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Przedmowa

Otrzymuje Czytelnik książkę szczególną, bo „wyrosłą” z pasji

badawczej i uzdolnień młodego historyka, z miłości też jego do swojej

rodzinnej wsi. Wprawdzie dzieje średniowieczne i nowożytne Świlczy

były już przedmiotem zainteresowania kilku profesjonalnych historyków

i badaczy - amatorów, ale uwagi swe o tej wsi kreślili zwykle lakonicznie na

tle szerszych rozważań nad dziejami Rzeszowa i okolic. Wymienić tu

głównie należy Krzysztofa Baczkowskiego, Tadeusza Biedę, Zdzisława

Budzyńskiego, Aleksandra Codello, Janusza Kurtykę, Władysława

Łozińskiego, Jana Malczewskiego, Juliana Niecia, Jana Pęckowskiego,

Józefa Półcwiartka, Adama Przybosia, Kazimierza Przybosia, Józefa

Świebodę. Jedynie Adam Kamiński i Franciszek Kotula w przygotowanej

do druku w 1948 r. „Ustawie dlaw wsi Świlczy i Woliczki z roku około

1628”, nakreślili szerzej dzieje wsi z okresu władania nią na przełomie XVI

i XVII w. przez Mikołaja Spytka Ligęzę dziedzica Rzeszowa i ogromnej

okolicznej włości. Przez wiele lat wchodziła Świlcza do tej majętności,

potem stała się własnością innych rodów. Z uwagi na swą bliską odległość

od tego miasta stale jednak znajdowała się w zasięgu jego rynku

gospodarczego i oddziaływania kulturalnego. A położona przy głównym

szlaku drogowym Lwów - Kraków wykazywała dużą aktywność

w zajęciach pozarolniczych (w rzemiośle, transporcie, furmaństwie).

Jak owo położenie podmiejskie, a także na szlaku

komunikacyjnym, korzystnie wpływało na rozwój gospodarczy w czasach

pokoju, tak w czasie obcych najazdów i niepokojów wewnętrznych

w państwie, było przyczyną wielu klęsk elementarnych spadających na

mieszkańców wsi. Duże zatem znaczenie w dziejach staropolskich wsi

miały formy lokalnej samoobrony i fortyfikacji, czy też ustrój
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samorządowy wsi Świlczy. Zachowane dokumenty z tego zakresu, choć

jedynie cząstkowe, wyróżniały Świlczę w bardzo szerokiej okolicy.

A rozważania z tym związane wykazują siłą rzeczy podobieństwo

w rekonstrukcji dziejów wielu innych wsi. Badania Autora temu

poświęcone nabierają dużej wartości.

Wędrówka przez dzieje zawiera prahistorię wsi, historyczne już

czasy formowania się osady w średniowieczu, dzieje parafii łacińskiej

i przegląd właścicieli wsi. Czasy nowożytne zawierają rozważania

o rozwoju osadnictwa wsi (bardzo wartościowa historyczna rekonstrukcja

w czasy nawet odległe układu przestrzennego w oparciu o mapę katastralną

z połowy XIX w. ), o dziejach gospodarczych wsi, o położeniu społecznym

ludności, o kulturze duchowej wsi. Dalsze rozważania przenoszą nas

w czasy zaboru austriackiego (1772 - 1918). W tej części wiele ustaleń,

a nawet drobnych ale cennych informacji na temat dworu i parafii we wsi,

gospodarki rolnej i rzemiosła, emigracji zarobkowej, aktywizacji

gospodarczej i społecznej wsi na przełomie XIX i XX w., demografii wsi,

dziejów szkoły i oświaty we wsi.

Wielką wartość posiadają liczne aneksy zawarte na końcu

opracowania. W tekście książki, zamieszczono liczne ilustracje

o archiwalnej już wartości. Na szczególną uwagę zasługuje mapa wsi

z XV w., będąca próbą rekonstrukcji układu przestrzennego, dokonaną

przez Autora. Podobną wartość posiadają szkice rekonstrukcji obwarowań

obronnych wsi z XVII w. Dużą znajomością dawnych realiów

funkcjonowania wsi, niemałym też nakładem pracy, zbliżył Autor owe

zagadnienia Czytelnikowi, które dotychczas były w literaturze naukowej

jedynie wzmiankowane. To szczególne wartości opracowania, do którego

często nawiązywać będą badacze dziejów wsi małopolskiej.

Cenne rozważania pod względem merytorycznym ukazane zostały

na szerszym tle dziejów ziem polskich. Przy zachowaniu ścisłej
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terminologii naukowej i wymogów formalno - technicznych

sporządzonego tekstu opracowania, całość publikacji łatwa będzie

w odbiorze nawet przez niezbyt wyrobionego Czytelnika. Poczytna

zawłaszcza będzie przez mieszkańców wsi Świlcza i wsi sąsiednich,

z uwagi iż Autor książki odsyła zainteresowanych jej treścią do szerokiej

bazy źródłowej zgromadzonej w wielu archiwach i zbiorach krajowych,

a nawet zagranicznych.

