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Usiądź wygodnie i weź coca colę do ręki albo lepiej herbatę z cytryną, bo jeszcze zima, ale cykl
może potrwać aż do wiosny więc cola też się przyda. Pewnie zastanawiasz się co to w ogóle znaczy? Tytuł
cyklu ,który teraz rozpoczynamy? Znaczy on dosłownie: kilka słów o Łukowicy do Ciebie, a żeby Ci się
miło czytało proponujemy colę jako popularny napój. Jeśli wolisz pepsi to ostatecznie może być . No i jest
jeszcze drugie znaczenie : znajdziesz tu podstawowe (a może i nawet ponad podstawowe ) informacje o
naszej gminie ,ale nie będzie to żadne nudzenie &ndash; no wayJ takiej lekcji historii jeszcze tutaj nie
było. Let&rsquo;s go!
Zacznijmy od początku. Powstanie Łukowicy wiąże się nieodłącznie z łukami i postacią króla
polskiego Władysława Łokietka, o czym była już mowa w jednym z artykułów na tej stronie, ale o tym
pewnie już wiesz, a artykuł już pewnie dawno przeczytałeś ( albo przeczytałaś, ale pozwólcie osoby płci
żeńskiej, że będę się do wszystkich zwracał jak do użytkowników Internetu, ok.?) A w sprawie tego
artykułu mam sprawę: czy Naszacowice mają coś wspólnego z tym naszym Owicem od łuków?
Ale wróćmy do naszej Łukowicy. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z lat 1325-1327 i dotyczą
płacenia świętopietrza. Wynika z nich, że naszą parafię (jeszcze z Młyńczyskami, które w 1933r. stały się
osobną parafią) zamieszkiwało wtedy ok. 570 osób. Dla porównania teraz jest nas ok. 3600. Dużo, czy
mało ? Nie podejmuję się oceniać natomiast z wielką chęcią mogę zaprezentować jak z 570 osób stało się
3600.
Prześledźmy to na podstawie danych, które mówią o rozwoju liczebności parafii Łukowica ( obok
zamieszczone są ich źródła ):
Rok Katolicy Żydzi 1680 285 - 1793 1234 1819 1150 60 1826 1640 44 1862 2151 61 1883 2606 120 1897 2844 144 1916 3779 1933 Odłączenie
Młyńczysk 1959 2988 - 2006 3120 Jeżeli te liczby trochę Cię znudziły to mam dla Ciebie
niespodziankę, jeżeli nie to sprawię Ci jeszcze większą niespodziankę: jeśli jesteś z Łukowicy, Roztoki,
Świdnika, Młyńczysk, Jastrzębia, Owieczki ( a podejrzewam, że jesteś), Zawady lub Wolicy -tak! To nie
pomyłka: Zawada i Wolica w naszych statystykach figurują jako rejony oddzielne od Łukowicy i pod
względem ludności radzą sobie wcale nieźle, o czym dobrze świadczy przykład Zawady, więc jeśli jesteś z
tych rejonów to wejdź na link swojej miejscowości (albo też na inne jak będziesz chciał porównać) i
zobacz ile was było w danym roku.
Miejscowość /XX\ Rok
1862 1883 1897 1959 Łukowica 580 758 851 1550 Roztoka 530 693 729 663 Świdnik 306 143 165 320
Młyńczyska 292 303 314 - Jastrzębie 187 235 240 230 Owieczka 155 205 241 225 Zawada 102 200 228 Wolica 69 76 - Mam nadzieję, że ten artykuł podobał się i nie będzie pierwszym i od razu
ostatnim z tego naszego cyklu. Wybacz, że krótki, ale przecież miało nie być tak jak w szkole. A co dalej,
bo to już koniec tego odcinka? Dalej będzie jeszcze ciekawiej niż teraz, sam zobaczysz! W tym miejscu
należą się wielkie podziękowania dla ks. Mgr-a Józefa Buźniaka za jego fantastyczną pracę magisterską,
która była moim głównym źródłem i mam nadzieję, że m.in. z nią odkryjemy jeszcze wiele wspaniałych
rzeczy o naszej parafii i gminie- a ile zostało przed nami do odkrywania! Na następny odcinek szykuję
kolejne niespodzianki. Jego zapowiedź już wkrótce! Pozdro!
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