
Slownik Geograficzny entry for Grądy 

Grądy 1.), folw. i wieś, pow. błoński, 
gm. Radzików, par Leszno, o 35 w. od 
Warszawy, o 7 w. od Błonia, ma 295 
mk.   

 
Folw. G. z folwarkiem Plewniak i byłym 
a dziś nieistniejącym folwarkiem  

 
Powązki mają 846 m. rozl., w ⅔ 
częściach pszennej, gospodarstwo 
płodozmienne, wzorowo prowadzone. 

 
Dawniej dobra G. były w posiadaniu 
zasłużonej krajowi rodziny 
Szymanowskich, potem Ksawerego 
Kosseckiego, dziś Wład. Łubińskiego. 

 
W dobrach G. uwłaszczono:  we wsi G. 
osad 27, gruntu m. 63;  we wsi 
Szymanówek osad 4, gruntu m. 73;  we 
wsi Powązki osad 10, gruntu m. 161;  
we wsi Czarnów osad 14, gruntu m. 
365;  we wsi Plewniak osad 5, gruntu 
m. 12.   

 
 
R. 1827 wieś G. miała 15 dm., 172 mk. 

 
2.) G., wieś, pow. błonski, gm. 
Zyrardów, par. Wiskitki.   

W r. 1827 było tu 19 dm., 137 mk., 
obecnie liczy 253 mk.   

 
R. 1823 istniała w G. rządowa fabryka 
sukna.   

3.) G., wś i folw., pow. sieradzki, gm. 
Męka, par. Kamionacz, nad rz. Wartą, 
323 m. rozl., w tem 210 m. dworskich 
(dominium Biskupice);  160 mk.   

 
 
 

Grądy  1.), grange and village, Błonie 
powiat, Radzików gmina, Leszno 
parish, about 7 versts (0.66 miles per 
verst) from Warsaw, about 7 versts 
from Błonia, it has 296 inhabitants. 

The Grądy grange was with the 
Plewniak grange but is a nonexistent 
grange today. 

Powązki had 846 mórgs (about 1.388 
mórgs per acre) of open area, in ⅔ 
parts of wheat, a crop-rotation farm, 
excellently conducted. 

Formerly the properties of Grądy were 
under the ownership of the meritorious 
home of the Szymanowski family, then 
of Ksawera Kossecki, and today of 
Władisław Łubiński. 

In the properties of Grądy were 
granted:  in the village of Grądy 27 
mórgs of sediment, 63 mórgs of land;  
in the village of Powązki 10rgs of 
sediment, 161 mórgs of land;  in the 
village of Czarnów 14 mórgs of 
sediment, 365 mórgs of land; in the 
village of Plewnak 5 mórgs of 
sediment, 12 mórgs of land. 

In the year 1827, the village of Grądy 
had 15 homes, 172 inhabitants. 

2.) Grądy, village, Błonie powiat, 
Zyrardów gmina, Wiskitki parish. 

In the year 1827 there were 19 homes, 
137 inhabitants here, currently 
numbering 253 inhabitants. 

In the year 1823 there was a state cloth 
factory. 

3.) Grądy, village and grange, Sieradz 
powiat, Męka gmina, Kamionacz 
parish, on the river Warta, 323 mórgs 
of open area, in which 210 mórgs of 
manor (the dominion of the Bishop);  
160 inhabitants. 
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Wraz z Miedżnem dobra G., własność 
sarów Siemiątkowskiego (1881), mają 
1899 m. rozl, w tem 1590 m. lasu 
(„Pam. Kniżka kaliskoj gub.”)   

 
 
4.) G., wś, pow. wieluński, gm. 
Węglewice, par. Cieszęcin.   

W 1827 r. było tu 5 dm. i 45 mk.   

 
5.) G., las w pow. wieluńskim, należy 
do dóbr Trębaczew.   

6.) G., wś pow. kolski, gm. Budzisław 
Kolski, par. Osiek Wielki.   

 
7.) G., fol. niedaleko rz. Warty, pow. 
koniński, gm. i par. Rzgów.  Odl. 12 w. 
od Konina.   

 
Liczy 435 mr. obszaru i 8 mk., grunt 
sapowaty, łąki błotniste nad Wartą.   

 
Do dóbr G. należy wieś Babia, niegdyś 
i folw. t. n. G. były niegdyś częścią dóbr 
Rzgów.   

 
8.) G., os., pow. koniński, gm. Golina, 
par. Kawnice;  odl. 5 w. od Goliny, liczy 
50 mr. obszaru i 5 mk.   

 
9.) G. nowe i G. stare, kol., pow. 
słupecki, gm. i par. Grodziec.   