Na szczególną uwagę zasługują dokumenty przechowywane

wArchiwumArchidiecezjalnym w Przemyślu, wArchiwach Państwowych

w Krakowie i w Rzeszowie, w Centralnym Archiwum Historycznym

Ukrainy we Lwowie, w zbiorach archiwalnych Muzeum Okręgowego w

Rzeszowie oraz parafii łacińskiej w Świlczy. Dużą też pomocą służyły

Autorowi nieliczne źródła drukowane, prasa rzeszowska z przełomu

XIX i XX w., czy też literatura historyczna poświęcona dziejom wsi

małopolskiej, wzmiankująca nierzadko o Świlczy.

Stwierdzić tu jednak należy, iż zestaw wykorzystanych przez

Autora rękopisów nie stanowi przecież możliwego do osiągnięcia przez

historyka niemal kompletu źródeł zachowanych w archiwach krajowych,

a zwłaszcza w bogatych archiwach Lwowa. Tego pełnego wykorzystania

nie można było wymagać od Autora przygotowującego jedynie dysertację

magisterską. Wykazał się on jednak niebywałą inwencją i samodzielnością

badawczą, wręcz pasją w odtwarzaniu dziejów swojej rodzinnej wsi.

Autor cennego opracowania jest „świeżo upieczonym” magistrem

historii. W roku akademickim 2000/2001 obronił pracę magisterską

„Dzieje wsi Świlcza w czasach nowożytnych” w Instytucie Historii

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Przygotowywał ją

w prowadzonym przeze mnie seminarium magisterskim. Aktualnie

uzdolniony mój magister uczestniczący w studiach doktoranckich

w Instytucie Historii nowopowołanego Uniwersytetu Rzeszowskiego
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i niebawem podejmie badania pod moim kierunkiem nad dysertacją

doktorską. Umiejętności warsztatowe wyniesione z badań nad dziejami

Świlczy umożliwią mu start w badaniach szerokich już terytoriów

i problemów prawie zupełnie dotąd pomijanych przez historyków.

Opracowanie autorstwa mgra Artura Szarego, które mam

przyjemność rekomendować - zaopatrywać pozytywną opinią - polecić

można nie tylko mieszkańcom Świlczy spragnionym wiadomości

o przeszłości swej wsi, ale też badaczom dziejów wsi polskiej, wszelkiej

„maści” regionalistom, studentom historii, etnografii, miłośnikom

przeszłości ojczystej. Mieszkańcom wsi Świlcza przybliżać będzie drogi

dziejowe i procesy społeczne prowadzące ku dziejom współczesnym,

krzewić będzie lokalny patriotyzm wyzwalający aktywność społeczną dla

swej „małej Ojczyzny”. Stanie się też impulsem do dalszych badań nad

dziejami wsi aż po czasy nam współczesne.

prof. dr hab. Józef Półćwiartek ze Sarzyny

W Rzeszowie, 12 października 2001 roku.
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Wstęp

W odległości 8 km od Rzeszowa (w kierunku północno -

zachodnim) leży Świlcza, okazała wieś o bogatej, kilkusetletniej historii.

Dzisiejsza Świlcza ma ugruntowaną pozycję w powiecie rzeszowskim jako

siedziba gminy (jest nią od okresu międzywojennego), centrum

administracyjne najbliższej okolicy. Na uwagę zasługuje ciekawe

położenie geograficzne wsi. Usadowiona jest bowiem w połowie na

pofałdowanym skrawku Pogórza Karpackiego, w połowie na równinie

Rynny Podkarpackiej. Obie te części oddziela droga E - 40, pokrywająca

się z dawnym traktem handlowym z Małopolski na Ruś.

Świlcza jest starą osadą, pierwsza wzmianka o niej pochodzi

z 1424 roku, kiedy proboszczem parafii świleckiej był Gaweł, kapelan

arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego. Jako osada przecięta ważną

arterią komunikacyjną, była świadkiem wielu historycznych wydarzeń:

najazdów tatarskich i wołoskich, przemarszów i kwaterunków wojsk, które

prawie zawsze kończyły się dla wioski tragicznie. Od początku swego

istnienia Świlcza związana była z Rzeszowem. Należała do rozległych

dóbr Jana Pakosławica, po nim do kolejnych jego sukcesorów. W I połowie

XVII wieku przeszła w gospodarne ręce Mikołaja Spytka Ligęzy,

kasztelana sandomierskiego. Zaopatrzył on swoją posiadłość świlecką

(razem z sąsiednią Woliczką) w ustawę wiejską, regulującą stosunki

pańszczyźniane wewnątrz wsi. Przetrwanie do czasów współczesnych tej

ustawy stanowi ewenement w skali południowo - wschodniej Polski.

Kolejni dziedzice: W.D.Ostrogski, J.S.Lubomirski, Potoccy, Borowscy,

gospodarowali Świlczą w oparciu o prawa nadane przez kasztelana

9



sandomierskiego. Era pańszczyźniana skończyła się dla niej na dobre na

przełomie XIX i XX wieku (choć formalnie nastąpiło to w 1848 r.), kiedy

majątek dworski wykupili Żydzi (od 1875 r.) i rozpoczęli etapową

parcelację. Dali tym samym możliwość wykupu ziemi zaradniejszym

gospodarzom i powiększenia ich areałów.

