd ciągnie się do północy 
mimo Gotowcie, Ejgirdyszki, z którego błota wychodzi rzeka Bendrynia i łączy się z 
drugą rzeką Skworbą, także z błot ponedelskich, ciągnącą aż do Oposzczy. Dłużyni tego 
błota mila wielka, na tym błocie jest grobla sypana do folwarku starościańskiego 
wobolnickiego Intkun, na gościńcu do Subocza idącym, między wschodem i południem. 
Na samym zaś wschodzie zimowym za miasto wyjechawszy do Sołomieścia, na tym 
błocie jest bród z kamienia układany, gruntem plebańskim przez połowę, a drugą 
połowę gruntem sołomieskim, pod karczmę Pagrundę. Szerzyni być może tego błota do 
dwóch set kroków. Miejscami jest używalne, a po większej części chrustami i łozą 
zarosłe. Osuszywszy może być zgodne wszystkie na łąki. Przy tym błocie opodal od 
miast w chrustach są mogiły żydowskie. 
Błoto trzecie zacząwszy od błot wyżej opisanych sołomieskich od Szlakiszek łąkami i 
chrustami ciągnące się mimo Cipiszek. Najbardziej około tego dworu rozszerzone, 
używalne na łąki. Zostawiwszy po tym dwór Cipiszki, na pagórki w lewej stronie 
ciągnie się błoto mimo Krusiliszek z lewej strony i mimo folwarku Gintkun z drugiej 
strony, bardzo zarosłe i mało używalne. Przychodzi do grobli na gościńcu subockim, 
której prętów pięćdziesiąt być może. Toż same błoto dalej z drugiej strony grobli 
ciągnie się i rozdziela, część jedna mimo Gikan z lewej strony, mimo Traszkie z drugiej 
strony, to jest po prawej. Szeroko i wąsko mimo Darszyszki po prawej stronie 
zaostającej. Lasami i chrustami podchodzi pod samą Piwesę rzekę. Za Darszyszkami 
druga część tego błota od grobli zacząwszy, ciągnie się mimo wieś Bedele w lewej 
stronie niby na pagórku stojącej. Ciągnie się miejscami częścią używalnymi łąkami, 
częścią zaroślami i bagnami, mimo wieś Wieloniszki, po prawej stronie zostające i tam 
podpiera pod Totołę rzekę. Dłużyni tegoż błota jak naokoło być może do mil półtora 
wielkiej, szerzyni nierównej miejscami do dwustu prętów i więcej, miejscami do 
pięćdziesięciu. 
Błoto czwarte, zacząwszy od zachodu zimowego od gruntów galnimiańskich parafii 
kryniczyńskiej. Ciągnie się pod wieś Unciszki, po tym idzie pod wieś Sągajle zaroślami 
i trzęsawiskami, tu się rozszerza z przyczyn zachodzących błot od Butniun i Godziów. 
Od puszczy starostwa żodykańskiego zaczynających się i mało używanych, zaroślami i 
trzęsawiskami, łączą się te błota godzkie, butniuńskie, sągajlskie i unciskie razem. 
Rozdzielają się znowu w prawą stronę mimo Linajcie i Gienoiny, po prawej stronie błot 
ciągnie się aż pod okolicę szlachecką Porje i kończy się tu część przy rzece Porji, przy 
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tejże okolicy. Część tegoż błota od Butnin zacząwszy ciągnie się mimo Unciszki po 
lewej stronie na pagórku stojące. Ciągnie się zaroślami i bagnami, częścią bardzo małą 
od brzegów tylko używalną, pod wieś Lebieniszki, w prawej stronie zostawiwszy wieś, 
zwraca się niby ku wschodowi od południa i ciągnie się mimo zaścianek Mujmiliszki po 
prawej na pagórku stojący. Mimo wieś Natyszki, po lewej stronie zostające, przychodzi 
do grobli na gościńcu poniewieskim, szerokiej prętów 100 góra. Od grobli ciągnie się 
do puszczy, pod Waśniuny i tam blisko mili rozszerza się w lasach, trzęsawiskach i 
nieużywalności. Jeden bok od południa podchodzi pod wieś Miedzmny, drugi bok 
zostaje w puszczy pod Waśniunami, między wschodem i południem, przez które błoto 
w lesie jest grobla od prętów góra sto pięćdziesiąt dłużyni mająca, na drodze do wsi 
Waśniun, Ratelów, Sodaliszek, Pruselów i Werejek, bok niby wschodowy zimowy tego 
błota, pod wieś Darszyszki, od puszczy waśniuńskiej, kończy się przy rzece Piwesie, od 
której zaczęło się opisywać pierwsze błoto sołomieskie. Dłużyny tego błota jak jest na 
około góra mil dwie być może, szerzyna miejscami góra mili, miejscami pół mili i 
ćwierć mniej innymi miejscami. Osuszyć to błoto trudno dla wielkości i wątpliwości 
użytków. 
Rzeka Piwesa idzie od Kupiszek, w naszej parafii zaczyna się od mostku pod Molną 
karczmą do Kupiszek należącą, ciągnie się mimo Sołomieść ku południowi mimo 
Stubury. Po tym Ogince w lewie zostawiając, a w prawie Darszyszki, idzie dalej mimo 
Waśniun, w prawej zostających, Prusele w lewej stojących i tam załamuje się niby ku 
zachodowi i idzie mimo Sodaliszki na prawej zostające bardzo blisko. Dalej idzie 
gruntami grandziskimi starościańskimi w posesji JP Tura. Tu rozgranicza od Pompian, 
w którą parafię pompiańską dalej teraz rzeka Piwesa poszła. Dłużyna tej rzeki do mil 
dwóch w tej parafii. 
Rzeka Oposzcza zaczyna się od Purleszek gruntów JP Razena od północy względem 
naszego kościoła. Zostawiwszy Purleszki w lewej a w prawej Szlaperyszki i Wioliszki, 
takoż w lewej zostawiwszy Gatwaki. Trochę opodal jest most stary wysoki i do 
przejechania bardzo niebezpieczny, na gościńcu do Popiel idącym. Wychodzi dalej ta 
rzeka w lasy i bagna parafii birżańskiej. Długość tej rzeki w tej parafii do trzech ćwierci 
mili, szerokości do sześciu sążni, miejscami szerzej i wężej. Przy tej rzece są używalne 
łąki szeroko wychodzące w naszej parafii, a w birżańską, pompiańską, ponedelską, stają 
się błota zarosłe, częścią łozą, częścią olchą, brzozą i jodłą. 
Rzeka Totoła zaczyna się w tutejszej parafii, od błota ruczajem bardzo małym 
wychodzi, mimo wsi Klingów, w lewej stronie Klingi zostawiwszy idzie dalej mimo 
samej wsi Gikan takoż po lewej na pagórku zostającej się. Dalej tamże trzecim błotem 
idzie mimo Bedele lewą stroną, dołami i błotem wyłania się mimo Wieloniszek 
ruczajem niedużym. Rozdziela się niby wieś Bartkuny w prawej zostające, pod których 
wsi gruntami, niby znaczniejszym korytem, dzieląc łąki Natyszek po lewej idzie 
zostawiając w prawej grunta plebańskie Gieniszki, gdzie stoi most od 5 sążni dłużyny, 
miernej wysokości, na gościńcu poniewieskim z Wobolnik. Dalej mimo gruntów 
gieniskich, idzie łąkami i zaroślami, przez grunta i zarośla zaścianku Zaprudziszek, 
zostawiając mieszkańców po prawej stronie, idzie dalej takoż łąkami i zaroślami, pod 
wieś Strażdzie, gdzie jest granica gruntów plebańskich od Strażdziów. Mimo tej wsi 
idzie dalej ku wsi Dumblunów, zostawiając w lewej stronie grunta wsi Strażdziów i 
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Dumblun, a w prawej od gruntów plebańskich, miasteczkowe, starościańskie i dworne 
nazywające się Olenie, z którymi bokiem schodzą się grunta wsi plebańskiej Mielun, 
końcami do rzeki Totoły od Dumblun graniczący na tej rzece. Za Dumblunami jest most 
miernej wysokości, dłużyny na sążni dziesięć, na gościńcu posolskim. Od mostu dalej 
na zachód idzie mimo gruntów wsi niedalekiej Jasiuliszki, po prawej stojącej, a w lewej 
zostawiwszy grunta dumbluniskie, do łąk folwarku plebańskiego Kwieńtyszek, gdzie 
granica łąk plebańskich i wsi Bedele po prawej, a po lewej stronie gruntów i wsi 
Barczunek, graniczącej z parafią kryniczyńską. Od tej wsi kręto poszła ta rzeka dalej do 
Berkun wioski parafii kryniczyńskiej. Długości tej rzeki w tej parafii na mil dwie 
wielkich, szerokości miejscami najszersza sążni dwadzieścia jeden, miejscami zaś 
sążnia nie masz. W lecie ta rzeka nie wszędy wysycha, na wiosnę zaś bardzo szeroko 
łąk i pól zalewa, bezrybna i błotnista. 
Rzeka Woboła z drugiego błota wychodzi od Gotowciów idzie nieznacznym ruczajem, 
łąkami i zaroślami wsi Itgołowkie i Dejkiszek, mimo dworu wobolnickiego, szeroką 
łąką. Na tej łące jest rów szeroki dla jednym miejscem idącej, żeby łąk i pól nie 
zalewało na wiosnę, aż do mostu pod dworem wysokiego, na grobli wysoko sypanej, na 
gościńcu ryskim, przy której niegdyś był młyn i staw wielki, które są zrujnowane, 
spuszczone na łąki. Od tego mostu szerszym trochę korytem, idzie pomiędzy gruntami 
mieszczan wobolnickich starościańskich, do cegielni takoż starościańskiej przychodzi, 
pod pole z drugiej strony plebańskie z Totołą graniczące drugim końcem, od cegielni po 
końcu pomienionego pola i drugim końcem cielętnika plebańskiego, nazywającego się 
Deksznia, przez które jest od plebanii aż do rzeki Woboły grobla sypana, dłużyny sto 
prętów. Na tej rzece jest most plebański do pola plebańskiego, między rzekami Wobołą 
i takoż Totołą będącego. Od tego mostu idzie dalej końcem cielętnika i pomienionego z 
drugiej strony pola od Strażdziów do gruntów mieszczan starościańskich wobolnickich. 
Stamtąd kręto łąkami i zaroślami małymi idzie i zaraz niedaleko w bród wpada Totoły, 
na którym brodzie są wysokie kładki dla przejścia na wiosnę do kościoła ludziom 
strużdziańskim, unciskim, sągajliskim. Dłużyni tej rzeki nieznacznie idzie może być 
mila wielka, szerzyna w największych jamach sążni dwa, na wiosnę szeroko rozlewa, w 
lecie zaś cała wysycha. 
 

6-to 
 

Lasu w tej parafii do budowy zgodnego bardzo jest mało i to tylko olcha, brzoza i osina, 
prócz pół mili dłużyny i szerzyny lasu między wschodem i południem, pod 
Waśniunami, w którym znajdzie się sosna lecz bardzo rzadka. Inne wsie jako i samo 
miasteczko ani na opał lasu nie ma. Lubo naokoło są zarośla ale tylko chrusty, a nie 
drwa, na błotach zarosłe. Do starostwa wobolnickiego jest puszcza biała należąca, 
olchowa i brzozowa, tylko pomiędzy błotami i wioskami zarosła, z której się na drwa i 
budowle ordynaryjne wybiera drzewo, o trzy ćwierci mili od Wobolnik zaczyna się, o 
pół ćwierci mili za Natryszkami, na południu. Ciągnie się więcej mili dłuzyna, a więcej 
dwie szerzyna. Naokoło tego lasu są wioski Darszyszki, Waśniuny, Ratele, Sodaliszki, 
Grundziszki, Juny, Łauże, i zaścianek Szakupis, gdzie mieszka leśniczy. Prócz tego lasu 
starostwa wobolnickiego, puszcza wielka sosnowa, o mil półtorej ciągnie się wzdłuż, a 
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więcej jak trzy wszerz. Zacząwszy od Grundziszek, aż pod Paluniszki, przez którą 
puszczę trak z Wobolnik do Poniewieża wzdłuż idzie. Odległa ta puszcza od Wobolnik 
o mil dwie wielkie. 
Na wschodzie zaś letnim mają Jkk dominikanie poławeńscy lasu białego. To jest olchy, 
brzozy i osiny do pół mili wszerz, a do ćwierć mili wzdłuż. Przy wioskach swoich 
Łomakach Jozuliszkach i zaścianku Peszatyszkach, w odległości o pół mili miernej z 
Wobolnik. 
Na północy wsie Kupre, Gałwaki, Narwidzie, Cipiszki w dobrach JOOKK Radziwiłłów 
mają lasu białego, po między błotami od Sołomieścia i łąkami olchy, brzozy i osiny, na 
opał i budowę zgodną. 
Na zachodzie zimowym Godzie mają lasu swojego białego olchy i brzozy. Przy lasach 
takoż starostwa żodykańskiego w żurostach, łąkach i błotach do włók piętnastu na opał i 
budowle ordynaryjną zgodną  
Więcej oprócz zwyczajnych zarośli, chrustów, lasu na opał ani budowlę zgodnego nie 
masz. 
 

7-mo 
 

Młynów w tej parafii nie ma. 
 