 
W 1827 r. G. nowe liczyły 43 d., 360 
mk. a G. stare 37 dm., 267 mk.   

 
10.) G., wś, pow. lubelski, gm. Chodel, 
par. Ratoszyn.   

11.) G., wś, pow. lubartowski, gm. 
Łęczna, par. Kijany.   

 

Together with Miedżna the property of 
Grądy, the property of ___ 
Siemiątkowski (1881), they had 1899 
mórgs of land, in which there were 
1590 mórgs of forest (“The Journals of 
Kniżki, governor of Kaliski”) 

4.) Grądy, village, Wieluń powiat, 
Węglewice gmina, Cieszęcin parish. 

In the year 1827, there was here 5 
homes and 45 inhabitants. 

5.) Grądy, a forest in Wieluń powiat, it 
belongs to the property of Trębaczew. 

6.) Grądy, a village, Koło powiat, 
Budzisław Kolski gmina, Osiek Wielki 
parish. 

7.) Grądy, a grange not far from the 
Warta river, Konin powiat, gmina and 
parish Rzgów.  12 versts distant from 
Konin.   

Amounts to 435 mórgs of territory and 
8 residents, marshy ground, muddy 
meadows on the Warta.   

To the property of Grądy belongs the 
village of Babi, once a grange of the 
name Grądy, it was once a part of the 
property of Rzgów. 

8.) Grądy, a settlement, Konin powiat, 
Golina gmina, Kawnice parish;  5 
versts not far from Golina, it amounts to 
50 mórgs of territory and 5 residents. 

9.) New Grądy and Old Grądy, 
colonies, Słupca powiat, Grodziec 
gmina and parish. 

In 1827, New Grądy numbered 43 
homes, 360 residents and Old Grądy 
numbered 37 homes, 267 residents. 

10.) Grądy, a village, Lublin powiat, 
Chodel gmina, Ratoszyn parish. 

11.) Grądy, a village, Lubartów powiat, 
Łęczna gmina, Kijany parish. 
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12.) G., wieś, pow. sokołowski, gm. 
Olszew, par Kossów.  W 1827 r. było tu 
17 dm., 93 mk., obecnie liczy 16 dm., 
110 mk. i 323 mr. obszaru.   

 
 
13.) G., pow. łomżyński, gm. 
Drozdowo, par. Wizna.   

14.) G., wieś i folw., pow. łomżyński, 
gm. Miastkowo, par. Nowogród.   

 
W 1827 r. było tu 14 dm., 120 mk.   

 
Folw. G. lit. A B, od Łomży w. 11.   

 
Rozl. wynosi m. 600, grunta orne i 
ogrody m. 185, ląk mr. 42, wody mr. 1, 
lasu mr. 352, nieużytki i place m. 20, 
bud. drew. 8.   

 
 
Nomenklatura Sulki z gruntem m. 27 w 
r. 1875 oddzieloną hypotecznie 
została;  w r. 1866 dla włościan 
odpadło m. 240.   

15.) G.-Woniecko, wś i folw. nad rz. 
Narwią, pow. łomżyński, gm. Kossaki, 
par. Wizna, o 22 w. od Łomży.   

 
W 1827 roku było tu 16 dm., 97 mk.   

 
Jest tu grobla przeszło 1 wiorstę długa.   

Folw. G. lub Grondy Wonieckie z 
osadą leśną Woniecko, z wsią G. 
Wonieckie i Woniecko rozl. wynosi m. 
2622, grunta orne i ogrody m. 340, łąk 
m. 299, past. m. 228, wody m. 71, lasu 
m. 488, zarośli m. 41, nieużytki i place 
m. 1149, płodozmian 6-polowy, bud. 
mur. 10, drew. 12.   

 
 

12.) Grądy, a village, Sokołów Podlaski 
powiat, Olsew gmina, Kossów parish.  
In 1827 here were 17 homes, 93 
residents, currently numbering 16 
homes, 110 residents and 323 mórgs 
of territory. 

13.) Grądy, Łomża powiat, Drozdowo 
gmina, Wizna parish. 

14.) Grądy, village and grange, Łomża 
powiat, Miastkowo gmina, Nowogród 
parish.   

In 1827 here were 14 homes, 120 
residents.   

The Grądy grange letters A B, 11 
viersts from Łomża.   

Open area amounts to 600 mórgs, 185 
mórgs of arable land and gardens, 42 
mórgs of meadows, 1 mórg of water, 
352 mórgs of forest, 20 mórgs of 
wastelands and squares, 8 wooden 
buildings. 