Monografie małych miejscowości jako fragmenty historii

regionalnej należą do tematów świeżych, stosunkowo mało opracowanych

przez historyków. Podobnie rzecz się ma ze Świlczą, która jedynie

swojemu położeniu koło Rzeszowa, zawdzięcza zainteresowanie

niektórymi problemami jej historii (nakładającymi się na monografię

miasta nad Wisłokiem). Do opracowań dających sporo informacji

o Świlczy, a także kompleksowej wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu

pańszczyźnianej wsi należą prace Józefa Półćwiartka (których wybór

znajdzie Czytelnik w bibliografii). Przytoczyć tu należy chociażby

wieku oraz . Z opracowań traktujących

o starszych dziejach wsi na uwagę zasługuje artykuł Janusza

Kurtyki ze względu

na wnikliwe i rzeczowe potraktowanie w nim włości rzeszowskiej, w tym

również Świlczy. W roku 1948Adam Kamiński i Franciszek Kotula wydali

drukiem wspomnianą wyżej ustawę wiejską , stanowiącą kluczowe źródło

do badań nad dziejami pańszczyźnianej wsi. Wydanie to zostało

poprzedzone wstępem zawierającym zarys historii wsi od XV do XVIII

wieku. W 1977 roku powstała praca magisterska pod kierunkiem

Z badań

nad gospodarką wiejską w dominium rzeszowskim na przełomie XVIII

i XIX Latyfundium rzeszowskie

( XV-XVI w.)

Osadnictwo średniowieczne. Początki osady i miasta ,

1
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Józef Półćwiartek, Z badań nad gospodarką wiejską w dominium rzeszowskim na przełomie XVIII
i XIX wieku, [w:] Prace Humanistycznie Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, R.II, nr 2,
Rzeszów 1971.

Józef Półćwiartek, Latyfundium rzeszowskie, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. I, pod red. Feliksa Kiryka,
Rzeszów 1994.

Janusz Kurtyka, Osadnictwo średniowieczne. Początki osady i miasta, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. I, pod
red. Feliksa Kiryka, Rzeszów 1994.

Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948.
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Władysława Jakubaszek, Zarys dziejów Świlczy do 1939 roku. Praca magisterska pod kierunkiem
doc. dr hab. Józefa Półćwiartka, Rzeszów 1977, mps
Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków (dalej: WOSOZ) w Rzeszowie.

Kazimierz Mikosz, Świlcza. Zarys dziejów do roku 1945 ze szczególnym uwzględnieniem okupacji
hitlerowskiej, Rzeszów 1995.

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tzw. Bernardyńskiego we
Lwowie, t. IV-XIX, Lwów, 1873-1906.

w Archiwum Dokumentacji Technicznej

doc. dra hab. Józefa Półćwiartka, autorstwa Władysławy Jakubaszek ,

zbierająca wiele cennych ustaleń z historii Świlczy. Jak sam tytuł pracy

wskazuje ( ), autorka nie wyczerpała w niej

problemów związanych z dziejami wsi, skupiła się bardziej na gospodarce,

zamieszczając wiele tabel dotyczących podziału użytków rolnych

i zbiorów z końca XVIII wieku. Kolejnym opracowaniem dotyczącym

Świlczy była wydana w 1995 roku praca Kazimierza Mikosza , traktująca

jej historię do roku 1939 w sposób dość wymijający ( w oparciu o wstęp do

, autorstwaA. Kamińskiego i F. Kotuli). Treść dotycząca okupacji

hitlerowskiej ma miejscami charakter zapisu pamiętnikarskiego świadka

tych wydarzeń.

Podejmując temat ,

który obejmuje jej historię do roku 1918, mam świadomość stąpania po już

udeptanym gruncie. Świadomość ta jest jednocześnie wyzwaniem

do innego, bardziej wnikliwego i kompletnego spojrzenia na historię

Świlczy. Aby sprostać temu wyzwaniu starałem się zgłębić powstałą

literaturę i dotrzeć, w miarę swych ograniczonych możliwości do wielu

archiwaliów. Na potrzeby niniejszego opracowania zebrałem materiały

dotyczące parafii świleckiej z Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu

oraz funkcjonowania społeczno - gospodarczego wsi z Archiwum

Państwowego w Rzeszowie. Najwięcej uwagi poświęciłem zbiorom

parafialnym w Świlczy i studiom ksiąg metrykalnych wsi, których

wynikiem są zestawienia tabelaryczne zawarte w aneksie 1. Równie dużo

uwagi poświęciłem interpretacji (i tłumaczeniu z języka łacińskiego)

, w kwestii dziedziczenia i podziałów Świlczy

w XV wieku.
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Zarys dziejów Świlczy...

Ustawy...

Dziejów wsi Świlcza w czasach nowożytnych

Akt grodzkich i ziemskich7
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Niniejszą pracę tworzą cztery rozdziały. Pierwszy wprowadza

Czytelnika w środowisko geograficzne okolic Świlczy, stwarzające

specyficzne warunki, w których już w epoce kamienia (w schyłkowym

paleolicie) istniało osadnictwo. Rozdział drugi traktuje o czasach

właściwego (średniowiecznego) osadnictwa i lokacji wsi. Prowadzi przez

pierwsze dwa wieki ( XV i XVI ) istnienia Świńczy ( tak wówczas brzmiała

jej nazwa), ukazując problem powstania i rozwoju parafii oraz

dziedziczenia wioski przez różne linie ,,panów na Rzeszowie”.