8-vo 
 

Drogi partykularne i trakty publiczne w tej parafii, podług  
1-mo Droga do Birż. Z miasteczka wychodzi ulica na wschód słońca letni, o 
kilkadziesiąt kroków za miasteczkiem zatamuje się droga w lewo na zachód letni idzie 
gościniec przez most na rzece Wobole, pod dworem wobolnickim, której na boku w 
prawej zostaje się stronie, a droga prosto przechodzi do grobli, zaraz pominąwszy dwór, 
którą idzie otwartym polem groblą kamienną aż do wsi plebańskiej Mikun, przez którą 
wzdłuż grobla i gościniec mimo karczmy w tejże wsi będącej. Przechodzi suchym 
polem, aż do wsi Jasieliszek o pół mili od Wobolnik, mimo w prawej stronie kaplicy, na 
mogiłach parafialnych stojącej. Przychodzi gościniec do karczmy jasielskiej, od której 
gościniec w prawo załamuje się przez wieś idzie prosto suchym i otwartym polem, aż 
do brodu niedużego, przy folwarku plebańskim Skiacotyszki , na którym jest mostek 
niewysoki, podniosły, nowy, z poręczami. Od brodu po prawej ręce zostawiwszy 
folwark, gościniec prosto idzie suchym, otwartym i równym polem. Przez środek wsi 
Bejbak, z której po tym zaraz za wsią wjechawszy do chrustów, droga kręta idzie 
dołami i wybojami przez stai dziesięć do pola, którym przychodzi do wsi Gajziun i idzie 
wzdłuż ulicy mokrej i kamienistej bardzo, aż do krzyża ze wsią na krzyżowych drogach 
stojącego. Od niego w prawo prostą drogą do Birż, a w lewo pomiędzy polem i łąkami 
dołem kręto i do dwóch stai chrustami, do nowego dworu wobolnickiego, który zostaje 
się w prawej a prosto poszła droga do Rostowska alias Podbirż, toż sama i do Rygi i 
Mitawy. Od parafii podbirżańskiej graniczy folwarkowy dwór, a od Birż wieś Gajziuny. 
2-do Droga do Posola. Toż samą wyjechawszy ulicą z miasteczka co i do Birż, toż sama 
idzie groblą wsią miekińską i do tejże wsi Jasiuliszek przychodzi karczmy, od której w 
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lewo przez pole jasiuliskie, aż do mostu na Totole stojącego, który przejechawszy 
przychodzi droga do wsi Dumblun. Po tym końcem wsi w prawo wychodzi droga 
polem, kręto aż do grobli czwartego błota, którą przejechawszy na prętów pięćdziesiąt 
dłużyny. Przychodzi gościniec aż do karczmy szukiańskiej i wsi, od karczmy 
zostawiwszy wieś w prawej i lewej stronie idzie prosto gościniec, mimo krzyża kręto, 
trochę suchym i otwartym polem, aż do karczmy JP Chojnowskiego pod dworkiem jego 
Dworzyszczem stojącej. Zostawiwszy polem karczmę i dworek w lewej stronie, gdzie 
się i granice parafii tutejszej kończą. Od Kryniczyna o mili półtorej wielkiej od 
Wobolnik, w prawo załamała się i poszła droga groblami do Leliszek w parafii 
kryniczyńskiej, ta sama droga i do Kryniczyna idzie. 
3-tio Droga do Popiela. Wyjechawszy z miasta Subocką ulicą, na wschód zimowy i 
przejechawszy most kamienny, na drugim błocie opisany, do karczmy Pagrundy, której 
niemal nie dojeżdżając w lewo załamała się dróżka niby na północ. Chrustem ciasno 
przejechawszy o stai może piętnaście, wychodzi gościniec na pole i przychodzi do 
końca wsi Martyszun. Tam zostawiwszy wieś w lewej, załamuje się gościniec w prawo, 
niby na wschód letni, idzie po tym polem i chrustami częścią ćwierć mili do Kuprów. 
Przejechawszy wzdłuż tą wieś, trochę w prawo, przychodzi gościniec do lasu białego 
JOOKK Radziwiłłów, którego wielkie pół mili przejechawszy, przychodzi gościniec do 
pierwszego w opisaniu błota, pod Gałwaki, na którym jest niby most z drzewa 
okrągłego usłany, a stai dwa dłużyny, drugi zaraz niedaleko mostek na Czewesie 
rzeczce na tym pierwszym błocie. Przejechawszy idzie drogą mimo nowej gaławackiej 
kaplicy na mogiłach parafialnych stojącej, do wsi Gałwaków. Tą mokrą ulicą i 
kamienistą wzdłuż przejechawszy wioskę, prosto przechodzi gościniec do wysokiego 
mostu na rzece Oposzczy stojącego. Tu się kończy parafia wobolnicka. 
4-to Droga do Ponedela, ta sama. 
5-to Droga do Kupiszek. Wyjechawszy tą samą wschodnią ulicą, którą i do Popiela, 
przejechawszy most kamienny, mimo karczmy Pagrundy, prosto otwartym polem idzie 
gościniec w poprzek wsi Remongajlów, aż do brodu wielkiego, na błocie w opisaniu 
trzecim będącego i do dwóch stai długiego, błotnistego i wyboistego, w chrustach. Dalej 
zaroślami i wybojami na różne strony kręto przychodzi droga za ćwierć mili od 
pierwszego brodu do brodu drugiego na tymże błocie trzecim, pod polem cipiskim. 
Przejechawszy bród drugi trochę błotnista, idzie droga pagórkiem wysokim, przez pola 
cipiskie, aż na miejsce gdzie dawniej karczma była. Stamtąd mocno w prawo jakby na 
południe załamała się droga, polem dwornym cipiskim, bardzo blisko po prawej stronie 
zostawiwszy dwór, idzie droga groblą, wąską kopaną, na tym trzecim błocie, na prętów 
może dwadzieścia dłużyny mającej. Przechodzi po tym pagórkiem i chrustem, aż do wsi 
Plikiów, którą po tym zostawia się w lewej. Droga przez błota i chrusty więcej o ćwierć 
mili, przychodzi do pola sołomieskiego, które prosto i sucho prowadzi droga, do 
miasteczka Sołomieścia i do karczmy, do której droga idzie groblą bardzo kamienistą na 
błocie w opisaniu pierwszym, dłużyna na prętów sto. Przejechawszy tę groblę mimo 
krzyża, przy grobli nowej mocno w prawo, pagórkiem gołym i kamienistym, na 
południe załamana droga, przychodzi do mostu wysokiego, starego i niebezpiecznego, 
na sążni piętnaście długiego, na rzece Piwesie, pod karczmą Moliną. Tu się kończy 
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granica tej parafii, od Kupiszek dalekości z tego miejsca do Wobolnik, mil więcej 
półtorej wielkiej. 
6-to Droga do Subocza. Wyjechawszy z miast tą samą ulicą na wschodzie zimowym, o 
prętów może półtora pominąwszy w lewo gościniec na kamienisty most do Kupiszek. 
Idzie gościniec w prawo groblami sypanymi, razy kilka załamanymi, mimo folwarku 
starościańskiego wobolnickiego Gintkuny, który po lewej zostawiwszy stronie. 
Gościniec dalej tymi groblami idzie, przez pole folwarczne i błoto opisane trzecie. Dalej 
tymi groblami wychodzi droga pod pole wsi Gikan, w końcu której grobli załamuje się 
droga w prawo, na południe i przechodzi polem wyniosłym i suchym przez wieś 
Gikany, prosto aż do kaplicy za wsią na polu, na mogiłach parafialnych, oparkanionych 
stojącej. Stamtąd zaś w lewą załamuje się i idzie chrustami i dołami, więcej ćwierć mili 
kręto do pola okolicy szlacheckiej Popiwesa przejechawszy, dołami i pagórkami na 
trzysta prętów pola, do karczmy w tejże okolicy stojącej JP Antoszewskiego porucznika 
wojsk WKL, którą zostawiwszy w lewej, gościniec zaraz przychodzi do rzeki Piwesy. 
Na most wysoki wąski i niebezpieczny, na sążni piętnaście długi, do mostu polem, 
załamuje się droga niby na zachód w prawo na błota i łąki nad Piwesą, mokrą i grząską 
do pół ćwierci mili wychodzi gościniec na pole okolicy szlacheckiej Ogince. Tu się 
kończy granica parafii tej, od Subocza w odległości od Wobolnik mili półtorej wielkiej. 
7-mo Droga do Pompian. Wyjechawszy z miasta ulicą na południe stojącą, trochę w 
lewo załamaną, idzie otwartym polem, pagórkami i dołami do rzeki Totoły, na której 
jest most wysoki, stary, od sążni może pięć długi, od którego w prawo trochę droga do 
brodu, od rzeki Totoły wylewającego na prętów dziesięć długiego i trochę głębokiego, 
niebłotnistego jednak. Od brodu przechodzi zaraz gościniec do wsi Natyszek, którą 
wzdłuż ulicą kopaną przejechawszy do prętów trzysta długą, w prawo załamaną 
niewiele idzie błotem i groblą w opisaniu czwartym i przychodzi pod pole zaścianku 
Mujmiliszek i polem niedużym, mimo samej chaty mieszkańca, w tym zaścianku 
przechodzi prosto zostawiwszy chatę w lewej stronie, dołami i brodem w lesie białym, 
niewielkim i niegłębokim. Wychodzi na pole wsi Lebieniszek, którym niewiele idąc, 
przechodzi droga końcem wsi pomienionej, przy karczmie, wyjechawszy z wioski 
polem równym i suchym, o prętów może sto, zostaje droga w lewo do wsi Łazów, a 
bierze się w prawo podjechawszy może być o prętów drugie sto w pół lasu, załamuje się 
znowu w prawo na zachód droga. Ciągnie się lasem białym rzadkawym, równiną suchą, 
dołami wybitymi i łąkami, blisko pół mili przychodzi polem do brodu głębokiego i 
długiego do prętów dwudziestu, od rzeki Porji wylanego, na błocie opisanym czwartym, 
pod polem okolicy szlacheckiej Porji. Stamtąd idzie droga polem wyniosłym, suchym, 
kręto przez środek okolicy Porji, ulicą mokrą błotnistą, grząską długą dwadzieścia 
osiem prętów. Wyjechawszy z ulicy polem gołym idzie droga do wsi Barkłuń parafii 
pompiańskiej, a Porje są nam granicą od Pompian, o mili półtorej wielkiej od Wobolnik  
Parafia wobolnicka nie ma w sobie żadnych granic wojewódzkich, ale się kładzie cała w 
powiecie upitskim, po Piwesę tylko w powiecie wiłkomierskim. 
Takowe opisanie parafii wobolnickiej podpisem ręki własnej stwierdzam  
 

k. Andrzej Wądołowski  
Pleban wobolnicki  
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 Indeks nazw geograficznych 

 

 
Abejuty 

..., 98 
Abele 

..., 98 
dwór, 15, 22 
folwark, 22 
jezioro, 15, 17, 20, 21 

miasto, 5, 15, 21, 22, 53, 62, 64, 67, 
69, 124, 127 
wieś, 102 

abelska 
parafia, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 64, 68, 
127 

Abmenis 
jezioro, 125 
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Abozieniszki 
..., 55 
wieś, 58 

Abtaukis 
zaścianek, 25 

Abżarnie 
zaścianek, 86 

Agłona 
ruczaj, 33 

Akla 
jezioro, 68 

Akmena 
rzeka, 176 
zaścianek, 98, 169, 176 

Akmieniszki 
..., 108 

Aktaczeris 
błoto, 126 

Alekny 
..., 49 
wieś, 54 

Aleksandria 
dwór, 24 

Aleksandrów 
dwór, 15 

Aleksieiszki 
..., 152 

Anderaskinia 
karczma, 107 

Andrunce 
..., 103 

Andruszany 
..., 82 
wieś, 85, 146 

Aniuńce 
..., 77 

Antalgie 
wieś, 152, 156, 164 

Antandria 
..., 38 

Antedewojnie 
wieś, 158 

Antodobie 
folwark, 152 

Antokol 
folwark, 37 
wieś, 164 

Antokolnie 
..., 158 
wieś, 163 

Antokrewnie 
folwark, 15, 21, 23 
jezioro, 15, 20, 21, 23 

Antolepty 
..., 43, 48, 157 

wieś, 10, 46 
Antonisze 

dwór, 15, 16, 23 
Antonos 

dwór, 23 
jezioro, 16, 20, 23 

Antonoskie 
jezioro, 21 

Antowile 
..., 37 

Antozigie 
..., 37 

Antuzow 
..., 47 
dwór, 46 

Antuzowa 
..., 47 

Antuzów 
dwór, 37 

Armaniszki 
..., 158 
wieś, 162 

Asperyszki 
folwark, 25 

Aszkince 
..., 77 

Atkaciszki 
zaścianek, 152, 157 

Atkaczyszki 
..., 137 

Audra 
..., 59 
folwark, 38 
rzeczka, 70 
rzeka, 15, 22, 67 
zaścianek, 15 

Auguliszki 
zaścianek, 152 

Augustów 
dekanat, 4 

Auksztakalnie 
..., 59, 64 

Auksztokalnie 
..., 92 

Auksztole 
..., 70, 97, 128 
wieś, 74, 121 
zaścianek, 37 

Auksztolis 
zaścianek, 86 

Aule 
..., 93, 95 
wieś, 86 

Ausztokaie 
wieś, 15, 23 
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Ausztykalnie 
..., 112, 116 
wieś, 120 

Autele 
..., 147 
wieś, 151 

Autrepis 
rzeka, 126 

Autrupis 
rzeka, 126 

Awiżenie 
folwark, 156 
wieś, 152 

Azaliszki 
folwark, 121 

Azeliszki 
folwark, 125 

Azubale 
..., 59 

Azuczaunie 
..., 37 

Azusienie 
..., 59 

Azuszele 
wieś, 25 

Azuszyle 
..., 15 
wieś, 23 

Azuzenie 
zaścianek, 143 

Ażubale 
..., 66 
zaścianek, 129 

Ażugirie 
wieś, 164 

Ażugiry 
folwark, 129 

Ażusienie 
..., 70 
wieś, 75 

Ażyszki 
jezioro, 68 
zaścianek, 66 

Babiany 
wieś, 25, 33, 36 

Baczuny 
wieś, 26 

Baiary 
..., 158 

Bakszany 
wieś, 169 

Bakucie 
..., 38 

Balnio 
jezioro, 44 

Balsie 
..., 112 
wieś, 116 

Bałele 
..., 103 

Bałtakarai 
..., 59 

Bałtakarcie 
..., 159 

Bałtis 
jezioro, 166 

Bałtoliszki 
zaścianek, 66 

Bałtulki 
błoto, 167 

Bałtusze 
wieś, 121 

Bałtyckie Morze, 32, 91, 92 
Barany 

zaścianek, 137 
Barczunele 

wieś, 169 
Barczunki 

wieś, 178 
Barczuny 

wieś, 95 
Barejsze 

..., 121 
Barkłunie 

wieś, 182 
Barszany 

..., 69 
Barsze 

..., 49 
wieś, 54 

Bartkuny 
wieś, 169, 176, 178 

Barwaniszki 
..., 121 
zaścianek, 127 

Barzdziałowskie 
..., 98 

Batkuny 
wieś, 86, 95 

Bauble 
..., 103 

Bawki 
wieś, 70, 74 

Bazyliszki 
zaścianek, 25 

Bebryszki 
..., 121 

Beczyszki 
..., 38 

Bedele 
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..., 178 
wieś, 170, 176, 178 

Begui 
folwark, 59 

Bejbaki 
wieś, 170, 180 

Bejejdzie 
..., 38 

Bekiery 
karczma, 37 

Bekince 
..., 158 

Bekincie 
wieś, 162 

Beleie 
dwór, 38 

Bendrynia 
rzeka, 176 

Bercziuny 
..., 38 

Berczny 
wieś, 92 

Bereżuny 
..., 71 
wieś, 75, 76 

Bernatany 
..., 97 

Bernatyszki 
..., 103 
wieś, 107 

Berniuniszki 
zaścianek, 170 

Berogie 
..., 147 

Berżona 
..., 98 

Beszuspre 
zaścianek, 170 

Białuny 
..., 38 
wieś, 48 

Biczie 
..., 77 

Biebrza 
rzeka, 4 

Biegieniszki 
zaścianek, 98 

Biejwiany 
..., 77 

Bielnadokie 
karczma, 127, 128 

Bieluny 
wieś, 164 

Biełuny 
rzeka, 46 

wieś, 46 
Bieńdziegiszki 

..., 55 
Bieriuny 

..., 38 
Biguszki 

dwór, 158 
Bikańce 

..., 77 
Biksze 

wieś, 86 
Bikszty 

..., 96 
Bikunie 

wieś, 48 
Bikuny 

..., 38 
Biluny 

wieś, 129, 135 
Biłańce 

..., 77 
Biłejszy 

..., 38 
Bimby 

..., 59 
Binkiszki 

zaścianek, 98 
birżańska 

parafia, 33, 34, 36, 92, 97, 111, 177 
Birże, 111 

dwór, 35 
księstwo, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 
miasto, 5, 6, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 
36, 73, 83, 85, 90, 95, 110, 142, 144, 
146, 175, 179 

Bitniszki 
dwór, 86, 96 

Bituncie 
jezioro, 141 

Blisgie 
karczma, 127 

Bliżyje 
karczma, 121 

Blodniki 
wieś, 26 

Bludzie 
folwark, 26 

Błaszkuny 
..., 59 

Bobordzie 
folwark, 164 

Bobrówka 
wieś, 16 

Bobrujsk 
dekanat, 4 
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Bobryszki 
..., 66 

Bochdaniszki 
dwór, 66 

Bogdaniszki 
zaścianek, 137 

Bogdańce 
..., 77 

Bogdynie 
zaścianek, 108 

Bogwile 
..., 59 

Bohdałów 
folwark, 98 

Bohdaniszeczki 
zaścianek, 15 

Bohdaniszki 
..., 69 

Boiary 
..., 147 
wieś, 149, 163 

Boiaryszki 
..., 59 
zaścianek, 42 

Boieryski 
..., 137 

Bojary 
..., 66, 121 
wieś, 69, 127 

Bojaryszki 
..., 38, 55 
wieś, 38, 86, 92, 129, 134, 152 
wioska, 58 
zaścianek, 38 

Bokiśe 
jezioro, 45 

Boniuszki 
..., 66 

Borkłojnie 
folwark, 71, 75 

Borkłonele 
..., 71 
wieś, 75 

Borowa 
karczma, 102 

Bortkiszki 
folwark, 15, 22 
wieś, 164 

Boryszki 
..., 82 
wieś, 85 

Bowble 
wieś, 121, 128 

Bowsk 
..., 97 

miasto, 32, 34, 73, 80, 91, 115, 119 
Bowski 

miasto, 91 
Bowszyszki 

..., 59 
Boziene 

jezioro, 57 
Boże 

wieś, 170 
Bożyszki 

zaścianek, 26, 35 
Bragiszki 

zaścianek, 137 
Brasław 

dekanat, 4 
brasławski 

dekanacie, 19 
dekanat, 9, 43 
powiat, 158 

brasłwski 
dekanat, 155 
powiat, 155 

Braszeki 
wieś, 34 

Braszki 
wieś, 26 

Bredesa 
jezioro, 161 

Bredesie 
..., 38 
wieś, 47 

Brejmeliszki 
zaścianek, 50, 52 

Brejwiszki 
..., 137 

Breże 
zaścianek, 26 

Bropotynia 
karczma, 22 

Brożyski 
folwark, 137 
wieś, 137 

brunowiska 
parafia, 92, 96 

Brunowiszki 
miasto, 96 

Bruzgule 
..., 82 
wieś, 84 

Bruzy 
..., 38 

Brygiszki 
wieś, 26 

Bryzg 
karczma, 53 
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Bryzgie 
..., 49 
karczma, 49 

Brzozowskie 
..., 112, 116 
wieś, 118 

Buciany 
..., 147 

Buczele 
wieś, 15, 23 

Buczuny 
wieś, 15, 23 

Budrancy 
..., 137 

Budrany 
..., 38 

Budrejki 
folwark, 152 

Bugajliszki 
..., 147 

Bugdynie 
zaścianek, 111 

Bujundzie 
..., 98 

Bujwaniszki 
folwark, 121 

Bujweny 
..., 98 

Bułany 
..., 121 

Bumble 
..., 38 

Bunkinis 
jezioro, 20, 24 

Burbekle 
okolica, 137 

Burskiszki 
..., 77 

Buszyszki 
..., 66 

Butany 
..., 77 

Butańcy 
..., 137 

Butkiele 
..., 38 

Butkuny 
..., 93 
okolica, 77 
wieś, 15 

Butniuny 
..., 177 
dwór, 86 
wieś, 86, 93 

Butnuny 

wieś, 170 
Butoniczki 

..., 38 
Butowty 

dwór, 86, 94, 97 
Butrymiszki 

..., 137 
Butujni 

karczma, 65 
Butuskie 

folwark, 121 
wieś, 121 

Butyszele 
wieś, 162 

Bylińsk 
folwark, 152, 158 
wieś, 152 

Ciawnas 
jezioro, 57 

Cipiszki 
..., 176 
dwór, 170 
wieś, 179 

Ciwy 
zaścianek, 137 

Cybele 
..., 121 

Cyreny 
wieś, 170 

Czadosy 
..., 145, 146 
dwór, 143, 145 
jezioro, 145 
wieś, 54, 143, 145 

Czajkowszczyzna 
..., 77 
wieś, 136 

Czarnowszczyzna 
wieś, 164 

Czauna 
jezioro, 44 

Czawidzie 
..., 77 

Czeciliszki 
zaścianek, 137 

Czejcie 
..., 50 
wieś, 54 

Czekiele 
zaścianek, 164 

Czelkie 
..., 121 

Czeniszki 
..., 93, 96 
wieś, 86 
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źródło, 95 
Czepeliszki 

zaścianek, 121 
Czepuki 

wieś, 95 
Czerniszki 

wieś, 93 
Czerwone 

dwór, 71 
Czetwergas 

..., 77 
Czewesa 

rzeka, 176, 180 
Cziatyszki 

..., 98 
Cziżyszki 

zaścianek, 170 
Czołody 

..., 77 
Czypele 

wieś, 129 
Czypiru 

..., 121 
Czywile 

..., 55 
wieś, 58 

Czywozie 
..., 129 

Czywy 
..., 129 

Czyzi 
..., 59 

Czyziny 
folwark, 108 

Czyżyki 
..., 38 

Czyżyszki 
..., 112, 116 

Dalecie 
..., 143 

Damaszuny 
..., 38 

Daniliszki 
wieś, 74 

Daniszuny 
..., 147 

Daniuny 
..., 94, 98 
wieś, 86, 93 

Daniuńce 
..., 77 

Dankszany 
..., 137 

Dapsze 
..., 77 

Dargie 
..., 121 

Darszyszki 
..., 176, 177 
wieś, 170, 179 

Darżynie 
wieś, 152, 157 

Darżyniki 
..., 38 

Daszkiszki 
karczma, 112, 120 

Dauczkiany 
wieś, 96 

Daugiele 
wieś, 38 

Daukniszki 
folwark, 26 

Daukucie 
..., 77 

Daule 
jezioro, 57 

Dauluny 
..., 55 

Dauniunce 
..., 103 

Dauzogir 
..., 93 

Dauzogiry 
dwór, 86, 95 
wieś, 86, 95 

Dawczkiany 
dwór, 71 

Daweiszkieny 
wieś, 71, 76 

Dawejnie 
wieś, 48 

Dawgiszki 
..., 129 

Dawkniuny 
..., 71 
wieś, 75 

Dawksze 
folwark, 71, 75 
wieś, 71 

Debejkie 
wieś, 164, 169 

Degienie 
..., 99 

Degiesie 
..., 159 
wieś, 163 

Degucie 
folwark, 66, 69 
wieś, 16, 21, 66, 152 

Degule 
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dwór, 152, 156, 157, 158 
Degusie 

wieś, 86 
Dejkiszki 

wieś, 170, 178 
Deksznie 

..., 121 
Delinis 

jezioro, 20, 23 
Denejkowiczów 

..., 140 
Deniańce 

..., 147 
Derebin 

..., 137 
Derwinie 

..., 38 
Derżaniszki 

..., 137 
Dewegnie 

..., 82 
Dewejnie 

..., 82 
Dewnary 

wieś, 170 
Dewojnie 

..., 159 
wieś, 163 

Dębiszki 
..., 112 
wieś, 120 

Djedryki 
..., 92 

Djedrykie 
..., 86 

Dobie 
wieś, 152 

Dobina 
jezioro, 20 

Dobuże 
folwark, 71 

Doczuny 
wieś, 16, 22 

Dogile 
..., 69 
dwór, 66, 70 

Dokiszki 
folwark, 59, 65 

Dowczkiany 
dwór, 75 
wieś, 75 

Dowiacie 
..., 147 
wieś, 151 

Dowiany 

..., 74 
wieś, 71, 74 

Dowiła 
jezioro, 161 

Dowjatyszki 
..., 99 

Dowki 
..., 147 
wieś, 149 

Dowmiany 
wieś, 87, 96 

Dowpole 
..., 99 

Dowrupie 
..., 77 

Drabuny 
..., 97 
wieś, 87 

Dragieliszki 
..., 159 

Drangielczki 
zaścianek, 38 

Draniczany 
wieś, 152, 157 

Drewiszki 
zaścianek, 26 

Druczki 
wieś, 16, 24 

Drułańce 
..., 77 

Drułażyszki 
jezioro, 80 

Drusaski 
wieś, 26 

Drusejty 
wieś, 32 

Drusiany 
..., 38 

Druskie 
..., 147 
wieś, 149 

Dublis 
jezioro, 166, 168 

Duburajcie 
..., 38 
jezioro, 44, 48 

Dubury 
..., 38 
folwark, 38 
jezioro, 44, 48 
wieś, 47, 48 

Dubużyż 
jezioro, 68 

Dudele 
wieś, 26 
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zaścianek, 87, 97 
Dudyszki 