The nomenclature of Sulki with land 27 
mórgs in 1874 mortgages became 
separated;  in 1866, 240 mórgs were 
set aside for the peasants. 

15.) Grądy-Woniecko, village and 
grange on the Narwia river, Łomza 
powiat, Kossaki gmina, Wizna parish, 
about 22 viersts from Łomża. 

In 1827 here were 16 homes, 97 
residents. 

There is a dam here over 1 vierst long. 

The Grądy grange or Grondy 
Wonieckie with the forest settlement 
Woniecko, with the village Grądy 
Wonieckie and Woniecko amounts to 
2622 mórgs of open space, 340 mórgs 
of arable land and gardens, 299 mórgs 
of meadows, 228 mórgs of pastures, 
71 mórgs of water, 488 mórgs of forest, 
41 mórgs of brush, 1149 mórgs of 
wasteland and squares, 6-field crop 
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Jeziora nad Narwią, przewóz na rzece 
Narwi. 

Wieś Grądy Woniecko osad 38, z 
gruntem m. 7.   

 
16.) G., pow. pułtuski, gm. Somianka, 
par. Wyszków. 

17.) G.-polewne, pow. pułtuski, gm. i 
par. Lubiel.   

18.) G., pow. ostrołęcki, gm. i par. 
Rzekuń.   

19.) G., pow. makowski, gm. i par. 
Krasnosielc.   

W 1827 r. było tu 26 dm. i 180 mk. 
 

20.) G., pow. makowski, gm. Sypniewo, 
par. Nowa wieś.   

21.) G., wieś kurpiowska, pow. 
ostrowski, gm. Komorowo, par. Jelonki 
(Wąsewo?).   

R 1827 miała 15 dm., 99 mk.   

22.) G., wś i folw., pow. ostrowski, gm. 
Długosiodło, par. Lubiel.   

 
W 1827 r. było tu 3 dm. i 52 mk.   

 
Folw. G. lub Grondy z wsią G., 
Ostrykół, Znamiączka, Sewerynka, 
Julianka i Ruda.   

 
Podług opisu z r. 1868 rozl. folwarczna 
wynosi m. 875.   

 
Wieś G. osad 5, z gruntem m. 59;  wś 
Ostrykół osad 14, z gruntem m. 322;  
wś Znamiączka osad 10, z gruntem m. 
112;  wieś Julianka osada 1, z gruntem 
m. 19;  wieś Ruda osad 3, z gruntem 

rotation, 10 brick buildings, 12 wooden 
buildings. 

The lakes on the Narwia, transport the 
things of Narwa. 

The village of Grądy Woniecko 38 
mórgs of sediments, with 7 mórgs of 
land. 

16.) Grądy, Pułtusk powiat, Somianka 
gmina, Wyszków parish. 

17.) Grądy-polewne, Pułtusk powiat, 
Lubiel gmina and parish. 

18.) Grądy, Ostrołęka powiat, Rzekuń 
gmina and parish. 

19.) Grądy, Maków powiat, Kasnosielc 
gmina and parish. 

In 1827 here were 26 homes and 180 
residents. 

20.) Grądy, Maków powiat, Sypniewo 
gmina, Nowa wieś parish. 

21.) Grądy, village of the Kurpie 
region, Ostrów powiat, Komorowo 
gmina, Jelonki parish (Wąsewo?). 

In 1827 it had 15 homes, 99 residents. 

22.) Grądy, village and grange, Ostrów 
powiat, Długosiodło gmina, Lubiel 
parish. 

In 1827 here were 3 homes and 52 
residents. 

The Grądy grange or Grondy with the 
villages of Grądy, Ostrykół, 
Znamiączka, Sewerynka, Julianka and 
Ruda. 

According to an account in 1868 the 
open space of the grange amounted to 
875 mórgs. 

Grądy village 5 settlements, 59 mórgs 
with land; Ostrykół village 14 
settlements, 112 mórgs with land; 
Julianka village 1 settlement, with 19 
mórgs of land; Ruda village 3 



Slownik Geograficzny entry for Grądy 

m. 145.   

 
23.) G.-Zalewne, wś, pow. ostrowski, 
gm. i par. Długosiodło.   

24.) G.-Małe i G.-wielkie, nad rzeką 
Biebrzą, wsie szlach., pow. kolneński, 
gm. i par. Jedwabno.   

 
W 1827 r. G. małe liczyły 16 dm. i 109 
mk. a G. wielkie 17 dm. i 119 mk.   
 
 

25.) G.-michały, wieś szlach. i włośc., 
powiat szczuczyński, gm. Szczuczyn, 
par. Wąsosz.   