Trzeci rozdział, zatytułowany , stanowi

rdzeń pracy. W kolejnych jego podrozdziałach staram się przedstawić

różne aspekty życia gromady świleckiej w XVII - XVIII wieku: sprawy

ustrojowo-prawne, gospodarcze, funkcjonowanie dworu i plebani oraz

obronności tak ważnej w wojennych czasach Pierwszej Rzeczypospolitej.

Ostatni, czwarty rozdział, to jakby kontynuacja trzeciego - przedłużenie

w dobę zaboru austriackiego. Zbiera on także inne problemy,

charakterystyczne dla XIX - wiecznej wsi: inicjatywy społeczno -

narodowe, emigracja zarobkowa itp.

Wydaje mi się, że praca ta ukazuje w zwartej i przystępnej formie

historię mojej rodzinnej wioski. Nie ukrywam, że zależało mi na

dogłębnym i wyczerpującym potraktowaniu tematu, aby

mogły służyć młodym i starszym

miłośnikom Świlczy w podtrzymywaniu dorobku kulturowego naszej

małej ojczyzny.

Niniejsze opracowanie stanowiło rozprawę magisterską obronioną

w czerwcu 2001 roku na Wydziale Socjologiczno - Historycznym WSP

w Rzeszowie. Chciałbym w tym miejscu złożyć podziękowania

promotorowi, prof. drowi hab. Józefowi Półćwiartkowi, którego cenne

wskazówki i uwagi miały duży wpływ na kształt tego opracowania. Ukłony

Świlcza w czasach staropolskich

Dzieje wsi

Świlcza w czasach nowożytnych
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kieruję też w stronę ks. dra Henryka Borcza, kustosza Archiwum

Archidiecezjalnego w Przemyślu, za jego życzliwość przy udostępnianiu

zbiorów.

Osobne podziękowania należą się panu Adamowi Mazurowi

ze Świlczy - zapalonemu miłośnikowi historii rodzimej wsi, którego

zaangażowanie przyczyniło się do wydania drukiem

.

Dziejów wsi Świlcza

w czasach nowożytnych
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Il. 1. Fragment sekcji XIV mapy Królestwa Galicji i Lodomerii opracowanej przed 1790 rokiem
przez Józefa Liesganiga. Ze zbiorów Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska
Kulturowego w Rzeszowie
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Rozdział I

Środowisko geograficzne i kulturowe Świlczy

Geografia okolic wsi

„Świlcza wieś i gmina w obwodzie Rzeszowskim (...) o 1 milę ( od

Rzeszowa, przyp. A.Sz.). Leży w równinie którędy przechodzi trakt

wiedeński naziom po części glinkowaty miejscami bagnisty” .

Tak widział Świlczę około 1850 roku anonimowy dla nas ck oficjalista.

Dla wyjaśnienia trzeba dodać, że ówczesna austriacka mila pocztowa

(Osterreichsche Postmeile) wynosiła 4000 klafter, czyli w przeliczeniu

ok. 7586 metrów (7,6 km).

Nieco więcej światła na położenie geograficzne Świlczy rzuca

opracowany pod koniec XIX wieku Słownik geograficzny Królestwa

Polskiego i innych krajów słowiańskich. Dowiadujemy się z niego,

że Świlcza leży „(...) w równinie nad potokiem Wesówka, dopływ Mrówli

(...)” ponadto, że „(...) Składa się z dwóch grup chat : Świlczy i Kamyszyna

(...) Kamyszyn przedzielony od reszty wsi moczarem jest zbudowany na

prawym brzegu Mrówli” Na podstawie powyższych informacji

wyobrażamy sobie Świlczę w przeszłości oraz porównujemy ze Świlczą

„dzisiejszą” znaną z autopsji lub przewodników. Z XIX - wiecznych

opisów geograficznych wsi szczególną uwagę zwracają zdania mówiące

o bagnistym charakterze wsi („bagnisty naziom” czy „moczar”

1

2.
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Archiwum Państwowe w Krakowie. Oddział na Wawelu, Teki Antoniego Schneidra sygn. 1540.
Świlcza, k.317.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod redakcją Bronisława
Chlebowskiego, t. XI, Warszawa 1890, s.700.



oddzielający Świlczę od Kamyszyna) Miała zatem dawna Świlcza

w północnej swej części bagno, trzęsawisko.

Analiza mapy Fridricha von Miega z II poł. XVIII w. pokazuje, że

wieś Świlcza w przeszłości oprócz bagien posiadała także skrawki lasu .

Widać na mapie dwa zalesione miejsca. Mianowicie na północno -

zachodnich rubieżach, w miejscu w którym potok Piskornik wpadał do

rzeki Mrówli. Były to z pewnością pozostałości królującej tu przed

wiekami Puszczy Sandomierskiej, wytrzebionej w procesie lokacyjnym

tych terenów. Za istnieniem lasu w okolicach dolnego biegu Piskornika

świadczy także fakt, że ludność miejscowa nazywała tę część pastwiska

gminnego „Porębą”. Relikty lasu występowały także w południowo -

zachodniej części obszaru wiejskiego na pograniczu z Woliczką. Podobnie

jak w pierwszym przypadku tłumaczenie wydaje się być proste:

w zamierzchłych, przedlokacyjnych czasach istniał tu potężny las, który ze

względu na położenie zaliczyć można do Puszczy Karpackiej. W okresie

kolonizacji tych ziem las ten został wyrąbany.