..., 143 
Dukurnie 

..., 108 
wieś, 111 

Dule 
..., 38 

Dumbalis 
jezioro, 125 

Dumble 
jezioro, 161 

Dumbluny 
..., 77 
wieś, 178, 180 

Dumbły 
zaścianek, 16 

Dumbta 
..., 108 

Dundziszki 
zaścianek, 137 

dusiatska 
parafia, 7, 37, 47, 58, 163 

Dusiaty 
dwór, 38, 46, 47, 48 
miasto, 5, 19, 23, 37, 38, 43, 46, 47, 
49, 56, 57, 58, 67, 68, 69, 155, 157, 
161, 163 
puszcza, 46 

Dusiay 
miasto, 43 

Dusina 
jezioro, 167 

Dusinie 
wieś, 164, 168 

Duwenie 
jezioro, 162 

Duwgile 
..., 159 

Dwircze 
..., 55 

Dwirezie 
wieś, 49 

Dwiroże 
jezioro, 57, 58 

Dworaliszki 
wieś, 170 

Dworgale 
..., 87 
zaścianek, 97 

Dworzyszcze 
dwór, 180 

Dworzysze 
dwór, 170 

Dycedy 

wieś, 53 
Dycedzie 

..., 50 
Dyczpudzie 

..., 77 
Dyczuny 

..., 77 
dwór, 152 
wieś, 152 

Dydeie 
..., 121 

Dydeliszki 
folwark, 16, 24 

Dydzagrosze 
..., 77 

Dyle 
dwór, 170 

Dylewskie 
..., 112, 117 
wieś, 118 

Dyliszki 
zaścianek, 121 

Dyrdany 
jezioro, 16, 17, 21 

Dyrdy 
jezioro, 20, 24 
wieś, 16, 24 

Dyrwaki 
wieś, 36 

Dyrwanaki 
wieś, 26, 33, 35 

Dyrwaniszki 
folwark, 87, 96 

Dytmanie 
..., 38 

Dziauksztele 
wieś, 26, 33 

Dzieniszki 
..., 38 

Dziewoniszki 
..., 129 
dwór, 129 

Dzwina 
rzeka, 32 

Dźwina 
rzeka, 63, 115 

Eglina 
karczma, 143 

Egline 
karczma, 146 

Eglinelio 
jezioro, 44 

Eglinio 
jezioro, 44 

Ejczany 
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..., 129 
wieś, 9, 136 

Ejdziany 
..., 99 

Ejdziuny 
błoto, 52 

Ejgirdyszki 
dwór, 170 

Ejnary 
..., 99 

Ejskudzie 
..., 82 

Ejwanie 
..., 38 

Elmszki 
..., 99 

Ełk 
rzeka, 4 

Epirabie 
..., 129 

Ermanie 
..., 121 
wieś, 129 

Eszerynie 
jezioro, 133 

Etksnie 
jezioro, 161 

Eyczany 
wieś, 133 

Eyniki 
..., 103 

Fiedoryszki 
..., 99 
wieś, 102 

Foguliszki 
folwark, 82, 85 
wieś, 82 

Gaczany 
dwór, 55 
wieś, 82 

Gadziszki 
folwark, 59, 64 

Gaigiszki 
..., 121 

Gaiszki 
folwark, 16 

Gaj 
folwark, 39 

Gajdalis 
ruczaj, 119 

Gajdele 
.., 39 

Gajdynie 
folwark, 71 

Gajdzgaliszki 

..., 50 
Gajdzgała 

..., 50 
Gajgały 

..., 82 
Gajiny 

..., 108 
Gajla 

karczma, 82, 85 
Gajliszki 

dwór, 97 
Gajtuny 

folwark, 152 
wieś, 152 

Gajziuny 
wieś, 170, 180 

Galinie 
zaścianek, 16, 21 

Galoiszki 
..., 147 

Galsiszki 
wieś, 150 

Galudzie 
..., 147 

Galwidzie 
wieś, 149 

Gałazurc 
wieś, 16, 23 

Gałwaki 
..., 180 
wieś, 170, 179, 180 

Garadyszki 
..., 112 

Garajuris 
zaścianek, 26 

Garnele 
folwark, 157 
wieś, 152 

Garszwy 
..., 108 

Gasie 
..., 39 

Gatowcie 
..., 39 
wieś, 10 

Gatwaki 
..., 177 

Gauczuny 
wieś, 65 

Gawejki 
..., 59, 65 

Gaweniszki 
..., 39, 108 
zaścianek, 35, 47 

Gawertyszki 



 
 

192 

..., 60 
Gayzuny 

wieś, 164 
Gąspaniszki 

zaścianek, 164 
Gejdziusie 

..., 137 
Gejgale 

..., 78, 159 
wieś, 163 

Gejleszuny 
..., 159 

Gejzuny 
wieś, 95 

Gieczany 
okolica, 164 

Gieczuny 
wieś, 134 

Giedrojcie 
..., 155 

Giedyszki 
karczma, 128 
wieś, 121 

Giegieliszki 
zaścianek, 66 

Giegużyszki 
zaścianek, 66 

Giejdziuny 
wieś, 26, 33 

Giejsai 
..., 59 

Giełazie 
..., 138 

Gieniszki 
..., 178 
zaścianek, 26, 35, 99 

Gienoiny 
..., 177 

Gierkance 
wieś, 164 

Gierkańce 
wieś, 103 

Gierkasice 
..., 99 

Gierkiszki 
..., 93 
zaścianek, 87, 94, 96 

Gieruliszki 
zaścianek, 26 

Gierwetanie 
..., 82 

Gierwetańce 
wieś, 85 

Gigiszki 
..., 103 

Gikany 
..., 176 
wieś, 85, 170, 178, 181 

Gikańce 
folwark, 82 

Gikie 
..., 147 
wieś, 150 

Gilinis 
jezioro, 45 

Giliszki 
..., 159 

Giminy 
..., 117 

Ginacie 
..., 50, 143 

Gindwiele 
..., 78 

Gindwile 
wieś, 135 

Ginejcie 
..., 97 
wieś, 87 

Ginejtyszki 
..., 87, 97 
folwark, 128 

Gintkuny 
folwark, 176, 181 

Gintosty 
..., 82 
wieś, 85 

Gipiany 
..., 39 
wieś, 47 

Gipinielis 
jezioro, 45 

Gipinis 
jezioro, 45 

Girbucie 
..., 99 

Girejszy 
..., 159 

Gireły 
..., 55 

Girniuny 
wieś, 71, 75 

Girstejciszki 
..., 99 

Girstejki 
..., 99 

Girsudy 
wieś, 71, 74 

Giruny 
..., 55 

Girwołoki 
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wieś, 130 
Giwakory 

..., 78 
Glaudele 

..., 99 
Gmomy 

..., 59 
Gnidwile 

wieś, 16, 23 
Gniejsze 

..., 60, 99 
Godzie 

..., 177 
dwór, 170 
wieś, 171 

Gojeliszki 
zaścianek, 82 

Gojkiszki 
..., 112, 116 
dwór, 118 

Gojliszki 
dwór, 119 

Golminiany 
folwark, 71, 76 

Gołwoki 
wieś, 36 

Gornie 
folwark, 39 
wieś, 39 

Gotowcie 
wieś, 170, 178 

Gotynce 
wieś, 16 

Gozuliszki 
wieś, 176 

Góry 
wieś, 134 
zaścianek, 130 

Graniczne 
karczma, 102 

Granzci 
zaścianek, 108 

Grauzyniszki 
folwark, 71 

Grauża 
karczma, 66, 69 

Grawemburg 
folwark, 39, 48 

Grawemburki 
folwark, 47 

Grawiszki 
..., 60, 65 

Grawroka 
folwark, 75 

Grawzyniszki 

folwark, 74 
Grazyszki 

..., 78 
Grety 

..., 39 
Grmbele 

wieś, 33 
Grodno 

dekanat, 4 
Grube 

zaścianek, 171 
Gruby 

..., 103 
Grumbiny 

..., 55 
folwark, 39 
wieś, 39 

Grundeliszki 
zaścianek, 108 

Grundziszki 
..., 171 
wieś, 179 

Grybele 
wieś, 152 

Gryciuny 
..., 78 
wieś, 87, 96 

Gryganiszki 
zaścianek, 59 

Grykiszki 
..., 143 

Grykpole 
..., 147 

Grymałowszczyzna 
..., 130 

Grymszele 
..., 97 
wieś, 87 

Grzybiczki 
..., 39 

Grzymałowszczyzna 
folwark, 134 

Guczuny 
..., 49 
wieś, 135 

Gudele 
..., 39, 137 

Gudeliszki 
zaścianek, 99 

Gudiszki 
..., 130 

Gudyszki 
..., 98, 143 
wieś, 87 

Gudziszki 
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wieś, 59 
Gugi 

..., 39 
Gulbiny 

dwór, 87 
jezioro, 93 
wieś, 87, 93 

Gumbele 
wieś, 171, 176 

Gumbiszki 
wieś, 16 
zaścianek, 99 

Gumbrany 
zaścianek, 39 

Guntele 
wieś, 48 

Guntule 
..., 39 

Gurszwiszki 
..., 108 

Gużgi 
folwark, 138 
wieś, 138 

Gyrbis 
jezioro, 166 

Gzykuny 
dwór, 138 
wieś, 138 

Haiuncy 
zaścianek, 138 

Haktynie 
zaścianek, 109 

Hałpaciszki 
dwór, 104 

Hamburg 
..., 97 

Hamiana 
wieś, 138 

hanuszyska 
parafia, 23, 49, 52, 54, 146 

Hanuszyszki 
dwór, 50, 52, 53 
miasto, 5, 20, 125, 127, 128, 144 
wieś, 50, 52, 54 

Harja 
rzeka, 116 

Harkline 
..., 104 

Hele 
wieś, 152, 157, 158 

Herkance 
wieś, 169 

Hermaniszki 
..., 92, 97, 159 
dwór, 87, 94 

folwark, 37 
Hesperyszki 

folwark, 34 
Hlinsze 

..., 159 
Hołota 

karczma, 149 
Hołoty 

dwór, 149 
Hołoty Małe 

..., 147 
Hołoty Wielkie 

dwór, 147 
Hołpaki 

..., 104 
Hondyszki 

zaścianek, 108 
Honstantynów 

dwór, 104 
Horja 

rzeka, 117, 118 
Hoteia 

jezioro, 141 
Howjasedzki 

..., 109 
Hubiszki 

folwark, 27, 34 
wieś, 136 

Ignatyszki 
folwark, 16 

Ilczuki 
..., 159 
wieś, 163 

Ilczuny 
okolica, 138 

Ilgałowsie 
wieś, 103 

Ilgałowskie 
..., 99 

Ilgis 
jezioro, 44, 156, 167 

Ilgiszki 
..., 60 

Iłgabrady 
..., 121 
zaścianek, 127 

Iłgałunie 
..., 104 
wies, 107 

Iłganowskiego 
folwark, 128 

Iłgis 
jezioro, 161 

Iłgucie 
..., 138 
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Iłłukszta 
miasto, 63 

Iłukszta 
miasto, 19, 23, 63, 64, 68 

Indreny 
wieś, 71, 74 

Indruny 
wieś, 16, 24 

Indusie 
..., 39 

Inflanty, 32 
Ingieliszki 

zaścianek, 153 
Inkuny 

..., 147 
Intkuny 

folwark, 171, 176 
Inturki 

..., 155 
Istra 

rzeka, 116, 119 
Itgołowkie 

wieś, 171, 178 
Iwaniszki 

zaścianek, 50, 54 
Izenelis 

jezioro, 167, 168, 169 
Izyta 

folwark, 39, 45 
jezioro, 45 

Izytka 
..., 39 
jezioro, 45 

Jackany 
dwór, 87 
wieś, 87 

Jaczele 
..., 121 
wieś, 128 

Jaczmionka 
ruczaj, 117 

Jadougie 
..., 39 
wieś, 47 

Jagaudzie 
..., 97 
dwór, 92, 94 
karczma, 92, 95 
wieś, 92, 95 

Jaki 
zaścianek, 87 

Jakiszki 
..., 121 
wieś, 128 

Jakniuny 

..., 82 
zaścianek, 85 

Jaksze 
wieś, 130 

Jakszty 
..., 39 

Jakubańce 
..., 97 
zaścianek, 87 

Jakubiszki 
..., 95 
zaścianek, 27, 87 

Jakuncie 
..., 39 

Jakutyszki 
zaścianek, 104 

Jałoweciszki 
..., 138 

Jamikiszki 
..., 60 

Jana 
karczma, 54 

Janczarówki 
zaścianek, 164 

Janczeniszki 
..., 39 

Janejkiszki 
..., 39 

Janeliszki 
..., 121 

Janiczce 
wieś, 47 

Janikuny 
..., 104 

Janiszki 
..., 118, 155, 156 

Janiszkiele 
..., 114, 118, 119 

Januszkanie 
wieś, 27 

Jara 
jezioro, 150 
rzeka, 149 

Jasany 
folwark, 156 
wieś, 153 

Jasieliszki 
wieś, 179 

Jasiszki 
wieś, 27, 36 

Jasiuliszki 
wieś, 171, 178 

Jasiuny 
..., 39 
wieś, 47 
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zaścianek, 138 
Jaskaniszki 

..., 39 
zaścianek, 47 

Jaświłańcy 
..., 138 

Jatowcie 
wieś, 153, 157 

Jauny 
..., 121 
wieś, 127 

Jawedzie 
wieś, 16, 20, 24 

Jawidzie 
..., 39 

Jawzy 
zaścianek, 60 

Jejuny 
..., 78 

Jesy 
..., 39 

Jeszmionka 
ruczaj, 74, 75, 76 

Jezioros 
..., 19 

Jeziorosy 
..., 15, 24, 43, 47, 48 
...., 23 

Jociszki 
..., 138 

Joczyszki 
..., 159 
zaścianek, 162 

Jodam 
wieś, 65 

Jodańce 
..., 147 
wieś, 150 

Jodaupie 
ruczaj, 86, 88, 89, 93, 95 
wieś, 93 

Jodejsze 
..., 94 
wieś, 87 

Jodele 
..., 27 
wieś, 33, 34, 37 

Jodenale 
folwark, 93 

Jodenele 
..., 96 
folwark, 87 

Jodinis 
jezioro, 45 

Jodluszki 

folwark, 99 
Jodmacie 

wieś, 75 
Jodmancie 

wieś, 71 
Jodupany 

karczma, 135 
wieś, 130 

Jodupańce 
..., 78 
wieś, 81 

Jodupia 
rzeka, 53 

Jodynce 
..., 99 

Jodziany 
wieś, 27, 71, 76, 96 

Jodzuny 
..., 78 

Jogaudzie 
dwór, 87 
wieś, 87 

Jonańce 
wieś, 164 

Joneliszki 
..., 55 

Jostawiecie 
..., 87, 97 

Jotkance 
..., 147 

Jotkańce 
wieś, 149 

Jozie 
zaścianek, 108 

Jozuliszki 
wieś, 171, 179 

Józefów 
folwark, 121, 127 

Jucie 
wieś, 16, 24 

Jukniszki 
..., 97 
zaścianek, 87 

Jułeszki 
wieś, 75 

Junaki 
..., 60 

Junkary 
folwark, 20 

Junkuny 
folwark, 16, 24 

Juny 
wieś, 171, 179 

Jureniszki 
..., 130 
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Jurgiszki 
..., 81 
dwór, 138 
jezioro, 141 
wieś, 138 

Jurkiszki 
folwark, 60 

Jurkszty 
..., 78 

Jurkupie 
..., 60 

Jurzkiany 
wieś, 153 

Juszkany 
..., 159 
wieś, 27, 33 

Juszkiany 
..., 39 

Jutek 
zaścianek, 53 

Jutkańce 
..., 78 

Jutki 
..., 50 

Jutyszki 
wieś, 71 

Jużynta 
jezioro, 56 
rzeka, 58 

jużyntska 
parafia, 55, 58, 65, 163 

Jużynty 
dwór, 55 
jezioro, 44, 57, 58 
miasto, 5, 43, 48, 161, 163 
wieś, 55, 57, 62, 65, 68, 69 