 
Folw. G. Możdzenie z wsią G. 
Możdzenie i G. Michały, podług opisu z 
r. 1866 rozl. wynosi m. 306, grunta 
orne i ogrody m. 191, łąk m 25, pastw. 
m. 35, lasu m. 30, zarośli m. 17, 
nieużyntki i place m. 8.   

 
 
 
Wieś G. Możdzenie os. 6, z gruntem m. 
17;  wś Grądy Michały osad 6, z 
gruntem m. 46.   

26.)  G.-łamane, wś, powiat 
szczuczyński, gm. Przestrzele, par. 
Rajgród.   

27.) G.-nowe i G. stare, wś, pow. 
rypiński, g. Rogowo, par. Gujsk.   

 
Odl. 17 w. od Rypina.   

W 1827 r. było tu 22 dm., 265 mk., 
obecnie liczą G. stare 6 dm., 54 mk., 
100 mr. ziemi a G. nowe 18 dm., 182 
mk., 420 mr. ziemi i 26 m. nieużytków.  
Tu należy Syberya, os. włościańska.   

 
 

settlements, with 145 mórgs of land. 

23.) Grądy-Zalewne, a village, Ostrów 
powiat, Długosiodło gmina and parish. 

24.) Grądy-małe and Grądy-wielkie, on 
the Biebrza River, a village of 
noblemen, Kolno powiat, Jedwabno 
gmina and parish. 

In 1827 Grądy małe amounted to 16 
homes and 109 residents and Grądy-
wielkie amounted to 17 homes and 119 
inhabitants. 

25.) Grądy-Michały, village of 
noblemen and manor, Szczuczyn 
powiat, Szczuczyn gmina, Wąsosz 
parish. 

The Grądy-Możdzenie grange with the 
village of Grądy-Możdzenie and Grądy-
Michały, according to an account in 
1866 amounted to 306 mórgs of open 
space, 191 mórgs of arable land and 
gardens, 25 mórgs of meadows, 35 
mórgs of pastures, 30 mórgs of forest, 
17 mórgs of brush, 8 mórgs of 
wasteland and squares. 

The village of Grądy-Możdzenie 6 
settlements, with 17 mórgs of land; the 
village Grądy-Michały 6 settlements, 
with 46 mórgs of land. 

26.) Grądy-łamane, a village, 
Szczuczyn powiat, Przestrzele gmina, 
Rajgród parish. 

27.) Grądy-nowe and Grądy-stare, 
villages, Rypin powiat, Rogowo gmina, 
Gujsk parish.   

17 viersts distant from Rypina. 

Here, in 1827 there were 22 homes, 
265 residents, currently in Grądy-stare 
there total 6 homes, 54 residents, 100 
mórgs of earth and Grądy-nowe 18 
homes, 182 residents, 420 mórgs of 
earth and 26 mórgs of wasteland. 
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Folw. G. Nowe rozl. wynośi m. 444, 
grunta orne i ogrody m. 286, łąk m. 
100, pastw. m. 49, lasu m. 2, nieużytki i 
place m. 7, bud. drew. 5.   

 
 
Folw. ten w r. 1875 oddzielony od dóbr 
Podlesie-Grądy.   

28.) G., folw., pow. sierpecki, gm. i par. 
Bieżnń, o 19 w. od Sierpca. 

 
Ma 1 dm, 13 mk., 180 mr. ziemi. 

 
29.) G., wś, pow. kalwaryjski, gm. i par. 
Kalwarya.   

Odl. 11 w. od Kalwaryi, liczy 12 dm., 63 
mk. 

Br. Ch., Chor. 

The Grądy-Nowe grange amounts to 
444 mórgs of open space, 286 mórgs 
of arable land and gardens, 100 mórgs 
of meadows, 49 mórgs of pastures, 2 
mórgs of forest, 7 mórgs of wasteland 
and squares, 5 wooden houses. 

This grange was divided in 1875 from 
the property of Podlesie-Grądy. 

28.) Grądy, grange, Sierpc powiat, 
Bieżnń gmina and parish, about 19 
versts from Sierpca. 

It has one home, 13 inhabitants, 180 
mórgs of land. 

29.) Grądy, a village, Kalwaria powiat, 
Kalwaria gmina and parish. 

11 viersts distant from Kalwaria, 
amounting to 12 homes, 63 residents. 

Br. Ch., Chor. 

Source: Sulimierski, Filip, Bronisław Chlebowski, and Władysław Walewski, eds., 
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich 
(Geographical Dictionary of the Kingdom of Poland and other Slavonic Countries) 
- Warsaw 1881, Volume II, pages 801-802. 

 