Świlcza leży w centralnej części niedawno utworzonego

województwa podkarpackiego, na północny zachód od stolicy

Podkarpacia, Rzeszowa. Według klasyfikacji fizyczno - geograficznej wieś

(zabudowa, należące do niej pola uprawne i nieużytki) rozpościera się na

pograniczu dwóch makroregionów: Pogórza Karpackiego i Kotliny

Sandomierskiej Takie położenie Świlczy stanowi o jej specyfice oraz

niepowtarzalnych walorach krajobrazu. Makroregiony te różnią się

przeszłością geologiczną, są również podstawowymi regionami

przyrodniczymi tej części Polski . Rozbijają się one na jednostki mniejsze,
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mezoregiony, których w obrębie Świlczy można wyróżnić dwa: Pogórze

Rzeszowskie (zwane w literaturze również Podgórzem rzadziej

Przedgórzem) i Pradolinę Podkarpacką (zwaną również Rynną

Podkarpacką), na której temat powstało kilka ciekawych hipotez. Świlcza

zatem, rozciągając się z południa na północ, jest przecinana przez dwa

makroregiony, a właściwie ich części, mezoregiony, w ten mniej więcej

sposób, że południowa część wsi, zwana Górą, leży na Pogórzu

Rzeszowskim, północna - Dół (a zwłaszcza sam kraniec północny

zabudowy i przysiółek Kamyszyn z okalającymi go łąkami) wchodzi już

w skład Rynny (Pradoliny) Podkarpackiej. Jednostki geomorfologiczne,

stanowiące o zróżnicowaniu rzeźby terenu i krajobrazu Świlczy, miały

odrębną przeszłość geologiczną. Geologicznie obszar ten można określić

jako pogranicze Karpat i Zapadliska Podkarpackiego. Próg Karpat, który w

okolicy Rzeszowa jest wyraźnie obniżony, tworzy tzw. Zatokę Rzeszowską

z najmłodszych utworów geologicznych jednostki inoceramowej

północnej, składającej się z warstwy margli, wapnistego piaskowca

drobnoziarnistego i warstwy wapnistych łupków . Taka budowa

geologiczna rejonu Rzeszowa (zwłaszcza na kierunku północnym) wynika

z faktu istnienia w okresie mioceńskim depresji wypełnianej wodami

mioceńskiego morza, które pozostawiło liczne warstwy osadu dennego.

W okresie tym istniała na północny wschód od Bzianki (aż po

Będziemyśl) wyspa fliszowa, nazwana przez geomorfologa Henryka

Świdzińskiego, „półwyspem” Trzciany, która wschodnimi krańcami

musiała sięgać terenów dzisiejszej Świlczy . Południowa część wsi, Góra,

stanowiąca fragment Pogórza Rzeszowskiego, to obszar pokryty lessem
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z częściowo odsłoniętymi utworami kredowymi w postaci głębokich dolin

cieków wodnych. Budowę geologiczną stanowią iły mioceńskie, osady

rzeczne starszego czwartorzędu i osady glacjalne; wierzch - utwory

lessowe maskujące pierwotny rys rzeźby . Rzeźbę terenu Pogórza

Rzeszowskiego charakteryzują niewielkie, lecz urokliwe wzniesienia

rzędu 210-300 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie Świlczy sięga prawie

270 m n.p.m., już na obszarze Woliczki znajduje się jedno z wyższych

wzniesień okolicy zwane lokalnie „Patrią” 331 m n.p.m. Walory

krajobrazowe tej części wsi warunkuje budowa geomorfologiczna regionu

w połączeniu z szatą roślinną. Krajobraz wyżynowy (z dobrymi punktami

widokowymi), lessowy, poprzecinany zadrzewionymi i głębokimi

dolinami potoków zwanych „Paryjami”, gdzieniegdzie niezrównanymi

jeszcze wąwozami. Nieodłącznym akcentem krajobrazu są walory

florystyczne opisywanych wzniesień i parowów z wszędobylskimi

olchami i wierzbami, a także osobliwościami w postaci „(...) siedlisk

bagiennych i wodnych, w których spotyka się wiele chronionych gatunków

roślin np. rosiczka, widłak, grzybienie białe” . Nie mniejsze osobliwości

geograficzno - przyrodnicze spotyka się w północnej, dolnej części wsi.

Ta część Świlczy znajduje się już w pasie Rynny (Pradoliny) Podkarpackiej

- równoleżnikowego, płaskiego obniżenia szerokości 4 - 6 km ciągnącego

się u podnóża szeroko rozumianych Karpat . Na terenie opisywanej

miejscowości przejście Podgórza Rzeszowskiego w Rynnę Podkarpacką

ma kształt języków pokrywy lessowej, nieregularnego brzegu a nawet
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piaszczysto - lessowych wydm (niewątpliwie wynik erozji pokrywy

lessowej z przylegających wzniesień) wpadających w płaskie łąki torfowe.

Obniżenie to, średniej wysokości 180-217 m n.p.m., wykorzystała rzeka

Mrówla, która „(...) płynie w kierunku wschodnim równolegle do krawędzi

karpackiej, przyjmując z tej krawędzi liczne małe dopływy prawobrzeżne

(...)” między innymi płynący z terytorium Świlczy potok Piskornik.