Jwaniszki 
..., 39 

Kaczany 
wieś, 27, 34, 36 

Kagupis 
ruczaj, 127 

Kajrany 
..., 40 

Kajrele 
wieś, 16 

Kalekie 
wieś, 164, 168 

Kalkuiny 
..., 78 

Kalmiszki 
..., 40 

Kalniecie 
..., 143 

Kalniecze 

wieś, 16 
Kalrzeszki 

zaścianek, 121 
Kalwie 

..., 60 
wieś, 65 

Kalwiszki 
..., 122 

Kałbutyszki 
..., 40 

Kałnajunis 
..., 97 
leśnik, 87 

Kałnas 
..., 112 

Kałnocie 
zaścianek, 87 

Kałuciszki 
..., 55 

Kałwele 
..., 39 

Kapciuszkie 
wieś, 164 

Kapłuniszeki 
zaścianek, 23 

Kapłuniszki 
zaścianek, 16 

Karalunce 
..., 78 

Karazie 
zaścianek, 138 

Karczyszki 
wieś, 153, 157 

Karejmiszki 
..., 95 
zaścianek, 87 

Karejwiszki 
..., 98 

Karkazyszki 
..., 159 

Karklince 
folwark, 92 

Karklinia 
karczma, 54 

Karklinie 
folwark, 95 
karczma, 50 

Karkliniszki 
..., 39 

Karoliniszki 
karczma, 168 

Kataliszki 
wieś, 171 

Kateliszki 
..., 93, 95 
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zaścianek, 88 
Kaudis 

jezioro, 156 
Kauluniszki 

karczma, 157 
Kauszyski 

..., 108 
Kawnie 

..., 95 
Keiry 

..., 78 
Kejminy 

..., 159 
wieś, 163 

Kejpie 
..., 159 

Keyżynis 
jezioro, 24 

Kibury 
folwark, 153 

Kiegińce 
..., 78 
wieś, 81 

Kiejdańce 
..., 99 

Kiejrele 
wieś, 126 

Kiekawa 
..., 97 

Kiekuldzie 
..., 138 

Kiekuny 
wieś, 27 

Kieleziory 
..., 67, 69 

Kieleżenis 
jezioro, 68 

Kieliszki 
folwark, 88 

Kielminy 
karczma, 103 

Kiemele 
..., 71 
wieś, 74, 75 

Kiemiany 
wieś, 153 

Kiemiszki 
..., 50 
wieś, 53 

Kiepury 
wieś, 130, 134 

Kierbule 
wieś, 27, 33 

Kiereiclie 
zaścianek, 122 

Kierele 
wieś, 130 

Kiernieliszki 
..., 143 

Kierszany 
okolica, 93 

Kierszis 
zaścianek, 88, 97 

Kiertuciszki 
..., 60 

Kietabalis 
bagno, 167 

Kieulany 
okolica, 138 

Kieżele 
wieś, 27 

Kijów 
misto, 13 

Kildyszyszki 
..., 112 
dwór, 120 

Kiłowiszki 
folwark, 164 
wieś, 164, 168 

Kiłucie 
wieś, 27 

Kiłuckie 
jezioro, 32, 33 

Kindercy 
..., 78 

Kirdany 
..., 97 
wieś, 88, 93, 96 

Kirkiły 
..., 97 
jezioro, 93 
wieś, 88, 93 

Kirkiszki 
zaścianek, 93 

Kirkle 
..., 159 

Kirszany 
okolica, 88 

Kirzuny 
..., 159 

Klingi 
wieś, 171, 178 

Klisze 
..., 60 

Kławinie 
wieś, 153 

Kndruszany 
wieś, 84 

Knisa 
jezioro, 68 
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zaścianek, 67 
Knisajty 

jezioro, 68 
Knyszyn 

dekanat, 4 
Kojaliszki 

jezioro, 93 
wieś, 88, 93, 95 

Kokiszki 
..., 78 

Koksze 
..., 60 
wieś, 65 

Kolce 
..., 138, 142 

Kołduny 
wieś, 88 

Kołnogole 
..., 78 

Kołpaki 
..., 82 
zaścianek, 82 

Komaj 
dwór, 60 

Komaje 
..., 19 
dwór, 65 
miasto, 5, 19, 22, 49, 56, 57, 58, 59, 
63, 68, 69, 124, 127, 132, 134, 135, 
144, 148, 150, 161, 162 

komajska 
parafia, 15, 59, 64, 134 

Komiąki 
folwark, 60 

Kompole 
folwark, 16, 24 

Kompolis 
jezioro, 45 

Kondracie 
..., 39 
jezioro, 44, 46 

Kondrany Górne 
..., 130 
wieś, 133, 134 

Kondrany Małe 
..., 130 
wieś, 134 

Kondrany Zabłotne 
..., 130, 134 

Kondryszki 
zaścianek, 171 

Koniniczyn 
dwór, 71 

Koniuchy 
..., 159, 163 

folwark, 40 
Konstantynów 

dwór, 106 
Kontaryszki 

..., 112, 116 
wieś, 119 

Kordany 
wieś, 93 

Korklinie 
folwark, 92 

Korsakiszki 
dwór, 138 

Kosakie 
..., 96 
dwór, 88 

Kosańce 
..., 78 

Kosele 
wieś, 153, 158 

Kosi 
karczma, 64 

Koszeliszki 
wieś, 27 

Koście 
..., 60 

Kotlary 
wieś, 153, 156, 157 

Kotleryszki 
..., 159 

Kowale 
..., 40, 122, 143 
karczma, 122 
wieś, 125, 145, 164, 169 

Kowaliszki 
dwór, 121, 128 

Kownie 
wieś, 88 

Kowno 
dekanat, 4 

Koźliszeczki 
dwór, 106, 107 

Koźliszki 
dwór, 104, 106, 107, 127 

Krakiany 
okolica, 99 

Krankale 
zaścianek, 50, 54 

Kraśny 
folwark, 81 

Kratyszki 
wieś, 88, 93 

Krdony 
folwark, 78 

Krejnina 
karczma, 130 
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Krejpsza 
wieś, 135 

Krejpsze 
folwark, 130 
wieś, 130 

Kremiszyszki 
zaścianek, 60 

Krenejszyszki 
..., 55 

Krewa, 4 
krewieńska 

parafia, 21, 22, 127 
Krewinie 

karczma, 134 
Krewna 

rzeka, 20, 21, 23, 24, 67, 68, 69 
Krewniance 

wieś, 16, 20, 24 
Krewnie 

karczma, 134 
krewnieńska 

parafia, 66, 69 
Krewno 

miasto, 5 
Krewny 

..., 19, 23 

...., 23 
dwór, 66, 69 
miasto, 43, 47, 56, 58, 124 
wieś, 66 

Kreywenie 
..., 78 

Kropele 
..., 40 

Kropina 
karczma, 138 

Kropiszki 
..., 71 
wieś, 75 

Krosczany 
wieś, 16 

Krosczony 
wieś, 21 

Krostyszki 
..., 95 

Kroszty 
..., 40, 50, 52, 60, 147 
dwór, 64 
folwark, 60, 122 
karczma, 150 
okolica, 122 
wieś, 48 

Krowiszki 
..., 39, 40 
folwark, 47 

Krowpie 
..., 60 
wieś, 65 

Krozty 
folwark, 16 

Krugiszki 
..., 67 

Krusiliszki 
..., 176 
folwark, 171 

Krykcie 
..., 108 

Kryle 
..., 60 

Kryniczyn 
dwór, 74 
miasto, 5, 70, 71, 73, 91, 95, 114, 118, 
175, 180 
miasto', 93 

kryniczyńska 
parafia, 9, 70, 74, 75, 76, 86, 93, 95, 
117, 119, 177, 178 

Krzyżyna 
jezioro, 20 

Ktausucie 
wieś, 88 

Kubile 
..., 34, 108 

Kuczgole 
..., 99 

Kucziuny 
..., 108 

Kudzie 
..., 130 

Kugince 
zaścianek, 108 

Kuinis 
jezioro, 20, 24 

Kuinyszki 
zaścianek, 108 

Kujaliszki 
..., 108 

Kujkie 
..., 39 

Kujny 
..., 55 

Kujtenie 
..., 40 
jezioro, 45 

Kuki 
..., 50 

Kukiele 
..., 138 

Kukmiszki 
..., 156 
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kukuciska 
parafia, 157 

Kukuciszki 
..., 9, 155, 157 
miasto, 19 

Kukule 
..., 92 
zaścianek, 88 

Kulaszyski 
zaścianek, 108 

Kule 
..., 55 

Kulikiszki 
..., 60 

Kulis 
jezioro, 44 

Kuliszki 
..., 97 

Kumetbałe 
bagno, 115 

Kunigiszki 
..., 147 
wieś, 150 

Kunpiniki 
folwark, 138 

Kupie 
zaścianek, 88 

kupiska 
parafia, 7, 77, 81, 136 

kupiski 
dekanacie, 110 
dekanat, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 59, 
66, 70, 83, 86, 98, 101, 103, 108, 112, 
114, 121, 124, 129, 137, 143, 146, 151, 
152, 158, 164, 166, 169, 175 
dekant, 4 
powiat, 82, 169 

kupiskim 
dekanat, 15 

Kupiszki 
dekanat, 4 
jezioro, 80 
miasto, 5, 22, 36, 49, 57, 77, 80, 91, 
97, 101, 102, 128, 132, 141, 142, 144, 
150, 162, 175, 180, 181 
misto, 80 
rzeka, 116, 177 

Kupre 
..., 147 
wieś, 16, 171, 179 

Kupreliszki 
..., 99 

Kupry 
..., 92, 99, 180 
wieś, 102 

Kuraszyszki 
..., 159 

Kurkle 
..., 147 
wieś, 9, 150, 171 

Kurklecie 
..., 104 

Kurkleje 
..., 67 

Kurklie 
wieś, 22 

Kurkliszki 
folwark, 112 
wieś, 117 

Kurkuny 
wieś, 16, 22 

Kurlandia, 4, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 
31, 32, 34, 35, 37, 49, 50, 53, 73, 85, 88, 
90, 92, 96, 125, 128, 144, 145 

miasto, 32 
Kurtince 

wieś, 164 
Kuszle 

..., 159 
karczma, 151 
wieś, 163 

Kusznieruny 
..., 159 
wieś, 163 

Kuzemiakiszki 
..., 16 

Kwatki 
miasto, 146 

Kweteki 
wieś, 84, 85 

Kwetki 
miasto, 5, 31, 36, 101, 102, 105, 107, 
110, 111, 144 
wieś, 83 

kwetkowska 
parafia, 34, 82, 85, 106, 145, 146 

Kwieńtyszki 
folwark, 178 

Kwikle 
wieś, 153 

Kzipestyszki 
karczma, 83, 85 

Lagi 
..., 147 
wieś, 151 

Laurentia 
folwark, 83, 85 

Lauzadzie 
wieś, 17 

Lebejkiszki 
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..., 130 
Lebiedzikeny 

..., 99 
Lebieniszki 

wieś, 171, 177, 181 
Lebiudzie 

..., 99 
Legajle 

wieś, 88 
Legejle 

..., 97 
Leibagalce 

..., 122 
Leiciszki 

wieś, 34 
Lejciszki 

wieś, 92 
Leliszek 

..., 180 
Leluny 

..., 147 
wieś, 149 

Lenanie 
..., 122 

Leoniszki 
zaścianek, 50 

Lepałaty 
..., 108 

Lepgiry 
..., 147 

Lepienie 
wieś, 16, 22 

Lepik 
ruczaj, 75 

Lepin 
karczma, 47 

Lepszys 
jezioro, 167 

Lesiszki 
karczma, 36 
zaścianek, 27 

Leszyszki 
okolica, 16, 25 

Lewaniszki 
..., 71 
wieś, 74 

Lewida 
ruczaj, 23 

Lewizory 
..., 55 

Lewoniszki 
..., 113 
karczma, 113 
wieś, 116, 119 

Leże 

..., 113 
wieś, 116 

Liciuny 
..., 71 

Licuiny 
wieś, 74 

Lida 
dekanat, 4 

Lidekis 
jezioro, 166 

Ligałaukis 
zascianek, 27 

Ligiańce 
..., 122 

Likaławskie 
..., 78 

Likiszki 
zaścianek, 100 

Likunce 
..., 159 

Linajcie 
..., 177 
wieś, 171 

Lindejkie 
..., 96, 98 
wieś, 88 

Linkiszki 
wieś, 88 

Linkowo 
..., 119 

Lipa 
folwark, 164 

Liszyszki 
okolica, 21 

Litwa, 4, 21, 23, 32, 34, 37, 85, 88, 90, 
144 
Litwiniszki 

folwark, 122, 127 
Logaie 

..., 100 
Lowelkie 

zaścianek, 17 
Luda 

ruczaj, 169 
Ludziuny 

..., 99 
Lujpetrje 

wieś, 74 
Lukiany 

dwór, 88, 96 
okolica, 88, 94 

Lukieny 
okolica, 96 

Łabejkie 
..., 147 
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wieś, 149, 150 
Łabonary 

..., 9, 156 
miasto, 19 

Łaksztenia 
rzeka, 54 

Łaksztynia 
jezioro, 46 

Łaniewscy 
okolica, 78 

Łaniewszczyzna 
..., 147 

Łanzadyszki 
zaścianek, 108 

Łapince 
..., 60 
dwór, 138 
wieś, 138 

Łapiszki 
wieś, 88, 96 

Łasze 
..., 67 
wieś, 70 

Łaszny 
jezioro, 125 

Łaszynie 
..., 147 

Łatukiszki 
..., 60 

Łatwele 
..., 104 
wieś, 27, 107 

Łatweliszki 
..., 95 
zaścianek, 88 

Łatwigota 
..., 83 

Łatwiszki 
..., 40, 55 

Łaukagaliś 
zaścianek, 143 

Łaumekie 
..., 96, 98 
zaścianek, 88 

Łauże 
wieś, 171, 179 

Ławciuniszki 
zaścianek, 83 

Ławena 
..., 117 
rzeka, 36, 81, 101, 102, 115, 116, 118, 
119, 120, 142, 144, 175 

Ławene 
rzeka, 81 

Łazaryszki 

zaścianek, 99 
Łazy 

wieś, 181 
Łoja 

wieś, 134 
Łojcie 

..., 78, 138 
karczma, 134 
wieś, 130 

Łojtele 
..., 138 

Łokupiany 
..., 122 
folwark, 127 

Łole 
..., 159 

Łomaki 
folwark, 9 
wieś, 171, 179 

Łoukminiszki 
..., 99 

Łowczuny 
..., 122 

Łowkupa 
ruczaj, 127, 128 
rzeka, 126 

Łowkupiany 
wieś, 107 

łucka 
diecezja, 4 

Łuiany 
folwark, 27 

Łukańcu 
wieś, 138 

Łukna 
jezioro, 166 

Łuknie 
wieś, 164 

Łukszta 
rzeka, 126 

Łukszty 
..., 55 
folwark, 122, 128 
jezioro, 68 

Łuksztynia 
wieś, 69 

Łuksztynie 
..., 67 

Łuksztynis 
jezioro, 45 

Łundziszki 
..., 40 

Łungiele 
..., 40 
wieś, 47 
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Łuz 
dwór, 169 

Łużyszki 
..., 104 

Maciejuny 
..., 71 

Maciuniczki 
ruczaj, 22 

Maciuniszki 
..., 40 

Mackiany 
wieś, 153 

Maczanie 
..., 122 

Makyra 
ruczaj, 116 

Malasy 
..., 60 

malatska 
parafia, 158 

Malaty 
..., 9, 155, 158 

Malina 
karczma, 81 

Maliuki 
..., 40 

Malkańce 
..., 122 
wieś, 127 

Małajsza 
rzeczka, 150 

Małajsze 
wieś, 150 

Małajże 
..., 147 

Małakiszki 
zaścianek, 17 

Małatyszki 
zaścianek, 40 

Małdejki 
wieś, 130, 134 

Małducie 
wieś, 17, 22 

Małejsza 
bagno, 64 

Mamiany 
wieś, 153 

Mandegiszki 
zaścianek, 50, 54 

Manejcie 
..., 159 

Manejwy 
..., 50 
las, 52 
staw, 52 

wieś, 52, 145 
Manewy 

wieś, 54 
Manieliszki 

wieś, 17, 22 
Mankunele 

wieś, 28 
Margi 

..., 130 
Markowszczyzna 

folwark, 122, 128 
Markuny 

..., 40, 96 
okolica, 88 
rzeka, 46 
wieś, 46 

Marmeliszki 
zaścianek, 109 

Marnóka 
rzeka, 143 

Martyczuny 
..., 56 

Martyniszki 
..., 100, 104 

Martyszuny 
wieś, 171, 180 

Masianie 
..., 40 

Matejkie 
wieś, 17, 22 

Matiejuny 
wieś, 75 

Matkiszki 
..., 40 

Matuki 
jezioro, 44 

Mauchie 
..., 122 

Maugory 
..., 78 

Mazgieliszki 
..., 78 

Mazujki 
zaścianek, 108 

Mazury Małe 
..., 40 

Mazury Wielkie 
..., 40 

Mażany 
wieś, 171 

Mażuchny 
wieś, 171 

Mażulanie 
..., 104 
wieś, 107 
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Mątygajliszki 
dwór, 88, 94 

Medejki 
wieś, 28 

Medenie 
wieś, 153 

Medykci 
..., 83 

Medynie 
wieś, 88 

Medyniszki 
zaścianek, 153 

Medyny 
..., 97 

Medyńce 
..., 113 

Meglince 
..., 40 

Mejłuny 
wieś, 171 

Mejszagoła 
..., 113 
karczma, 119 

Mejszagrla 
..., 97 

Mejtury 
..., 40 
wieś, 47 

Mekniszki 
zaścianek, 108 

Mekszany 
..., 122 
wieś, 128 

Melinajły 
jezioro, 68 

Melinis 
jezioro, 68 

Melniki 
..., 104 
wieś, 165 

Mełajkie 
wieś, 165 

Mełeny 
..., 97 
wieś, 88 

Meszkutyszki 
zaścianek, 28 

Michalciskie 
jezioro, 32 

Michalciszki 
wieś, 27 

Michuny 
..., 60 

Miciuny 
..., 104 

wieś, 107 
Mickapetry 

..., 138 
Miczany 

..., 147 
Micziuny 

wieś, 135 
Miczniny 

wieś, 131 
Miczruny 

jezioro, 133 
Miczuny 

..., 55 
Miechuny 

wieś, 64 
Miedzmny 

wieś, 172, 177 
Miegańce 

..., 122 
wieś, 103 

Miekuny 
wieś, 33 

Mieluny 
..., 60, 147 
wieś, 172, 178 

Miełańce 
..., 67 

Mieragalce 
wieś, 54 

Mierkie 
..., 40 
wieś, 45 

Mierkiszki 
..., 60 

Mierzkinis 
jezioro, 20 

Miesteliszki 
wieś, 134 

Mieżuny 
..., 71 
wieś, 75 

Migańce 
..., 78, 100, 113 
wieś, 116, 118, 127 

Migdaliszki 
wieś, 28 

Mikałajuny 
..., 40 

Mikance 
..., 17 
wieś, 22 

Mikiany 
..., 159 
wieś, 172 

Mikielany 
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..., 71 
wieś, 73, 74 

