
Lustracja województw Prus Królewskich 1765 

 

Wieś Blizienko do starostwa radzyńskiego należąca 

W której jest folwark dobry. Przy tym folwarku jest chałupa w lepiankę, szopa 

i owczarnia stara, stodoły dobre. Na tym folwarku wysiewu łasztów 3,5. Koni na tym folwarku 

8, wołów 12, krów 6, jałowiąt 6. Inwentarz własny posesora teraźniejszego. 

Mieszkańcy: 

1. Owczarz, roli ma morgów 3, ogród do tego łąkę. Koni 2, wołów 2, krów 2. 

2. Hertman Zegpiel, rybak do tegoż szynk trzyma. Ma chałupę, stodółkę, dachy 

dobre. Jako rybak trzyma dwa jeziora, ma 2 morgi roli i ogród. Że zaś jest 

karczmarzem ma do szynku 2 morgi roli. Ma koni 2, krów 2. Ten szynk karczemny 

jest tylko dla samej czeladzi i mieszkańców we wsi, ponieważ żadnego gościńca nie 

masz. 

3. Szymon Sikora. Chałupa stara. Ma koni 2, krowę 1. 

4. Janowa wdowa ma chałupę starą z balów. Ma koni 2, krowę 1. 

5. Wojciech ma chałupę. Ma krowę 1. 

6. Paweł Tagina ma chałupę dobrą. Ma krowę 1. 

7. Jakob ma chałupę dobrą i stodółkę. Ma krowę 1. 

8. Jan Woytasiek ma chałupę starą w lepiankę, dobra stodółkę. Ma koni 2, krowę 1. 

9. Hertman Szulc i Andrzej Gomza mają chałupę starą z 2 izbami. Stodółka dobra. 

Krowę 1 każdy ma. 

10. Hertman Flach ma chałupę dobrą. 

11. Jakób Sliwka ma chałupę dobrą. Ma krów 2. 

Ci wszyscy mieszkańcy mają role sobie wymierzone, ogrody, zapłotnie, łąki po dwa fury, 

z tego szarwarkują. 

          Gburów 2: 

1. Marcin Marx ma chałupę starą, stodołę nową. Ma roli włók 1,5. Nie szarwarkuje 

tylko płaci czynszu 60 fl. Ma wołów 2, krów 3, koni 3. 

2. Chrystjan Drawet ma chałupę dobrą. Ma stodołę. Nie szarwarkuje. Ma koni 4, 

krów 4, wołów 4. Roli trzyma włókę i morgów 11 z tego płaci 60 fl. 

Są jeszcze 5 posiadłów, w których tylko komornicy mieszkają i robią co im każą. 
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