Geologię tego regionu tworzą mioceńskie utwory ilasto - łupkowe

i łupkowo - piaskowcowe upstrzone tzw. egzotykami karpackimi

świadczącymi o płynięciu tędy jakiejś dużej rzeki (o czym będzie mowa

niżej) . Bliżej powierzchni, zogniskowane wzdłuż doliny Mrówli,

znajdują się osady glacjalne i fluwialne pochodzące z okresów

lodowcowych . Rzeźba terenu ma charakter rozległej platformy,

częściowo podmokłej, poprzecinanej rzędami drzew (głównie olchy)

osłaniającymi liczne cieki wodne (naturalne bądź rowy melioracyjne) .

Warstwę humusową Rynny Podkarpackiej tworzy osobliwość tego terenu -

torf. Warto przytoczyć tu opis dolin rzecznych Mrówli, Czarnej i Osiny,

sporządzony przez inżyniera Andrzeja Kędziora, głównego realizatora

akcji meliorowania tych terenów na początku XX wieku. Pisze on,

że dolina w/w rzek wraz z dopływami „(...) jest zabagniona i wypełniona

torfami, których głębokość nad Czarną i Mrówlą wynosi przeszło 3 m,

a które w kilku miejscowościach są eksploatowane na opał. Bagna torfowe

na prawym brzegu Czarny - Mrówli namulone są częściowo urodzajną

gliną mamutową naniesioną z krawędzi karpackiej przez dopływy

o znacznym spadzie (...). Pod pokładem torfu znajdują się w dolinie

Czarnej i Mrówli nieprzepuszczalne iły i gliny (...). Woda potoku Mrówli
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niosąca namuł z krawędzi karpackiej nadaje się do nawodnienia łąk,

natomiast woda potoku Osiny i dopływów, która zawiera kwasy

humusowe, szkodliwe dla wegetacji, może być użytkowana tylko do

zwilżania łąk torfowych (...)” . Tak więc dno Rynny Podkarpackiej

wyścieła gruba, kilkumetrowa warstwa torfu, świadcząca nieodparcie

o wodnym, bagnistym charakterze tego obszaru w przeszłości. Na tym tle

powstała teza o przepływie tędy w okresie glacjalnym ( do ok. 10 000 lat

temu) potężnej rzeki, nazywanej za Władysławem Szaferem

i Franciszkiem Kotulą - Prawisłą. Franciszek Kotula, powołując się na

wiercenia i badania pyłkowe prof. Władysława Szafera, stwierdził,

że znana od dawna nauce Rynna Podkarpacka ,,(...) jest w rzeczywistości

korytem Prawisły, która po ustąpieniu lodowca (po zlodowaceniu

południowopolskim, przyp. A.Sz.) odprowadzała wody spływające

z Karpat do Morza Czarnego. Kiedy jednak ok. 10 000 lat temu przebiła

sobie koryto na północ, po dawnym pozostały rozległe obszary wodne

w postaci różnej wielkości jezior. Z biegiem czasu zarastały różną

roślinnością tak, że dziś grubość torfu w okolicy Trzciany i Świlczy sięga

6 metrów” .

Należy stwierdzić że Świlcza, jak i szerzej pojęta okolica, miała złożoną

i ciekawą przeszłość geologiczną. Na jej rzeźbie terenu wycisnęły piętno

różne epoki w dziejach ziemi, począwszy od ruchów górotwórczych, które

wypiętrzyły Karpaty, aż do ostatnich zlodowaceń na ziemiach polskich

i ich reperkusji w postaci erozji pagórków lessowych, akumulacji

glacjalnej i fluwialnej oraz w powstaniu, w ostatnich tysiącleciach,

zasobnych pokładów torfu. Efektem tak bogatej przeszłości geologicznej

jest atrakcyjność krajobrazowa okolicy Świlczy rozpościerającej się

w dwóch różnych jednostkach geomorfologicznych: pofałdowanego
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i wysoczyznowego Pogórza Rzeszowskiego oraz równinnej i podmokłej

Rynny Podkarpaciej.

Z tematem osadnictwa wiąże się ciekawostka z pogranicza

archeologii i paleontologii. W 1902 roku włościanin ze Świlczy odkopał na

pograniczu Świlczy i Woliczki, w glinie, na głębokości 10 metrów „(...)

kilka kawałków kości z jakiegoś olbrzymiego zwierza przedpotopowego

(...)” . Odkrycie było na tyle ciekawe, że kości te nabył od znalazcy

,,właściciel menażeryi” w celu dalszej sprzedaży w Krakowie. Zdarzenie to

na pozór błahe dla historyka, aczkolwiek świadczyło niezbicie o istnieniu

w czasach prehistorycznych potężnych przedstawicieli fauny na tym

obszarze. Co więcej, zwierzęta te musiały zamieszkiwać okolice

dzisiejszej Świlczy w czasach przedlodowcowych, gdyż szczątki ich

pokryła kilkumetrowa warstwa lessowego płaszcza (nie bez kozery

nazywano less ,,gliną mamutową”). Czy w przedlodowcowych czasach

żyli tu obok potężnych zwierząt także ich myśliwi?