Mikieny 
..., 147 

Mikince 
..., 138 

Mikiszki 
wieś, 131, 135 

Mikmuny 
..., 60 

Mikniuny 
..., 100 
wieś, 130, 136 

Mikodaszki 
..., 108 

Mikuny 
..., 83 
wieś, 179 

Mikwie 
..., 40 

Mileniuńce 
karczma, 102 

Miliszki 
..., 108 

Milunie 
..., 78 

Miluny 
..., 122, 139 
wieś, 143, 153, 156 

Miluńce 
..., 100 

Miłcyki 
..., 56 

Miłejsze 
..., 109 

Mingiele 
wieś, 17 

Minkuny 
..., 40 
wieś, 58 

Mińsk 
dekanat, 4 

Mirabel 
dwór, 78, 81 

Mirabele 
dwór, 49 

Mirkiany 
wieś, 153 

Misiunbołe 
błoto, 126 

Misiunboło 
błoto, 126 

Miszkany 
wieś, 131 

Miszkinie 

wieś, 17 
Mitaszuny 

wieś, 138 
Mitawa 

miasto, 91, 92, 97, 115 
rzeka, 180 

Mitełance 
wieś, 85 

Mitilasie 
zaścianek, 83 

Mitowa 
jezioro, 133, 135 

Mitów 
dwór, 130 

Mitówka 
rzeka, 135, 136 

Mitrogalce 
..., 122 

Mizany 
..., 56 

Mizuszki 
..., 55 

Miżale 
..., 83 

Molini 
karczma, 37 

Molinia 
karczma, 36 

Momeń 
jezioro, 162, 163 

Monejki 
karczma, 145 

Moryszki 
folwark, 28, 34 

Moskaliszki 
..., 113 
wieś, 119 

Mowityszki 
folwark, 139 
wieś, 139 

Możejki 
..., 122 
wieś, 17, 153, 158 

Możejkiszki 
..., 159 

Możujtyszki 
folwark, 28 

Możyki 
..., 60 

Mucynikas 
..., 97 

Mujmiliszki 
zaścianek, 172, 177, 181 

Mukule 
..., 40 
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Mułakiszki 
zaścianek, 24 

Mumeliszki 
..., 40 

Munczuny 
..., 60 

Muntwidy 
..., 100 

Musetjkie 
..., 159 

Musza 
miasto, 32 
rzeka, 34, 76, 91, 92, 93, 96, 115, 116, 
117, 118, 119 

Muszkance 
wieś, 126 

Mużejkiszki 
folwark, 61 

Mwżejwy 
ruczaj, 145 

Myszkinie 
zaścianek, 165 

Naboga 
folwark, 56 

Naciuny 
..., 78, 95 
wieś, 88 

Naczany 
..., 113 
dwór, 120 

Nadmozie 
..., 56 

Nadpromie 
karczma, 56 

Nalewajki 
zaścianek, 122, 128 

Naliszki 
folwark, 153 

Namaliszki 
..., 40 

Namejkszcie 
wieś, 153 

Namiszki 
..., 100 

Napele 
..., 40 

Napnie 
..., 40 

Narątis 
ruczaj, 168 

Narbietiszki 
zaścianek, 83 

Narbucie 
..., 147 
wieś, 151 

Narbunie 
..., 61 

Narbuty 
wieś, 131, 135 

Narbutyszki 
zaścianek, 85 

Naretka 
rzeka, 85, 145 

Narkuny 
wieś, 17, 22, 153, 157, 158 

Narszany 
..., 40 

Naruny 
..., 78 

Narwidyszki 
zaścianek, 67 

Narwidzie 
..., 40 
wieś, 33, 36, 172, 176, 179 

Narwojsze 
..., 159 

Nasłemiszki 
zaścianek, 153 

Nastapiszki 
wieś, 33 

Naswa 
rzeka, 151 

Naswajcie 
..., 159 

Naszłeny 
..., 71 
wieś, 75, 76 

Natkuszki 
..., 122 

Natryszki 
..., 179 

Natyszki 
..., 178 
wieś, 172, 177, 181 

Nejwie 
wieś, 131 

Nekańcy 
..., 139 

Neliszki 
folwark, 153 

Nerdy 
..., 20 

Neretka 
karczma, 83, 85, 144 
rzeka, 146 

Nerkuny 
wieś, 157 

Nerszanc 
..., 122 

Nertejki 
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..., 100 
Niaura 

zaścianek, 28 
Niawokie 

wieś, 17 
Niczuny 

..., 139 
Nieczany 

..., 61 
Nieczmuszki 

..., 61 
Niemenczyn 

miasto, 19 
Niemenek, 96 

rzeka, 31, 34, 37, 84, 85, 88, 90, 91, 
92, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 115, 
125, 126 

Niemieniny 
..., 61 

Niemuniszki 
..., 159 
folwark, 163 

Nieradowie 
folwark, 93 
jezioro, 93 

Nieradów 
..., 95 
folwark, 89 

Nieruńc 
karczma, 151 

Niewiąża 
rzeka, 32, 73, 141, 175 

Niewiery 
..., 61 

Niezubiszki 
dwór, 56, 58 

Nimejry 
..., 139 

Nitawa 
miasto, 32 

Niwiaża 
rzeka, 91 

Nołany 
..., 159 

Nołegule 
wieś, 9, 153, 157 

Nowa 
..., 61 
wieś, 50, 53, 54 

Nowa Wieś 
wieś, 104, 107 

Nowiany 
zaścianek, 172 

Nowiki 
..., 40, 50, 104, 106, 139 

rzeka, 34 
wieś, 17, 54, 172 
zaścianek, 23 

Nowogródek 
dekanat, 4 

Nowojedzie 
wieś, 172 

Nowosedzie 
folwark, 28 
wieś, 34 

Nowski 
zaścianek, 17 

Nowy Dwór 
dwór, 122, 128, 139 

Noziki 
..., 122 

Odmieniszki 
zaścianek, 89 

Ogieniszki 
dwór, 34, 109, 111 

Ogince 
okolica, 172 

Ogłona 
rzeka, 35 

Oicile 
jezioro, 44 

Okmiana 
..., 78, 142 
folwark, 139 

Oknista 
..., 53, 147 
dwór, 50, 54, 165, 167 
folwark, 165 
ruczaj, 149 
rzeka, 167 

Oknisty 
..., 54 

Olenie 
dwór, 178 

Olseta 
jezioro, 125, 126, 127 
karczma, 122 

Olwita 
dekanat, 4 

Oła 
rzeka, 157 

Ołowsza 
jezioro, 149, 161, 162 
rzeka, 162 

Ołseta 
folwark, 61, 64 
karczma, 65 

Onikszta 
..., 151, 169 
miasto, 81, 142 



 
 

209 

Onikszty 
..., 148, 165 
miasto, 46, 140 

Ontandria 
jezioro, 44, 45 

Opejkis 
jezioro, 20 

Opejkiszeczki 
zaścianek, 17, 20 

Opejkiszeki 
folwark, 24 

Opejkiszki 
folwark, 17, 20, 23 

Oposzcza 
dwór, 100, 102, 103 
rzeka, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 101, 102, 
111, 144, 176, 177 

Oria 
rzeka, 74 

Orliszki 
..., 40 
folwark, 47 

Orsza 
dekanat, 4 

Osinta 
ruczaj, 149, 151 

Osokinia 
dwór, 47, 48 
puszcza, 46, 48 

osokińskie 
błoto, 45 

Osokno 
dwór, 41 
jezioro, 44 

Ostiów 
..., 78 

Ostrów 
..., 67, 113, 117 
folwark, 27, 28, 30, 32 
wieś, 117, 120 

Ostrów Dusiatski 
..., 40 

Osytis 
ruczaj, 119 

Oszmiana 
dekanat, 4 

Owanta 
..., 155, 157, 158 

Owile 
folwark, 40 

Owizie 
..., 40 

Owscice 
jezioro, 63, 65 

Ozereniszki 

wieś, 24 
Paberzie 

wieś, 47 
Paberzy 

..., 41 
Paczkiany 

wieś, 153 
Padogi 

wieś, 172 
Padusiacie 

folwark, 10, 41 
miasto, 47 

Pagiryszki 
zaścianek, 67 

Pagrunda 
karczma, 134, 176 

Pagrundy 
karczma, 180 

Pakalnia 
..., 109 

Pakalnie 
zaścianek, 139 

Pakarkle 
..., 96 
zaścianek, 89 

Pakerkle 
..., 79 

Paleknie 
..., 96 
folwark, 89 

Palma 
zaścianek, 131 

Paloniszki 
folwark, 175 

Paolic 
wieś, 157 

Paolis 
zaścianek, 153 

Papiszki 
..., 61, 104, 106 
karczma, 65 
wieś, 65 

Papsie 
wieś, 169 

Parakiszki 
folwark, 123, 127 

Paryszki 
..., 109 

Pasarcie 
zaścianek, 67 

Pasteptis 
jezioro, 125 

Paszkanie 
..., 56 

Paszkiewiczyski 
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zaścianek, 109 
Paszkucie 

..., 109 
Patry 

folwark, 96 
Patylcie 

..., 104 
Paukomi 

..., 61 
Paupery 

wieś, 89 
Pauzolite 

zaścianek, 89 
Pawaseje 

..., 69 
Pazance 

..., 123 
Pejksztenie 

..., 97 
wieś, 89 

Pelisy 
folwark, 139 

Pelisze 
..., 78 
dwór, 142 

Peliszy 
dwór, 139 
folwark, 139 
okolica, 139 

Pełeniszki 
..., 96 
wieś, 89 

Perkance 
..., 139 

Perkaniszki 
wieś, 29 

Peszatyszki 
zaścianek, 172, 179 

Petaniszki 
wieś, 28 

Petersburg 
miasto, 12 

Petkuniszki 
..., 41 

Petkuszki 
..., 18 

Petraki 
zaścianek, 41 

Petrakie 
..., 79 

Petraszyszki 
folwark, 61 

Petryszki 
..., 72 
wieś, 74 

zaścianek, 89, 95 
Piepalce 

..., 122 
Pietraszuny 

..., 67 
wieś, 70 

Pietraszyskie 
jezioro, 63 

Pietraszyszki 
..., 79 

Pietruki 
jezioro, 63 

Piewaniszki 
..., 139 

Piewniki 
wieś, 89 

Pilkany 
..., 56 
wieś, 58 

Piloliszki 
zaścianek, 56 

Pilwiszki 
..., 100 

Piłasz 
jezioro, 161 

Piłwele 
..., 160 
wieś, 163 

Piłweliszki 
folwark, 131, 134 

Pinkuciszki 
..., 18 

Piotrowczyszki 
..., 41 
wieś, 47 

Piragie 
..., 79 

Piragiszki 
..., 122 

Piraskie 
jezioro, 80 

Pitkuny 
..., 139 

Piwesa 
błoto, 81 
jezioro, 80 
rzeka, 36, 74, 76, 101, 116, 117, 118, 
175, 176, 177, 181, 182 

Plenibale 
błoto, 64 
jezioro, 63 

Plepetyszki 
..., 159 

Plikie 
wieś, 181 
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Plikiszki 
..., 148 

Plinbała 
bagno, 110 
jezioro, 110 

Plinbołe 
błoto, 126 

Plitnica 
zascianek, 67 

Plukiszki 
..., 139 

Plundaki 
..., 79 

Plupy 
wieś, 153 

Pładyszki 
..., 159 

Pławelis 
jezioro, 44 

Pławis 
jezioro, 44 

Poberle 
..., 72 
wieś, 75 

Poberze 
wieś, 29 

Poberże 
..., 113 
wieś, 118 

Pobojsk 
dekanat, 4 

pobojski 
dekanat, 155, 166 

Poborża 
karczma, 56 

Poczkiszki 
..., 41 

podbirżańska 
parafia, 9, 75, 86, 92, 93, 94, 95, 97, 
180 

Podbirże 
dwór, 89, 93, 95 
miasto, 5, 31, 33, 35, 72, 75, 86, 89, 
91, 93, 95, 114, 118, 175, 180 

Podhajcze 
..., 97 
dwór, 89 

Podmejsze 
zaścianek, 28 

Podskoczymiszki 
zaścianek, 28 

Podsubocka 
karczma, 17 

Podusiacie 
folwark, 41, 45, 47 

Podwereje 
..., 92 

Podworcie 
wieś, 89 

Podworecie 
wieś, 93 

Podworeje 
..., 96 
wieś, 89 

Podziałowskie 
..., 100 

Podzie 
wieś, 9, 154 

Podziemek 
bród, 35 
pole, 33 

Podziszki 
zaścianek, 28 

Podziuny 
..., 100 

Pogaje 
wieś, 107 

Pogierwie Wielkie 
dwór, 28 

Pograndzie 
karczma, 127 
wieś, 123, 127 

Poguny 
..., 83 

Pohapinie 
..., 122 

Poiary 
folwark, 147, 149 

Poieszmenie 
folwark, 72 

Poiodzie 
..., 139 

Pojaubie 
dwór, 81 

Pojeziory 
jezioro, 141 

Pokalnie 
wieś, 156 

Pokieturce 
wieś, 81 

Pokircie 
..., 41 
wieś, 48 

Pokolnie 
dwór, 154 
jezioro, 161, 163 
karczma, 158 
wieś, 154 

Pokopie 
..., 100 
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karczma, 102 
Pokrewnie 

..., 67 
dwór, 67 
wieś, 17, 23 
zaścianek, 21 

Pokrzyzie 
..., 41 

Pokumpiszki 
zaścianek, 28, 33 

Polendyszki 
folwark, 109 

Polep 
dwór, 106 
wieś, 104, 106 

Polepie 
wieś, 172 

Polgaie 
karczma, 142 

Poławen Górny 
dwór, 139 

Poławeń 
..., 78, 81 
folwark, 9, 113, 116, 119 
karczma, 113 

Połock 
dekanat, 4 

połocka 
diecezja, 4 

Połujki 
folwark, 100 

Połusznie 
..., 123 

Pomornoki 
folwark, 139 
okolica, 79 

Pompiany 
..., 114, 118, 175, 181 
miasto, 72, 74 

pompiańska 
parafia, 74, 177, 182 

Pomusze 
dwór, 71, 75, 113, 117, 120 

Pomusze Czerwone 
dwór, 76 

Pomusze Zielone 
dwór, 76 

Ponary 
wieś, 9 

Pondel 
miasto, 136 

Ponedel 
dwór, 100 

miasto, 5, 80, 81, 83, 98, 101, 102, 
105, 110, 111, 125, 127, 132, 136, 175, 
180 
wieś, 100 

ponedelska 
parafia, 33, 98, 103, 107, 125, 128, 
130, 177 

Poniemun 
folwark, 28 

Poniemunek 
folwark, 123, 128 

Poniemuń 
..., 92 
dwór, 89, 97, 122, 123, 128 
folwark, 34 
miasto, 5, 10, 51, 54, 83, 85, 91, 101, 
102, 105, 125, 127, 144, 146 
wieś, 103, 104, 106 

poniemuńska 
parafia, 54, 100, 103, 106, 107, 125 

Poniewierze 
..., 159 
zaścianek, 162 

Poniewież 
miasto, 32, 73, 91, 96, 97, 115, 118, 
139, 141, 142, 149, 150, 175 
miato, 148 

Popiel 
dwór, 109, 111 
miasto, 5, 34, 36, 84, 85, 101, 102, 180 
wieś, 108, 109, 110 

Popiele 
błoto, 15, 17, 21 
miasto, 175, 177 
wieś, 17 

popielska 
parafia, 33, 34, 108, 111 

Popik 
..., 79 

Popile 
..., 139 

Popiszki 
..., 122 
wieś, 154 

Popiwesa 
okolica, 172, 181 

Popiwesie 
okolica, 71, 76, 113, 117 

Porawica 
dwór, 29, 36 

Porawzie 
dwór, 109 

Porja 
okolica, 172, 177, 182 
rzeka, 177, 182 
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Posadniki 
..., 50 
zaścianek, 54 

Posausie 
..., 139 

Posawszyszki 
folwark, 17 

Posieduje 
ruczaj, 21 

Poskiszki 
zaścianek, 17 

Posole 
miasto, 180 

Posousie 
dwór, 139 

Possole 
..., 160 

Posulpie 
..., 17 

Posuseje 
..., 50 
wieś, 54 

Poswol 
dwór, 113, 116, 119 
jezioro, 115 
miasto, 5, 72, 93, 96, 97, 112, 113, 
115, 116, 117 

Poswola 
miasto, 74 

Poswolecie 
..., 98 
wieś, 89, 96 

poswolska 
parafia, 9, 75, 76, 112, 114, 116, 118, 
119, 120 

Poszaksze 
..., 41 

Poszaraukście 
folwark, 89 

Poszarowkszcie 
..., 104 
wieś, 107 

Poszcza 
..., 100 

Poszeraukście 
..., 98 
dwór, 89, 96 

Poszyle 
..., 122, 123 
karczma, 128 
wieś, 128 

Poszyły 
..., 61 

Pouszmenie 
folwark, 72 

Poużole 
karczma, 24 
zaścianek, 17 

Powaseje 
..., 67 

Powieziory 
..., 139 

Powizanie 
..., 143 

Powoszokie 
..., 139 

Powyszyńce 
..., 139 

Poza 
dwór, 131 

Poziemka 
zaścianek, 89 

Pozlemka 
karczma, 89 

Pozuszki 
..., 61 

Poża 
jezioro, 133 

Pożegnia 
folwarku, 47 

Pożegnie 
..., 41 

Prapultynia 
karczma, 67 

Prawszyniszki 
folwark, 74 

Preczki 
..., 61 

Prusegoła 
..., 79 

Prusele 
..., 50 
las, 52 
wieś, 54, 172, 177 

Przewałki 
..., 113 
wieś, 117, 119 

Puczakałna 
wieś, 29 

Pukienia 
folwark, 67 
jezioro, 68 

Pukienie 
błoto, 69 

Pukinajtys 
jezioro, 68 

Puknie 
wieś, 131 

Pukuzy 
wieś, 85 
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Puliszki 
jezioro, 141 

