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Płoniawy 1.) wś, pow. makowski, 
gm. i par. Płoniawy, odl. 12 w. od 
Makowa, posiada kościół par. 
murowany, szkołę początkową, urząd 
gminny, wiatrak, hodowlą drobiu. 
 
W 1827 r. należały do par. Podoś i 
miały 19 dm., 141mk. 
 
Kościół i parafia erygował w 1376 r. 
Junosz, dziedzic Zaborowa i Płoniaw. 
 
W 1653 r. prob. P. a dziedzic bliskiej 
wsi Podosia przeniósł parafię z P. do 
kaplicy w Podosiu i tam była do 1828 
r. 
 
W 1828 r. dziedzic P. Józef 
Młodzianowski wystawił w P. nowy 
kościół murowany. 
W 1853 r. we wsi Podosiu kaplicę 
murow. wystawiła Walentyna 
Łysińska. 
W tejże parafii, na górze mającej 
wysokości 80 stóp, należącej do wsi 
Krzyśewo Nadrzeczne, Waleryan 
Modzczyński postawił i zupełnie 
ukończył w 1883 roku murowany 
kościołek z trzema ołtarzami. 
P. par., dek. makowski, ma 3889 
dusz. 
W 1884 r. dobra Płoniawy składały 
się z fol.: Płoniawy, Zblicha i Prace, 
wsi: Płoniawy i Zblicha. 
 
Rozl. dominialna 1922 mr., pastw. 16 
mr., lasu 87 mr., nieuż. 23 mr., razem 
684 mr.; bud. murow. 9, z drzewa 17; 
fol. Zblicha gr. or. i ogr. 488 mr., Łąk 
56 mr., pastw. 29 mr., lasu 267 mr., 
nieuż. 18 mr., razem 858 mr.; bud. 
mur. 2, z drzewa 8; las nieurządzony, 

Płoniawy 1.) a village in the Maków 
Powiat, Gmina and Parish of Płoniawy, 
12 versts [0.66 miles per verst] from 
Maków. It includes a parish church of 
stone, an elementary school, a municipal 
office, a windmill, and a poultry farm. 
In the year 1827, it belonged to the 
parish of Podoś and had 19 homes and 
141 residents. 
The church and the parish were in 
erected in the year 1376 by Junosza, the 
owner of Zaborowa and Płoniawy. 
In the year 1653, the pastor of Płoniawy 
and the owner of the nearby village of 
Podoś moved the parish in Płoniawy to 
the chapel in Podoś and it remained 
there until 1828. 
In the year 1828, the owner of Płoniawy, 
Józef Młodzianowski erected a new 
stone church in Płoniawy.  
In the year 1853 Walentyna Łysińska 
erected a stone church in the village of 
Podoś. 
In this same parish, being 80 feet in 
altitude at its highest point in the village 
of Krzyśewo Nadrzeczne, Waleryan 
Modzczyński raised and completely 
finished a little stone church with three 
altars in the year 1883. 
The parish of Płoniawy in the Maków 
Deanery has 3889 souls. 
In the year 1884, the property of 
Płoniawy consisted of the granges of 
Płoniawy, Zblicha, and Prace; the 
villages of Płoniawy and Zblicha. 
The extent of its dominion included 1922 
morgs [in the Russian partition 1 morg = 
1.388 acres], 16 morgs of pastures, 87 
morgs of forests, 23 morgs of 
wastelands, altogether 684 morgs; 9 
stone buildings and 17 wooden buildings; 
the Zblicha grange included 488 morgs 
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wiatak. 
 
 
 
 
 
Fol. Prace, od dóbr tych odłączony, 
ma 380 mr. Wś P. os. 49, z grunt. 
157 mr.; wś Zblicha os. 34, z gr. 182 
mr. P. gm. ma 4973 mk., rozległ. 
19,144 mr., sąd gm. okr. II w os. 
Krasnosielc o 7 w. 
 
 
W gminie istnieje 1 gorzelnia, browar, 
kilka młynów i wiatraków, fryszerka, 
smolarnia i cegielnia. 
 
W skład gm. wchodzi 7 wsi 
szlacheckich: Babino-Wielkie, 
Budzino, Chodkowo, Kobylin, 
Krzyżewo, Obiecanowo i Rogowo 
oraz 14 wsi włościańskich: Cieciórki, 
Gołoniwy, Jaciążek, Łęg, 
Młodzianowo, Obłudzino, Płoniawy, 
Podoś, Retka, Somtrzaska, Szlasy-
Łosino, Zacisze, Zawady i Zblicha.  
2.) P.-Bramura, powiat makowski, 
gmina i parafia Płoniawy. 
 Br. Ch. 

of arable land and gardens, 56 morgs of 
meadows, 29 morgs of pastures, 267 
morgs of forests, and 18 morgs of 
wastelands, altogether 858 morgs; 2 
stone buildings, 8 wooden buildings, an 
unsettled forest, and a windmill. 
The Prace grange, not connected with 
this property, consists of 380 morgs. The 
village of Płoniawy has 49 settlers, with 
182 morgs of land. The Płoniawy Gmina 
has 4973 residents, extending 19,144 
morgs; the municipal court for the 
second okręg in the settlement of 
Krasnosielc, about 7 versts from here. 
In the Gmina there are 1 distillery, a 
brewery, a few mills and windmills, a 
hairdresser, a pitch burner, and a 
brickyard. 
Included in the Gmina are 7 villages of 
the nobility: Babino Wielkie, Budzino, 
Chodkowo, Kobylin, Krzyżewo, 
Obiecanowo, and Rogowo together with 
14 villages of the peasantry: Cieciórki, 
Gołoniwy, Jaciążek, Łęg, Młodzianowo, 
Obłudzino, Płoniawy, Podoś, Retka, 
Somtrzaska, Szlasy Łosino, Zacisze, 
Zawady, and Zblicha. 
2.) Płoniawy Bramura, Maków Powiat, 
Ploniawy Gmina and Parish. 
 Bronisław Chlebowski 

Source:  Chlebowski, Bronisław, Władysław Walewski, and Filip Sulimierski, 
eds., Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich 
(Geographical Dictionary of the Kingdom of Poland and other Slavonic Countries) 
- Warsaw 1887, Volume VIII, pages 309-310. 
Translated by:  Stephen J. Danko (08 May 2010) [square brackets denote 
additional information and translator’s annotations]. 

 