Rozpatrując problem osadnictwa prehistorycznego, należy

zwrócić uwagę na walory przyrodnicze okolicy. Styk opisywanych

w poprzednim podrozdziale krain: Pogórza Karpackiego i Kotliny

Sandomierskiej, zwany ,,progiem” Pogórza Karpackiego, był od zarania

dziejów szlakiem wędrówek człowieka w celu poszukiwania siedlisk

(później w celach kupieckich) . Również urozmaicony typ krajobrazu

okolic dzisiejszej Świlczy i występowanie licznych strumieni sprzyjało

osadnictwu . Trzeba tu sięgnąć do tezy Franciszka Kotuli, który,

Rozwój osadnictwa w czasach najdawniejszych
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kontynuując teorię „Prawisły”, pisze: ,,(...) w ciągu tysięcy lat istniało

wyjątkowo rozległe jezioro, gdzie dziś wsie: Trzciana, Świlcza,

Bratkowice, Lipie, Rudna Wielka i Mała, wreszcie Mrowla.(...). Olbrzymie

jezioro, od którego na południe falowały lessowe wzgórza, znakomite

tereny pod rozwój rolnictwa i hodowli, na północ bezkresne puszcze pełne

różnych drzew i zwierząt. W wodzie będącej najlepszą drogą, żyło

mnóstwo ryb, brzegi były znakomitym miejscem dla zwierząt futerkowych

i wodnego ptactwa” . Dalej autor powołując się na skarby siekierek

ze Trzciany i Świlczy snuje hipotezy o istnieniu nawet efemerycznego

państewka w czasach i kulturach bliżej nieokreślonych(?). Godna uwagi

jest wizja jeziora otoczonego zasobnymi w zwierzęta lasami, pełnego ryb,

które przyciągało w różnych okresach grupy osadnicze - przedstawicieli

różnych kultur archeologicznych. Fakt jednego z pierwszych odkryć

śladów działalności człowieka na obszarze Świlczy przedstawia Kazimierz

Mikosz, długoletni nauczyciel w świlczańskiej szkole w okresie

międzywojennym i II wojny światowej. Wspomina, że w 1934 roku

podczas pracy przy wydobyciu torfu w rejonie pól uprawnych noszących

nazwę Włósień odkryto skarb siekierek kamiennych (neolitycznych) .

W chwili obecnej znanych jest 36 (plus 1, z 1999 roku jeszcze

nienaniesione) stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na obszarze

wsi, pochodzących z okresu od schyłkowego paleolitu do średniowiecza

(1 dotyczy wyłącznie okresu nowożytnego). Analizując mapkę AZP

(Archeologicznego Zdjęcia Polski), trzeba stwierdzić, że znakomita

większość stanowisk archeologicznych znajduje się w „dolnej” - północnej

części Świlczy, zatem potwierdza to tezy Szafera i Kotuli o atrakcyjności

osadniczej brzegu prahistorycznego jeziora.
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Najstarsze ślady osadnictwa w okolicach Rzeszowa pochodzą

z ok. 11000 lat p.n.e., kiedy na pokrytych tundrą ziemiach dominowali

myśliwi reniferów reprezentujący schyłkowopaleolityczną tzw. kulturę

świderską . Z tego okresu pochodzi ślad osadnictwa ze Świlczy (st. 28 -

północny kraniec wsi, za torem kolejowym, przy drodze zwanej

„Wygonem”) . Przełom cywilizacyjny VI tysiąclecia p.n.e. spowodował

przejście ludności na osiadły tryb życia, zajęcie się uprawą i hodowlą,

a przede wszystkim tkactwem . To właśnie tkactwo (w mniejszym stopniu

garncarstwo i obróbka drewna) wyznaczało początek nowej epoki - neolitu.

Z terenów wsi Świlczy znamy dzięki badaniom powierzchniowym

14 stanowisk neolitycznych . Spośród tych 14 stanowisk 6 da się

wyodrębnić jako osady neolityczne (st.: 1, 10, 18, 19, 22, 23) natomiast

w dwóch przypadkach (st. 10 i 22) można uściślić chronologię i rodzaj

stanowisk jako osady tzw. kultury ceramiki wstęgowej rytej . Dochodząc

chronologicznie do epoki brązu, warto wspomnieć o niezwykle ciekawym

znalezisku ostatniego czasu. W 1999 roku przyniesiono do Muzeum

Okręgowego w Rzeszowie dwie siekierki kamienne i dłutko wykonane

z łupku wołyńskiego które, Pani Aleksandra Gruszczyńska datuje

na przełom neolitu i wczesnego brązu, wysuwając przy tym hipotezę,

że mogły one stanowić wyposażenie grobu (nieopatrznie zniszczonego

przez znalazcę) . Z epoki brązu (1700-650p.n.e.) mamy na interesującym
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nas obszarze osiem stanowisk. Cztery z nich określić można jako osady

(st.: 19, 25, 27, 32) . Pochodzą one jednak z przejściowego okresu

pomiędzy epoką brązu i żelaza (I tysiąclecie p.n.e.), zw. haltsztackim

i są reprezentowane przez kulturę łużycką, przypisywaną umownym

„Prasłowianom”. Dodać należy, że to z kulturą łużycką utrwalił się na

ziemiach polskich obrządek ciałopalny, który utrzymał się aż do

wprowadzenia chrześcijaństwa w X w. Kolejnym etapem

archeologicznym na terenie Świlczy był tzw. okres wpływów rzymskich

(przypadający na pierwsze wieki naszej ery - do V w.n.e.), w którym

stwierdza się silne oddziaływanie kultury prowincjonalno - rzymskiej,

dochodzi nawet do kontaktów handlowych z cesarstwem (bursztyn,

) . W kręgu oddziaływań prowincjonalno - rzymskich na

obszarach Polski południowo - wschodniej kwitła tzw. kultura przeworska,

nazwę zawdzięczająca podprzeworskiej Gaci, gdzie odkryto i opisano taką

osadę. W Świlczy możemy się doliczyć aż jedenastu stanowisk kultury

przeworskiej, z których trzy (st: 3, 10, 13) określone zostały jako osady.