Pului 
..., 83 

Pundury 
...., 83 
wieś, 85 

Punkiszki 
..., 147 
wieś, 150 

Punoj 
wieś, 172 

Pupance 
..., 78 

Pupany 
dwór, 78 
wieś, 131 

Purciszki 
folwark, 61 

Purleszki 
..., 177 
wieś, 172 

Puruszkie 
wieś, 18, 22 

Pustadwary 
..., 100 

puszołacka 
parafia, 116 

puszołacki 
dekanat, 114 

Puszołaty 
..., 114, 119 

Putejki 
zaścianek, 172 

Putejkie 
..., 41 

Putele 
karczma, 83, 85 

Putry 
..., 113 

Putrynia 
..., 61 

Puzany 
..., 148 

Puzyniszki 
wieś, 172 

Pyweń 
wieś, 48 

Rable 
..., 61 

Radejki 
folwark, 157 

Radkany 
wieś, 144 

Radkowy 

dwór, 143 
Radkunie 

..., 84 
Radkuny 

wieś, 146 
Radoszkowice 

dekanat, 4 
Raduń 

dekanat, 4 
Radyciszki 

folwark, 139 
Radzigoła 

wieś, 172 
Radziuny 

..., 139 
dwór, 100 
wieś, 154 

Radziwiliszki 
..., 92 
wieś, 36 

Radziwliszki 
miasto, 34 

Radzwiliszki 
dwór, 29 
miasto, 29 

Ragiany 
..., 41 

Ragutany 
..., 139 

Rajkany 
..., 100 
karczma, 102 

Rajsie 
..., 51 

Rajstezenis 
jezioro, 166 

Rajstynia 
błoto, 20 

Rajsze 
wieś, 104 

Rajuny 
dwór, 113 
okolica, 113, 120 

Rakiance 
..., 41 

rakiska 
parafia, 13, 22, 23, 54, 65, 106, 107, 
120, 125, 127, 128, 134, 146 

Rakiszela 
folwark, 123 

Rakiszki 
dwór, 123 
miasto, 5, 19, 22, 51, 53, 62, 65, 68, 
103, 105, 106, 132, 134 
wieś, 121, 123, 125 
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Raksata 
błoto, 84 

Rakszyszki 
..., 72 
wieś, 74 

Rakucie 
..., 79 

Ramawidyszki 
..., 160 

Ramsja 
ruczaj, 116 

Rapsznie 
..., 72 

Rasziany 
..., 61 

Ratele 
wieś, 173, 177, 179 

Ratniki 
..., 97 
wieś, 89 

Raudance 
..., 41 

Raudinis 
jezioro, 45 

Raugie 
..., 61 

Rauksztany 
..., 79 

Raweja 
rzeka, 33, 34, 110, 111 

Rawiszki 
dwór, 83, 85 

Redejkie 
folwark, 154 
wieś, 154 

Reduta 
karczma, 56, 58, 127 

Reduty 
karczma, 123 

Remanejce 
..., 61 

Remejki 
wieś, 173 

Remejkie 
..., 160 

Remejszyszki 
..., 131 

Remigoła 
karczma, 136 

Remongajle 
wieś, 173, 180 

Repsze 
wieś, 74 

Robwany 
wieś, 76 

Rodoupiła 
..., 41 

Rodysze 
..., 61 

Rogojsze 
..., 148 

Rogowce 
..., 113 

Rogowe 
wieś, 119 

Rogowo 
..., 142 

Rogów 
..., 91, 97, 141 

Roliskie 
jezioro, 32 

Roliszki 
folwark, 29 

Romaszkany 
folwark, 154, 156, 157 

Romejki 
..., 51 
folwark, 18 

Romiszki 
zaścianek, 18 

Ropiszki 
..., 72, 123 
wieś, 75 

Rosakiszki 
wieś, 18 

Rosza 
jezioro, 57 

Roubany 
..., 97 

Roupie 
..., 50 
wieś, 54 
zaścianek, 54 

Rowbanach 
..., 73 

Rowbanet 
..., 93 

Rowbany 
..., 72 
wieś, 75 

Roweja 
rzeka, 27, 36 

Różana 
dekanat, 4 

Rubele 
..., 123 

Rubieszki 
zaścianek, 144 

Ruckinki 
..., 83 
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Rudyk 
..., 139 

Rudzanie 
..., 123 
wieś, 127 

Rudzi 
..., 61 
wieś, 65 

Rudzia 
karczma, 51, 54 

Rudziany 
wieś, 18 

Rugiele 
wieś, 18, 22 

Rukibi 
..., 123 

Rukie 
..., 51 

Rukiele 
..., 67 
wieś, 70 

Rukle 
..., 160 

Ruksze 
..., 61 

Rumpiszki 
wieś, 104 

Runiki 
..., 97 

Runikie 
zaścianek, 89 

Rupeje 
wieś, 33 

Rupejki 
dwór, 29 

Rusyki 
..., 79 

Ruszczuny 
..., 83 

Ruzgi 
..., 148 
wieś, 150 

Ryga 
miasto, 19, 20, 32, 36, 37, 63, 80, 91, 
92, 97, 115, 119, 180 

Rygmontyszki 
folwark, 29 

Rymgajle 
..., 97 
wieś, 89 

Rymiszki 
..., 160 

Rymkuszki 
wieś, 29, 33, 35, 37 

Rymszany 

..., 61 
Rymsze 

..., 83 
wieś, 85 

Ryndaugie 
..., 97 
wieś, 89 

Ryndowidy 
wieś, 37 

Rypicki 
..., 97 

Ryszkany 
..., 41 

Ryszki 
wieś, 53 

Rzesza 
karczma, 154 
rzeka, 156 

Sabaliszki 
..., 79 

Sadale 
wieś, 128 

Sadany 
..., 41 

Sadele 
..., 123 

Sadelów 
wieś, 53 

Sakaliszki 
..., 41 

Sakinie 
..., 41 

sałacka 
parafia, 86, 92, 98 

sałatska 
parafia, 75, 120 

Sałaty 
miasto, 72, 75, 91, 96, 114, 120 

Sałele 
wieś, 154 

Samanie 
..., 56 
jezioro, 57 

Samujliszki 
..., 109 

Samulańce 
..., 100 

Satabalis 
bagno, 125 

Satkuny 
..., 109 

Saucie 
zaścianek, 173 

Sauczuny 
..., 41 
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Sauginy 
..., 109 

Sawiczuny 
..., 148 

Sawiszki 
zaścianek, 123 

Sawle 
..., 123 

Sągajle 
wieś, 173, 177 

Serafiniszki 
..., 123 
wieś, 128 

Sfolka 
rzeka, 115, 116, 118, 175 

Siauryki 
..., 100 

Siemaniszki 
wieś, 34 

Siemaszyszki 
..., 148 

Siemeniszki 
..., 109 

Siemieniszki 
..., 160 
wieś, 111, 154, 157 

Siemno 
dekanat, 4 

Simiszek 
wieś, 135 

Simiszki 
wieś, 131 

Sipaliszki 
folwark, 18, 23 
las, 21 

Sitorzecz 
..., 160 
staw, 162 

Siwryki 
wieś, 102 

Siwrymiszki 
..., 131 

Skadynie 
..., 79 
błoto, 81 

Skadyńce 
wieś, 81 

Skajstynia 
wieś, 18, 24 

Skajstynis 
jezioro, 20 

Skiacotyszki 
folwark, 173, 180 

Skieberdyszki 
zaścianek, 173 

Skiegry 
..., 62 

Skiemiany 
..., 166, 168 

Skieniany 
folwark, 123 
wieś, 123 

Skierańce 
..., 113 
wieś, 119 

Skietery 
..., 72 
wieś, 74 

Skinejki 
..., 41 
wieś, 48 

Skitrogalce 
wieś, 125 

Skizy 
..., 61 

Skomoroki 
dwór, 173 
folwark, 93 

skopiska 
parafia, 129, 130, 134 

Skopiszki 
miasto, 5, 22, 63, 65, 79, 81, 102, 129, 
132, 135, 148, 150 

Skrobatyszki 
folwark, 113 

Skrobiszki 
dwór, 61 
folwark, 29 

Skrobliszki 
..., 109 
dwór, 109 

Skrociszki 
folwark, 30 

Skuduciszki 
wieś, 18 
zaścianek, 21, 22 

Skuina 
karczma, 67 

Skutlyszki 
folwark, 29 

Skworba 
rzeka, 176 

Skworby 
..., 139 

Skysy 
..., 140 

Slepciszki 
..., 148 

Słabadziny 
..., 79 
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Sławęciszki 
..., 79 

Słonim 
dekanat, 4 

Smakiszki 
wieś, 30, 34 

Smejlis 
jezioro, 105 

Smerdona 
karczma, 89 
strumień, 93, 94 
źródło, 94 

Smilg 
okolica, 96 

Smilgie 
..., 72, 97, 100 
okolica, 89 
wieś, 74, 102 

Smilgielis 
leśnik, 97 
zaścianek, 90 

Smolecie 
..., 109 

Smolka 
rzeka, 136 

Sndruny 
wieś, 23 

Sniegiszki 
..., 41 

Sobanciszki 
zaścianek, 29, 36 

Sodaliszki 
..., 97, 177 
wieś, 90, 173, 177, 179 

Sokańce 
..., 148 

Solskie 
jezioro, 63, 64 

Sołkance 
wieś, 150 

Sołohubiszki 
dwór, 41, 58 

Sołok 
miasto, 43, 47, 48 

Sołomieś 
dwór, 170 

Sołomieść 
błoto, 177 
dwór, 36, 97, 171, 173, 176 
miasto, 33, 36, 173, 176, 179, 181 

Sołubiskie 
błoto, 45 

Soły 
dwór, 61, 150 

Sondraniszki 

folwark, 34 
Sondroniszki 

folwark, 29 
Sorty 

jezioro, 44, 46, 47, 48, 68, 69 
Sosty 

zaścianek, 90, 97 
Spalwiszki 

wieś, 30 
zaścianek, 90, 93, 96 

Spiel 
wieś, 24 

Spienuny 
..., 123 

Spingucie 
..., 97 
wieś, 90 

Spitrany 
wieś, 154 

Srymany 
błoto, 167 

Staciuny 
..., 113 
wieś, 117 

Staczkuny 
wieś, 30, 36 

Stadawkiszki 
..., 144 

Stakale 
..., 100 

Stale 
..., 160 

Staliszki 
..., 160 

Staniance 
..., 105 

Staniany 
wieś, 154 

Stańkuńce 
..., 101 

Stapickie 
..., 123 
wieś, 128 

Staraine 
..., 56 

Starkańce 
wieś, 30 

Starkiszki 
..., 148 

Starklizdzie 
zaścianek, 29 

Starze 
..., 104 

Stasińce 
wieś, 24 
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Stasiszki 
..., 72 
wieś, 75 

Stasiuny 
wieś, 18, 23 

Stasiuńce 
wieś, 24 

Staszkaniszki 
dwór, 41 

Staszkuniszki 
folwark, 153 

Statyszki 
wieś, 24 

Staukuny 
zaścianek, 41 

Stawy 
..., 67 
wieś, 69 

Stefance 
folwark, 123 
wieś, 123 

Stefanelce 
..., 105, 106 

Steleniony 
wieś, 165 

Sterkanie 
..., 140 

Stotyszki 
wieś, 18, 23 

Strale 
..., 96 
wieś, 90 

Straszuny 
..., 100 

Straugale 
..., 92 
wieś, 90 

Strażdzie 
..., 178 
wieś, 173, 178 

Stropejkie 
..., 18 

Strożnie 
..., 142 

Strubiszki 
..., 100 
wieś, 58 

Strumilce 
..., 123 
wieś, 127 

Strwczynie 
..., 139 

Strzelanie 
wieś, 96 

Strzelany 

wieś, 90 
Stubiszki 

..., 56 
Stubury 

..., 177 
wieś, 173 

Stukance 
..., 131 

Stumbry 
..., 104 

Stumbryszki 
zaścianek, 173 

Stunkuny 
..., 100 

Styrniszki 
..., 67 

Subaczuny 
wieś, 165 

subocka 
parafia, 137, 142 

Subocz 
dwór, 139 
miasto, 5, 17, 19, 23, 53, 80, 81, 125, 
127, 128, 137, 141, 175, 181 

Suboczyszki 
..., 42 

Sudabrynia 
zaścianek, 51 

Sudabrynie 
zaścianek, 53 

Sudejkie 
..., 160 

Sulpis 
jezioro, 20, 24 

Sungayliszki 
folwark, 165 
wieś, 165 

Sunkrewnie 
wieś, 18, 24 

Suntowty 
..., 72 
wieś, 74 

Surdegi 
dwór, 140 
karczma, 140 

Surniliszki 
folwark, 165 
wieś, 165 

Susa 
rzeka, 145 

Suscie 
rzeka, 54 

Suwejdziszki 
zaścianek, 100 

suwejniska 
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parafia, 54, 143, 145 
Suwejniszki 

miasto, 5, 51, 84, 85, 105, 107, 143, 
144, 145, 146 

Suwejździe 
..., 101 
wieś, 102 

suwiecka 
parafia, 15, 23, 24 

Suwiek 
miasto, 19, 23, 48 

Suwieki 
miasto, 43 

Suwojnie 
..., 79 

Swejtuta 
jezioro, 45 

Swetyszkis 
jezioro, 149 

Swile 
wieś, 33, 173 

Syciuszy 
..., 104 

Sydoryszki 
..., 56 

Symanie 
..., 83 
wieś, 85 

Symaniszeki 
folwark, 20 

Symaniszki 
folwark, 18, 24 

Synadware 
wieś, 18 

Syndruny 
..., 113 
wieś, 116 

Sypele 
..., 144 

Syraksie 
..., 165 

Syrgiady 
zaścianek, 41 

Syrutany 
dwór, 154 
folwark, 156 

Syrutyszki 
zaścianek, 165 

Syrwiszki 
zaścianek, 18 

Szabiszeki 
wieś, 23 

Szadujkie 
..., 148 
wieś, 149 

Szakale 
wieś, 103 

Szakimany 
..., 41 

Szakupis 
zaścianek, 173, 179 

Szalnie 
wieś, 173 

Szałkenie 
..., 140 

Szałtanalkie 
..., 41 

Szanbały 
..., 41 

Szapele 
jezioro, 20 

Szarkie 
..., 160 

Szarkinie 
karczma, 90, 97 

Szarkiszki 
folwark, 48 
karczma, 48 

Szarkiunce 
..., 105, 106 

Szarkunie 
błoto, 145 

Szarkuny 
..., 144 

Szarkuńce 
wieś, 107, 146 

Szarnupie 
..., 160 

Szatajrance 
wieś, 48 

Szatekszna 
..., 61 
rzeka, 64, 65 

Szatekszta 
rzeka, 64 

Szaty 
karczma, 48 

Szauczyszki 
..., 62 

Szawdynie 
karczma, 127 
wieś, 165 

Szczury 
..., 67 

Szedzie 
..., 123 

Szejminiszki 
wieś, 165 

Szekszty 
jezioro, 161, 162 
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Szeksztyniki 
..., 100 

Szelista 
ruczaj, 102 

Szemberg 
miasto, 31, 91, 92, 96, 97 

Szemberk 
..., 97 
miasto, 34, 35 

Szemberka 
miasto, 37 

Szemeły 
..., 123 
wieś, 128 

Szempeliszki 
wieś, 30 
zaścianek, 33 

Szepele 
wieś, 18 

Szepelis 
jezioro, 25 

Szepełka 
rzeka, 25 

Szeperką 
rzeka, 21 

Szepeta 
jezioro, 80 

Szepol 
wieś, 21 

Szerankszta 
ruczaj, 88 

Szeraukszta 
ruczaj, 96 

Szerkanie 
wieś, 165 

Szeszki 
..., 83 

Szeszole 
..., 97 

Szetekszna 
dwór, 129, 130, 131 
rzeka, 21, 23, 49, 150 
wieś, 134 

Szetekszny 
..., 131 
dwór, 133 

Szetokszna 
dwór, 134 

Szewkinia 
karczma, 107 

Sziksznie 
..., 160 

Szkardupia 
karczma, 51 

Szklarzyszki 

folwark, 30 
Szkrobatyszki 

folwark, 120 
Szkudy 

..., 140 
Szlagieryszki 

zaścianek, 173 
Szlakiszki 

..., 176 
zaścianek, 173, 176 

Szlaperyszki 
..., 177 

Szlejderyszki 
folwark, 30, 34 

Szłapakie 
zaścianek, 51 

Szłapiszki 
zaścianek, 100 

Szmaryszki 
folwark, 154 

Sznaryszki 
..., 157 

Szniakczty 
..., 41 

Szniukszcie 
wieś, 90 

Sznurkiszki 
folwark, 30 

Szogolunkie 
wieś, 165 

Szopoły 
..., 79 

Szpakiszki 
..., 61 

Szpiegi 
..., 100 

Szpiel 
wieś, 21 

Szpiele 
wieś, 18 

Sztakiry 
wieś, 30, 33 

Sztejniczki 
folwark, 41 

Sztomy 
..., 113 
wieś, 116 

Szuidzie 
..., 41 

Szukiany 
wieś, 173 

Szukie 
..., 109 

Szumkiszki 
..., 113 
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Szwabiszki 
wieś, 18, 21 

Szwepla 
karczma, 111 

Szwilpiszki 
wieś, 18, 20, 24 

Szydyńce 
..., 139 

Szyknie 
..., 123 

Szykszneliszki 
..., 113 
wieś, 119 

Szylenie 
zaścianek, 123 

Szyleykie 
folwark, 123 
wieś, 123 

Szylina 
karczma, 158 
zaścianek, 154, 156 

Szylinic 
zaścianek, 18 

Szyłagalis 
..., 104 

Szyłagola 
folwark, 92 

Szyłagole 
..., 97 
folwark, 90 

Szyłaliszki 
zaścianek, 29 

Szyłejkie 
..., 41 
wieś, 131, 165, 168 

Szyłejkiszki 
wieś, 131 

Szyłeny 
zaścianek, 90 

Szymance 
..., 134, 135 

Szymańce 
..., 79, 132, 148 
dwór, 114, 116 
wieś, 116, 118 

Szynkiszki 
zaścianek, 18, 24 

Szypy 
..., 61 

Szyrwinty 
..., 97 

Szytejkie 
wieś, 18 

Ślepście 
wieś, 29, 35 

Śliczyry 
..., 56 

Ślizów 
wieś, 111 

Śliż 
wieś, 33 

Śliże 
..., 109 
dwór, 30 
wieś, 36 

Śliżele 
zaścianek, 30 

Śniutelis 
jezioro, 44 

Śniutis 
jezioro, 44 

świadoska 
parafia, 64, 65, 131, 146, 150, 151, 163 

Świadoście 
dwór, 146, 149 
miasto, 19, 63, 65, 80, 132, 146, 161, 
166 

Świadość 
miasto, 81, 135, 149, 168 

Świdańce 
..., 79 

Świdzie 
wieś, 37, 90 

Świerpliszki 
..., 109 
wieś, 111 

Świeta 
rzeka, 46 

Święta 
rzeka, 43, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 63, 
105, 110, 125, 132, 141, 149, 150, 151, 
162, 167, 168 

Święty 
ruczaj, 168 

Świgary 
..., 42 

Świła 
..., 56 

Świły 
karczma, 58 

Świr 
dekanat, 4 

Świrguliszki 
zaścianek, 30 

Tadowski 
..., 148 

Takuny 
..., 96 

Taliszki 
wieś, 124 
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Taluny 
..., 97 

Tarnidzie 
..., 62 

Tarnów 
folwark, 56 

Tarucie 
..., 144 
wieś, 146 

Tarwidzie 
..., 160 

Tatarkałna 
wieś, 31 

Tatary 
wieś, 30, 37 

Tataryszki 
..., 62 
dwór, 131 
wieś, 136 

Tatkańce 
wieś, 131, 135 

Tatkańskie 
błoto, 133 

Tatyruji 
zaścianek, 42 

Taukiele 
wieś, 154, 157 

Taumury 
..., 109 

Tauroginy 
..., 9, 153, 155, 157 

taurogińska 
parafia, 157 

Terez 
dwór, 140 

Teteruiny 
..., 114 
wieś, 120 

Tetoliszki 
..., 160 

Tmenpance 
..., 62 

Tmuniszki 
..., 62 

Tołejkie 
..., 160 

Tołoczkany 
wieś, 119 

Tomasance 
wieś, 129 

Tomaszuny 
wieś, 31 

Tomiany 
..., 97 

Tonafance 

..., 123 
Topol 

dwór, 131 
Toroldzie 

..., 62, 64 
wieś, 64 

Torołdzie 
wieś, 150 

Totoczkany 
dwór, 114 
wieś, 114 

Totoła 
rzeka, 73, 75, 76, 86, 87, 88, 89, 92, 
93, 96, 176, 177, 178 

Towiany 
..., 91 

Trakiele 
zaścianek, 165 

Trakieniki 
..., 140 

Trakiny 
wieś, 90 

Trakpłesze 
zaścianek, 109 

Traszkie 
..., 176 
wieś, 173 

Traszkuny 
..., 140, 142 

Traszkuńska 
puszcza, 142 

trockie 
województwo, 25, 34 

Troki 
dekanat, 4 

Troupie 
..., 140, 142 

Trujły 
zaścianek, 174, 176 

Trumpance 
wieś, 18, 23 

Trumpole 
..., 160 

Trybulynis 
jezioro, 20 

Trymury 
zaścianek, 165 

Tryszki 
..., 97 
wieś, 90 

Trzeciany 
..., 72, 93 
wieś, 76 

Tubak 
folwark, 34 
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Tubaki 
wieś, 30 

Tuliszki 
folwark, 30 
wieś, 34 

Tumasancy 
..., 79 

Turoszczy 
wieś, 36 

Turzkuczy 
..., 98 

Twiry 
wieś, 9, 131 

Tydłynia 
karczma, 65 

Tydyszki 
zaścianek, 124 

Tyle 
..., 124 

Tyluki 
wieś, 18 

Tyłtagola 
wieś, 140 

Tyndziule 
..., 123 

Tytele 
..., 62 

Tyuginie 
..., 62 

Ubogie 
..., 160 

Uciana, 19 
miasto, 5, 19, 43, 154, 155, 157, 160, 
168 

Ucianka 
folwark, 154, 158 
rzeka, 156, 157 

uciańska 
parafia, 9, 151, 157, 158 

Ugie 
ruczaj, 75, 76 

Ulitełe 
..., 123 

Ułdubie 
..., 79 

Ułożyszki 
..., 42 

Unciszki 
wieś, 174, 177 

Ungliki 
wieś, 31, 33 

Untupia 
wieś, 149 

Untupie 
..., 148 

Upitia 
ruczaj, 76 

Upitie 
ruczaj, 87, 93, 96 

upitski 
powiat, 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 34, 70, 76, 83, 86, 98, 110, 112, 
114, 120, 137, 141, 143, 169, 182 

Urbaniszki 
dwór, 150 
folwark, 62, 64 
zaścianek, 83 

Urle 
..., 62 
wieś, 49 

Ustuki 
..., 114 
wieś, 117, 119 

Usylis 
ruczaj, 117 

Uszple 
miasto, 57 

Uszpola 
miasto, 48 

Uszpole 
dwór, 160 
miasto, 5, 43, 46, 56, 58, 63, 65, 148, 
151, 155, 157, 158, 161, 162, 166, 168 

uszpolska 
parafia, 48, 65, 151, 157, 158, 162, 163 

Uteliszki 
zaścianek, 31 

Uwajnie 
..., 107 

Uwejnie 
..., 101 

Uwojnie 
..., 105 

Uzilina 
karczma, 111 

Uzubole 
..., 97 
wieś, 90 

Uzukrewnie 
folwark, 18, 23 

Uzusienie 
zaścianek, 42 

Uzutatale 
..., 96 
zaścianek, 90 

Użole 
karczma, 34 

Użubale 
..., 42 

Użubaley 
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..., 140 
Wabale 

..., 42, 62 
Wadnesiszki 

zaścianek, 54 
Wadwy 

dwór, 129, 132, 134 
karczma, 134 
wieś, 132 

Wajniuny 
..., 42 

Wajskuny 
..., 160 

Wakiliszki 
..., 109 

Walentele 
..., 101 

Walkiszki 
..., 110 

Waluliszki 
..., 101 

Waluniszki 
..., 51 

Wałungie 
..., 42 

Wanagiszki 
..., 160 

Waponiszki 
..., 123 
folwark, 128 

Warakojszki 
..., 109 

Waraniszki 
..., 79 

Wargupie 
..., 56 
karczma, 58 
ruczaj, 58 

Warkule 
wieś, 165 

Warle 
..., 62 

Warlinie 
..., 42 

Warlinis 
jezioro, 45 

Warnele 
..., 101 

Warniczki 
jezioro, 45 

Warniszki 
..., 42, 79 

Wartysze 
..., 42 

Waryszki 

zaścianek, 42 
Waszokiany 

dwór, 140 
wieś, 140 

Waśniuny 
..., 177, 179 
wieś, 174, 177, 179 

Wazais 
jezioro, 57 

Wazdele 
..., 8, 140 

Wazgiele 
..., 42 
wieś, 154 

Ważgucie 
..., 101 

Webryszki 
zaścianek, 62 

Wederance 
wieś, 48 

Wederowczyzna 
folwark, 124 

Wederyszki 
wieś, 132 

Wedorowczyzna 
folwark, 128 

Wejdałance 
folwark, 124 

Wejkunie 
..., 42 
wieś, 47 

Wejkutany 
wieś, 154, 157 

Wejrzyszki 
zaścianek, 18 

Welekuny 
wieś, 169 

Welikany 
folwark, 90 

Weliki 
..., 92 

Welnioki 
..., 140 

Welzedokie 
karczma, 124 

Wenazedzie 
zaścianek, 42 

Wengieryszki 
..., 51 

Wenudow 
jezioro, 44 

Wenurów 
wieś, 42, 47 

Weomujza 
..., 97 
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Wepy 
..., 140 

Weragiszki 
..., 42 

Werbuny 
folwark, 154 

Werejki 
wieś, 177 

Werejkie 
wieś, 174 

Wereszczyn 
dwór, 124 

Wergucie 
wieś, 132 

Werksuiany 
..., 62 

Wernaliszki 
okolica, 140 

Wertybiszki 
folwark, 18, 24 

Weseje 
jezioro, 68 

Weseliski 
zaścianek, 105, 106 

Wesołów 
dwór, 140 

Wetejki 
wieś, 154 

Wewoliszki 
..., 140 

Weżańce 
..., 79 

Weżele 
wieś, 132, 135 

Węgieryna 
dwór, 124 
rzeka, 126, 127 

Wiałejki 
wieś, 48 

Wiałejkie 
wieś, 42 

Widejły 
folwark, 127 

Widejry 
folwark, 124 

Widogirce 
wieś, 140 

Widuginie 
..., 98 

Widugiry 
zaścianek, 132 

Widujgiry 
zaścianek, 174 

Widukiele 
..., 62 

Widuszalis 
zaścianek, 174 

Widziszki 
..., 91, 97 

Wiekikuszki 
..., 42 
wieś, 47 

Wielbiszki 
wieś, 154, 158 

wieleńskie 
województwo, 120 

Wielerance 
..., 42 

Wieliszki 
dwór, 174 
wieś, 174 

Wieloniszki 
..., 178 
wieś, 174, 177 

Wierzejkie 
..., 160 

Wieszynta 
folwark, 156 

Wieszynty 
folwark, 154 

Wieściuny 
wieś, 174 

Wieziele 
zaścianek, 165 

Wieżgi 
..., 79, 101 

Wigiele 
..., 160 

Wikanie 
..., 105 

Wikańce 
..., 148 
wieś, 149 

Wikas 
jezioro, 44 

Wikielis 
jezioro, 44 

Wiktoryszki 
folwark, 62 

Wildziuniczki 
zaścianek, 42 

Wile 
..., 124 

Wilejszyszki 
zaścianek, 174 

wileńska 
diecezja, 6, 12, 92 
diecezjia, 4 

wileńskie 
województwo, 25, 31, 34 
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Wilia 
rzeka, 9, 19, 46, 63 

Wilki 
folwark, 105 

Wilkiele 
..., 101 

Wilkinia 
karczma, 90 

Wilkuliszki 
..., 62 

Wilnio, 4 
Wilno 

dekanat, 4 
miasto, 15, 19, 43, 63, 65, 68, 80, 84, 
91, 97, 110, 111, 115, 120, 142, 155, 
161, 163, 166, 168 

Wiłejsiszki 
wieś, 33 

Wiłkabrukie 
wieś, 165 

Wiłkale 
..., 144 
wieś, 146 

wiłkomierski 
dekanacie, 140 
dekanat, 72, 114, 148, 175 
powiat, 5, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 33, 37, 43, 49, 54, 55, 58, 59, 65, 
66, 70, 81, 82, 98, 101, 103, 107, 108, 
110, 112, 121, 124, 128, 129, 137, 143, 
146, 148, 151, 152, 158, 163, 164, 166, 
169, 175, 182 
powiecie, 19, 140 

wiłkomierskim 
powiat, 15 

Wiłkomierz 
dekanat, 4 
miasto, 19, 43, 46, 57, 63, 68, 80, 84, 
105, 107, 110, 111, 125, 132, 134, 141, 
142, 148, 155, 161, 166 

wiłkomireski 
powiat, 34, 85 

Wiłucie 
..., 160 

Wiłujnie 
dwór, 132 
wieś, 134 

Wingry 
zaścianek, 144 

Winksznie 
wieś, 33, 34 

Winksznin 
wieś, 36 

Winkszninie 
wieś, 31 

Winkszniny 
wieś, 34 

Winkuny 
karczma, 64 

Winosedys 
zaścianek, 174 

Wioliszki 
..., 177 

Wirbaliszki 
..., 79, 81, 101 

Wirszyty 
..., 105, 106 

Wirzkupiany 
wieś, 85 
zaścianek, 83 

Wisbary 
wieś, 132 

Wisdziery 
wieś, 18, 23 

Wiskiany 
wieś, 154 

Wisztagierkła 
karczma, 51, 54 

Witebsk 
dekanat, 4 

Witorty 
okolica, 114, 117, 119 

Wiwieliszki 
zaścianek, 67 

Wizdziery 
wieś, 24 

Wizeja 
..., 124 

Wizeje 
wieś, 127 

Wizgiuńce 
..., 79 

Wiżuka 
rzeka, 53 

Wiżuna 
rzeka, 145, 146, 167, 168 

Wiżunka 
jezioro, 52, 125 
rzeka, 52, 53, 54, 104, 106, 168 

Wiżunki 
folwark, 51, 52, 54, 124, 128, 164, 
167, 168 
jezioro, 127 
karczma, 124, 127 

Wiżuny 
dwór, 168 
miasto, 5, 8, 46, 148, 151, 155, 157, 
160, 162, 164 
rzeka, 145 

wiżuńska 
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parafia, 151, 163, 167, 168, 169 
Wobiliszki 

..., 98 
Wobolce 

..., 124 
wobolnicka 

parafia, 7, 9, 33, 75, 92, 93, 95, 116, 
117, 169, 180, 182 

Wobolniki 
dwór, 174 
miasto, 5, 31, 35, 72, 74, 80, 81, 90, 
95, 97, 101, 102, 110, 111, 114, 119, 
169, 174, 175, 176, 179 

Woboła 
rzeka, 178, 179 

Wodańce 
..., 148 

Wodzbaniszki 
zaścianek, 51 

Wojceduny 
..., 62 

Wojczeny 
wieś, 18 

Wojdziuny 
..., 114, 116, 117 
wieś, 120 

Wojejcie 
wieś, 18 

Wojmumszki 
dwór, 101 

Wojnejki 
..., 62 
wieś, 65 

Wojniszki 
folwark, 132 

Wojtkuny 
..., 62, 148 
wieś, 31, 33, 34, 36, 65, 150 

Wołkowysk 
dekanat, 4 

Worejki 
..., 142 
wieś, 154, 156, 157 

Woskowszczyzna 
folwark, 42 

Woszki 
..., 114, 119 

Wykona 
karczma, 107 

Wysoki 
dwór, 62, 65, 105, 106, 107, 124 
folwark, 124 

Wysoki Dwór 
dwór, 51, 52, 53 

Wyszynta 

rzeka, 142 
Wyszynty 

dwór, 140 
jezioro, 141 
wieś, 140 

Zabiczun 
wieś, 48 

Zabiczuny 
..., 42 

Zabłocie 
błoto, 145 
folwark, 144 

Zabłociszki 
jezioro, 45 

Zabolce 
wieś, 53 

Zachary 
..., 42 

Zadoje 
..., 42 
wieś, 47 

Zadworny 
zaścianek, 124 

Zakrje 
zaścianek, 90 

Zalaciszki 
..., 56 

Załwa 
jezioro, 44, 46 

Zamoroczyszki 
zaścianek, 154 

Zamość 
folwark, 51, 52, 53 

Zapradziszki 
zaścianek, 178 

Zaprudziszki 
zaścianek, 174 

Zaulszy 
zaścianek, 124 

Zawiszki 
..., 148 
wieś, 149 

Zawiszy 
zaścianek, 127 

Zdunie 
..., 124 

Zemejcie 
..., 124 

Zimejtyszki 
zaścianek, 19, 24 

Zirneje 
..., 42 
rzeka, 46 

Zirnije 
jezioro, 44 
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Złuktynie 
..., 97 

Zmistyszki 
zaścianek, 101 

Zobance 
wieś, 132 

Zojka 
zaścianek, 42 

Zostawcie 
wieś, 35 

Zostowcie 
wieś, 31 

Zubiszki 
..., 148 

Zubolce 
..., 51 

Zuntt 
..., 79 
karczma, 81 

Zunty 
karczma, 142 

Zwirgieliszki 
zaścianek, 31 

Zwisbliszki 
folwark, 19 

Zybale 
wieś, 19 
zaścianek, 23 

Zyzany 
wieś, 174 

Żabryszki 
..., 62 

Żadawejnie 
..., 42 

Żagaryszki 
..., 42 

Żagi 
wieś, 132, 136 

Żaki 
..., 105 

Żakiszki 
zaścianek, 174 

Żalunce 
wieś, 24 

Żarniszki 
zaścianek, 105 

Żąsis 
ruczaj, 116 

Żedejkany 
dwór, 114, 120 

Żedejkiele 
..., 114 
wieś, 117, 120 

Żedeski 
..., 101 

Żegdaliszki 
..., 79 

Żejbiszki 
..., 160 
wieś, 163 

Żejdykany 
dwór, 117 

Żejnne 
..., 62 

Żelunce 
wieś, 18 

Żemajtele 
wieś, 165, 174 

Żerajtele 
..., 79 

Żiegas 
jezioro, 44 

Żiegielis 
jezioro, 44 

Żirneje 
wieś, 46 

Żluby 
..., 62 

Żmejodgały 
..., 97 

żmudzka 
diecezja, 4, 92, 98, 114, 118, 119, 120 

Żubliszki 
..., 42 

Żuczgol 
wieś, 140 

Żugarynci 
zaścianek, 110 

Żukieliszki 
..., 56 

Żułbucie 
..., 42 

Żumba 
..., 97 

Żurble 
..., 110 

Żuścia 
..., 56 

Żwagujcie 
..., 110 

Żwejodgałe 
wieś, 90 

Żwerny 
..., 79 

Żwieki 
..., 140 

Żwikuny 
..., 140 

Żwirble 
..., 101 
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Żwirbłańcy 
wieś, 140 

Żwirgzdele 
jezioro, 162 

Żydany 
..., 72 
wieś, 74 

Żydziuny 
..., 72 

wieś, 75, 76 
Żylazie 

..., 114 
wieś, 120 

Żyle 
wieś, 174 

Żyliszki 
..., 140 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

Indeks nazw osobowych 

 

 

 
Anforowicz,  

generał adiutant JKM, 152, 153 
Antoszewski 

porucznik wojsk WKL, 180 
Bagieński, 26 
Balcewicz, 137, 138 
Bieniuński 

wojski starodubowski, 151 
Billewicza Tadeusz 
  starosta wojnucki, 14, 15, 17, 20, 
21, 22, 76, 77, 78, 98, 99, 100, 101, 
137, 138, 139, 141 
Borewicz, 24, 26 
Borkowski Ignacy Józef Dunin 

pleban skopiski, 135 
Borowski,  

pułkownik, 85, 86, 87, 88, 89, 90 
Brzeski, 146 
Brzeziński, 37, 38, 39, 40, 41, 45 
Bystram, 70, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 
93, 95 

prezydent, 69, 75 

Bystram Hieronim 
podstolni brzeski, 97 

Chalicki, 122 
Charewicz, 107 

komorzy, 108 
Chociatowski Piotr Paweł 

przysięgły poswola, 119 
Chojnowski 

skarbnika inflancki, 171 
starosta, 169 

Chomiński Konstanty 
pułkownik oszmiański, 49, 51, 52, 
124, 143, 145 

Chreptowicz, 79, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 124 

podkomorzy, 109 
Chreptowicz Joachim, 

  podkanclerz WKL,82, 97, 99, 104, 
131, 174 

Ciemnołoński, 121, 127 
Cynińscy, 128 
Cywińscy, 129, 131, 135 
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Czartoryska Eleonora Monika 
  kanclerzyna WKL, 76, 77, 78, 79, 
136, 138, 139, 140 
Czartoryski, 97, 98, 129 
Czartoryski Adam, 174 
Dąmbrowski Andrzej, 99 
Denejkowicz, 137 
Denejkowiczowie, 136, 137, 139, 
141 
Downarowicz, 136, 137, 138 
Drachemfelc, 24, 28, 33 
Dryzewicz Maciej 

wikary kupiski, 80 
Dyszterlof, 27, 33, 70, 71, 74, 86, 93 
Edenowa, 112, 119 
Erdman Tadeusz 

budowniczy starodubowski, 151 
Fiałkowski, 81, 83 
Forgizowa, 138 
Francowicz, 37, 39 
Frankowa, 87, 95 
Frejtakowa, 37, 39, 41, 44, 46 
Gajl, 87, 95 
Giedrojcie, 100, 165 
Giedrojć, 37, 39, 40 
Górscy, 152 
Górska 

kasztelanowa żmudzka, 81, 103, 
104, 142, 143, 144 

Grawrok, 71, 74 
Grochowski, 89 
Grotecz, 87 
Grotuz, 95 
Han, 85, 86, 88, 93, 95, 111, 112, 
113, 116, 119 
Hin, 27, 28, 33 
Hryncewicz, 15, 16, 17, 19, 22, 28 
Hryncewiczowa, 77 
Hrynkiewicz, 134 
Igielstrum 

generał rosyjski, 112, 113 
Igielsztorm Leon, 

starosta gulbiński, 85, 93, 119 
Iłganowski, 123 
Janowski Jakub 

pleban wiżuński, 168 
Jaujwa, 40 
Jawgellowa, 163, 166 
Jawgielowa, 146, 150 
Jazdowski 

pleban, 28 
pleban poniemuński, 25 

Jazyna, 38 
Jeczmieński, 116, 117, 118 
Jeczmiński, 111, 112, 115, 117 
Jeleński, 163, 164, 167 
Jurah 

regent wileński, 152 
Kaczyński, 25, 30, 34, 153 

rotmistrz starodubowski, 152 
Karp Benedykt,  

chorąży upitski, 25, 28, 31, 32, 33, 
34, 35, 70, 85, 86, 89, 111, 112, 
113, 115, 116, 118, 169, 172, 174 

Karzyński, 152 
Kentrym Andrzej 

pleban jużyntski, 57 
Kiełpsz, 38, 39 
Kiermelski, 130 
Kildysz, 86 
Klepacki Franciszek 

pleban krewnieński, 69 
Klikowicz, 54, 55, 57, 60 
Klikowicz Franciszek 

pleban komajski dziekan kupiski, 
64 

Klimanski, 65, 66, 68, 69 
Klimowicz, 142 
Klopman, 70, 71, 75, 82, 83, 107, 
108 
Komar, 76, 77, 80, 136, 138, 139, 
141 
Komorowscy, 81, 83, 84, 143, 145 
Komorowski, 30, 100, 102, 104, 107, 
108 

szambelan JKM, 24, 25, 26, 27, 29, 
31, 32, 33, 35, 110 

Komorowski Antoni 
wojski wiłkomierski, 26, 27, 29, 50, 
82, 83, 98, 107, 108, 110, 143, 144 

Koplewski 
rotmistrz wiłkomierski, 169, 173 

Korecki, 24, 29 
Korff, 144 

starosta rzeżycki, 144 
Korfowa, 30 

starościna rzeczycka, 90 
Korsowa, 35 
Kosceło Józef 

pułkownik WKL, 169 
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Kosceło Tadeusz 
starosta miednicki, 169 

Kosska, 21, 65, 66, 68, 69 
Kościałkowski, 30, 32, 51, 76, 83, 
99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 142 
Kościałkowski Antoni,  

sędzia ziemski wiłkomierski, 98, 97 
Kościałkowski Ignacy 

marszałek wiłkomierski, 49, 81, 82, 
84, 97, 98, 107, 108, 109, 110, 130 

Kościałowski 
starosta strubiski, 135 

Krepicz, 26 
Krompiewski, 15, 16, 17 
Ktoliman, 116 
Kulesza 

sędzia smoleński, 153 
Kulikowski, 138, 139 
Kupejko, 29, 32 
Kupść, 49, 52 
Kupść Jan 

rotmistrz wiłkomierski, 48 
Kurmin, 122, 123, 125 

rotmistrz wiłkomierski, 15 
Kurzeniecki, 112, 115, 117, 118 
Kuszelewski, 26, 86, 87, 89, 93, 96, 
100, 102, 163, 164, 167, 168 

prezydent wiłkomierski, 146, 150 
Kuszelewski Ignacy 

koniuszy upitski, 98 
Kwiatkowski, 137, 138 
Lachnicki, 147 
Lachowicki, 28 
Legowicz Adam 

pleban uszpolski, 162 
Leparski, 70, 116 
Lisiecki, 120, 122, 126, 127 
Łapa Tomasz ,  
podstarosta starodubowski, 151 152, 
153, 155, 156 
Łuczkowa, 77 
Łukaszewicz Ignacy, 

miecznik starodubowski, 151, 152 
Madum, 85, 89, 93, 95 
Makarscy, 151 
Malicki, 37 
Malickiego, 39 
Małkiewicz, 39, 41 
Markiewicz, 15 

Markiewicz Franciszek 
pleban poniemuński, 106 

Medumowa, 25, 33, 86 
Merfelt, 71, 74 
Micewicz, 136, 137, 138, 139 
Milewski Benedykt Keruin 

pleban ponedelski, 102 
Miłaszewicz Wawrzyniec 

pleban kwetkowski, 84 
Miłosz Tadeusz 

pleban uciański, 157 
Minster, 50, 77, 102, 103, 104, 105, 
106 

kapitan, 99 
Mirbach, 173 

konsyliarz JKM, 171 
Montygajłło, 130, 132, 135 
Morykani,  

podkomorzy wiłkomierski, 102 
Morykoni, 15, 19, 20, 22, 23, 35, 60, 
104, 105, 106, 121, 122, 124, 126, 
139, 152, 153, 155 

chorąży wiłkomierski, 151 
Morykoni Michał Tadeusz 

podkomorzy wiłkomierski, 50, 82, 
98, 143, 145 

          Morykoni Marcin 
starosta wiłkomierski, 14 

Morykoni Benedykt 
pisarz WKL, 172 

Moszyński, 30, 69, 70, 71, 109, 112, 
113, 136, 139 

sekretarz, 89 
Moszyński Fryderyk 

skarbnik WKL, 173 
Narwojszowie, 138 
Niepokoczycki 

regent wiłkomierski, 130 
Oganowski, 151, 152 
Ogiński Michał 

hetman litewski, 54, 55, 57, 147, 
148, 150, 154, 157, 159, 165 

Omienciński, 86, 89 
Orda, 59 
Ordyniec 

rotmistrz wiłkomierski, 173 
Ostfald, 41, 44, 46 
Ostrejko, 153 
Parphianowicz, 58, 59, 120, 121, 
122, 123, 125 
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Pasterz, 42 
Paszkiewicz, 39, 46, 138 
Pawłowski Anioł 

pleban popielski, 111 
Peliscy, 136 
Petrusewiczowa, 27, 28 
Piekarski, 28 
Pietkiewicz Ignacy,  
   podstarosta wiłkomierski, 14, 15, 
17, 20, 21, 22, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 
64, 66, 69, 120, 121, 122, 123, 127, 
129, 131, 133, 139, 147, 160 
Pietraszewski,  

łowczy upitski, 87, 88, 170 
Pietrzykiewicz 

rotmistrz wiłkomierski, 151 
Pięknowski, 122 
Plater, 37, 46, 54, 55, 57, 58, 60, 66, 
71, 76, 77, 78, 136, 137, 138, 139, 
141, 146, 147, 148, 149, 160, 174 

starosta giegobrodzki, 36, 37, 39, 
41, 45 

Plater Józef Antoni Wilhelm 
starosta giełdziański, 36 

 Plater Kazimierz 
starosta subocki, 36, 37, 38, 40, 41, 
44, 45, 47 
starosty giegobrodzkiego, 38 
szambelan JKM, 146 

Platera 
starosty subockiego, 37 

Platerowa, 54, 57 
Platerowie, 55 
Pomarancki, 149 
Pomarnacka, 158 
Pomarnacki, 65, 66, 68, 146, 158, 
159, 162, 163 

cześnik wiłkomierski, 151, 153 
łowczy wiłkomierski, 151 

          Pomarnacki Antoni 
koniuszy wiłkimierski, 15 

Pomarnowski, 168 
Poustowski 

biskup inflancki, 169 
Pruszyńska,  
podczaszyna mińska, 152, 157, 158, 
159, 162 
Pruszyński, 163 
Puzyna, 77, 130, 131, 137, 139 
Radziwiłł Karol Stanisław 

wojewoda wileński, 37, 39, 40, 54, 
55, 57, 58, 62, 78, 81, 82, 84, 97, 
98, 101, 108, 109, 121, 126, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 145, 149, 
150, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 
164, 166, 167, 170 

Radziwiłłowie, 24, 25, 27, 29, 30, 
31, 71, 72, 85, 86, 88, 89, 93, 151, 
154, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 
178, 179 
Razen, 176 

skarbnik inflancki, 171 
Rogowski, 99, 101 

łowczy wiłkomierski, 99 
Romanowski, 120, 122 
Romer Stefan Dominik, 
podkomorzy trocki, 18, 42, 55, 65, 
66, 68, 123 
Rontym 

pleban kupiski, 77 
Ropejko, 108 
Ropp, 69, 70, 71, 74, 111, 112, 115, 
116, 117, 119, 170 
Rossen, 58, 59, 63, 64 
Rostowscy, 30, 174 
Rubowicz Franciszek  

pleban birżański, 24, 27, 29, 32, 35, 
36 

Rudomna, 54, 59, 60, 61, 64 
Rudywiłowicz Tadeusz 

pleban suwejniski, 145 
Rupejko, 34 
Rychlik, 137 
Rykowa, 17, 23 
Sabinski, 50 
Sakien,  
generał, 24, 28, 34, 35, 70, 72, 74, 
85, 87, 88, 89, 93 
Sałgowski, 136 
Sawrymowicz, 14, 16, 21, 122, 127 
Sawrymowicz Sebastian 

pleban rakiski, 128 
Sielicki, 87, 95 
Siesicki, 58, 60, 61 
Skopowie, 100 
Smolski Michał, 150 
Sołohub, 139, 141 
Staszewski, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 
85, 86, 87, 88, 89, 96, 114 
Staszkiewicz, 113, 115, 118 
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Straczewicz, 140 
Strutyńscy, 151, 153, 155 
Strutyńska,  
starościna sejwejska, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 45, 46 

Strutyński, 159, 164, 165 
Szakszta, 78 
Szarkiewicz Antoni 

pleban podbirżański, 29,  96 
Szarkiewicz Hieronim 

pleban kryniczyński, 75 
Sziling, 169 
Szlippenbach, 86, 87, 88 
Szołkowski, 76, 78 
Szukoszta, 138, 141 
Szukszta, 16, 17, 19 

rotmistrz wiłkomierski, 15 
Szukszta Antoni 

dziekan kupiski pleban abelski, 24 
Szulc, 101, 152, 153, 155 

miecznik upitski, 152 
szambelan, 99 

Szulc Tadeusz 
skarbnik oszmiański, 98 

Szyleński, 120, 121, 122, 126 
Szyszła, 113 
Szyszłyn, 71 
Świetowie, 138 
Teczmiński, 112 
Tołoczko, 37 
Toplicka, 59, 63, 122, 126 
Toplicki, 14, 17, 22 
Torgizowa, 138 
Trojanowski, 26, 28, 35 
Tronckiewicz, 139 
Tur, 58, 60, 64, 120, 126, 127, 170, 
174, 176 

podstolni brasławski, 128, 131, 134 
starosta grądziński, 128, 133 

Turowie, 78 
Tyszka, 138 
Tyszkiewicz,  
starosta kiermelski, 59, 97, 98, 99, 
100, 102, 103, 104, 105, 126, 133, 
140 

Tyszkiewiczowa, 76, 77, 78, 80, 137, 
138, 139 
Tyszkowie, 138 
Tyszkowieny, 120, 123, 124, 125 
Tyzenhauz, 18, 49, 52, 54, 58, 59, 
60, 61, 63, 64, 67, 76, 77, 80, 104, 
120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 
133 

wojewoda, 21 
Tyzenhauz Ignacy 

starosta posolski, 15, 48, 61, 62, 
128, 129, 130, 131, 134, 147 

Tyżka, 15, 17, 22 
Tyżków, 16, 20 
Ulpowski Jan 

kanonik inflancki, 142 
Walentynowicz, 77 
Wądołowski Andrzej 

pleban wobolnicki, 181 
Wereszczyński Józef,  

starosta upitski, 15, 16, 17, 38, 39, 
41, 45, 66, 69, 120, 123, 146, 148 

Weyssenhoff, 41, 42, 54, 55, 57, 61, 
66, 160 
Wilczyński 

rotmistrz starodubowski, 152, 155 
Wildziewicz Tomasz 

pleban dusiatski, 48 
Witan, 144 
Witkowski, 26, 33 
Wojnowski Antoni 

pleban hanuszyski, 53 
Wolff, 120, 121, 122, 123, 126, 127 

baron, 120 
Wulf, 25, 26, 33 
Wyszyńscy, 126 
Zabłocki, 88, 89, 91 
Zaranek, 18, 22 

chorąży, 42 
Zerski, 126 
Zupalscy, 128 
Zyberk,  
wojewoda brzeski, 17, 18, 124, 138, 
139, 144, 146 164 
Zyberkowie, 136, 139 
Żeromski, 77 

 

 

 



235 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 

 
 

Bibliografia 
 
Boniecki Adam, Herbarz Polski, Warszawa 1899 – 1913, t. I – XVI 
Kasabuła Tadeusz, Ignacy Massalski biskup wileński, Lublin 1998 
Kurczewski Jan, Biskupstwo Wileńskie od jego początków aż do czasów 
współczesnych, Wilno 1912 
Niesiecki Kacper, Herbarz Polski, Lipsk 1839 – 1846, t. I – X 
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa 1880 – 1902 
Studia teologiczne, Białystok – Drohiczyn – Łomża 1987-1988, t. 5-6,  
Mój kościół w historię wpisany, Księga pamiątkowa dedykowana 
profesorowi Tadeuszowi Krahelowi, Białystok 2007 
Litak Stanisław, Kościół łaciński w Rzeczpospolitej około 1772 roku, 
struktury organizacyjne, Lublin 1996 
Studia Podlaskie, Białystok 1990, t. 1 
Maroszek Józef, Kraj rodzinny matki mej [w:] Przeszłość Kultury Polaków 
na Kresach, t. 2, Białystok – Drohiczyn 2000 
Polski słownik bibliograficzny, Kraków 1935 – 2008, t. I - XLV 
 
Wykaz  źródeł 

Opisy parafii dekanatu kupiskiego z 1784 roku 

Abele LPAH, F. 694/1/3504, nr 583, k. 142 – 148 (oryginał) 
Birże LPAH, F. S.A., nr 19.253, k. 10 – 22 (kopia) 



236 
 

Dusiaty LPAH, F. 694/1/3504, nr 620, k. 328 – 337 (oryginał) 
Hanuszyszki LPAH, F. 694/1/3504, nr 618, k. 316 – 320 (oryginał) 
Jużynty LPAH, F. 694/1/3504, nr 617, k. 311 – 313v (oryginał) 
Komaje LPAH, F. 694/1/3504, nr 316, k. 307 – 310 (oryginał) 
Krewny LPAH, F. 694/1/3504, nr 613, k. 294 – 295 (oryginał)  
Kryniczyn LPAH, F. S.A., nr 19.253, k. 72 – 80 (kopia) 
Kupiszki LPAH, F. 694/1/3504, nr 614, k. 296 – 299 (oryginał) 
Kwetki LPAH, F. 694/1/3504, nr 610, k. 281 – 284 (oryginał) 
Podbirże LPAH, F. S.A., nr 19.253, k. 93 – 110 (kopia) 
Ponedel LPAH, F. 694/1/3504, nr 603, k. 237 – 240 (oryginał) 
Poniemuń LPAH, F. 694/1/3504, nr 604, k. 241 – 243 (oryginał) 
Popiel LPAH, F. 694/1/3504, nr 602, k. 233 – 236v (oryginał) 
Poswol LPAH, F. S.A., nr 19.253, k. 133 – 144v (kopia) 
Rakiszki LPAH, F. 694/1/3504, nr 600, k. 221 – 225v (oryginał) 
Skopiszki LPAH, F. 694/1/3504, nr 598, k. 210 – 216 (oryginał) 
Subocz LPAH, F. 694/1/3504, nr 597, k. 205 – 208 (oryginał) 
Suwejniszki LPAH, F. 694/1/3504, nr 596, k. 201 – 203 (oryginał) 
Świadoście LPAH, F. 694/1/3504, nr 593, k. 191 – 193 (oryginał) 
Uciana LPAH, F. 694/1/3504, nr 589, k. 171 – 175v (oryginał) 
Uszpole LPAH, F. 694/1/3504, nr 588, k. 167 – 170v (oryginał) 
Wiżuny LPAH, F. 694/1/3504, nr 587, k. 161 – 166 (oryginał) 
Wobolniki LPAH, F. S.A., nr 19.253, k. 212 – 229 (kopia) 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


	WYDZIAŁ HISTORYCZNO - SOCJOLOGICZNY
	STANISŁAW  SKIBICKI