Położone są w pobliżu siebie, na linii południkowej (wzdłuż zagłębienia

okresowo czynnego cieku) kilkaset metrów na wschód od głównej

zabudowy wsi . Na szczególną uwagę i omówienie zasługuje stanowisko

nr 3 (Świlcza - Olchowa), przebadane przez rzeszowskich archeologów

w latach 1970 - 1971, 1973 - 1977 i 1981 - 1982 . W czasie prac

wykopaliskowych odkryto 9 obiektów, ,,(...) wśród nich niezwykle

ciekawe zespoły - 2 chaty, 2 pracownie obróbki bursztynu, usytuowane
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w pobliżu, jak gdyby funkcjonalnie ze sobą związane” . Badania

stanowiska nr 3 rozpoczęto po czerwcu 1970 roku, kiedy Leopold Skupień

ze Świlczy remontując drogę w pobliżu własnego pola, wykopał w ziemi na

głębokości 2 metrów bryłę bursztynu o masie 305 gramów, doszukał się

także w wybranej ziemi dwóch paciorków bursztynowych i fragmentu

naczynia . Jak się później okazało, jama nr 1 była w przeszłości pracownią

bursztyniarską. Odkryto także jamę nr 2 na głębokości 270 cm, której rzut

przypominał prostokąt o bokach 590 x 380 cm. W środkowej części jamy

znajdowało się palenisko o wymiarach 110 x 80 cm. Późniejsze badania

wykazały, że jama nr 2 stanowiła chatę - półziemiankę o głębokości

70 cm . W dalszym okresie prac wykopaliskowych odkryto także jamę nr 3

o wymiarach 220 x 200 cm (na głębokości 260 cm) - spełniała ona funkcję

dołka odpadkowego . Podejmując sprawę domniemanych pracowni

bursztyniarskich, jak i hipotezy istnienia w prahistorycznej osadzie

ośrodka handlu legendarnym „jantarem” trzeba dopowiedzieć, że do końca

prac archeologicznych w 1982 roku odkryto jeszcze jeden warsztat

bursztyniarski w jamie nr 9, a łączną ilość odkrytego urobku:

388 paciorków bursztynowych, 53 fragmenty paciorków, 25 odłupków

i 2 bryły bursztynu (w jednej ważącej 305 g. była mowa powyżej) .

Biorąc pod uwagę kształt paciorków, podzielono je na trzy grupy:

krążkowate, cylindryczne i stożkowate. Natomiast według kryterium
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sposobu obróbki sklasyfikowano je na: „wykonane ręcznie” (przy użyciu

noża, dłutka, pilnika i świderka) oraz „wykonane na tokarce” . Nasuwa się

myśl, że paciorki wykonane ręcznie mogły być półfabrykatami

przedstawiającymi niewielką wartość, natomiast obrobione na tokarce

stanowiły produkt finalny, droższy, przeznaczony na sprzedaż (odkryto

tylko dwa egzemplarze obtoczonych paciorków). Prawdziwą rewelacją

było znalezienie w 1976 roku skarbu wyrobów srebrnych, dokonane

w przybudówce chaty półziemianki nr 2, przy ścianie południowej chaty na

głębokości 280 cm. Skarb pierwotnie znajdował się w woreczku

skórzanym, o czym świadczyły odciski skóry na wyrobach srebrnych.

Składał się z 2 fibul srebrnych pozłacanych, 2 fibul srebrnych, złotego

kolczyka (zawieszki), zawieszki brązowej, szklanego paciorka, zagiętej

bransolety srebrnej, 10 srebrnych denarów ułożonych w rulonik

(z wizerunkami cesarzy: Hadriana, Marka Aureliusza, Komodusa,

Antoninusa i Faustyny) pochodzących z II w.p.n.e., fragmentów

drucikowatych zawieszek srebrnych zgiętych - zdeponowanych w postaci

złomu, a także kilku przedmiotów z kości, krzemienia i żelaza . Ponadto

w obrębie trzech w/w jam znaleziono niewielką ilość ceramiki, dającej się

sklasyfikować w trzech grupach. Pierwszą z nich stanowiły naczynia

lepione ręcznie z gliny schudzonej domieszką tłucznia (naczynia

chropowate w formie), można je sklasyfikować jako naczynia kuchenne.

Druga grupa naczyń to tzw. „ceramika siwa” obtaczana na kole

garncarskim . Miała ona przeznaczenie stołowe. Trzecia grupa naczyń to

naczynia zasobowe, o dużej pojemności, powstałe z gliny z domieszką

piasku, obtaczane były na kole garncarskim.
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Skarby (bursztynowy i srebrny) jak i wszystkie znaleziska

z prahistorycznej osady z terenu Świlczy - Olchowy stanowią

niepowtarzalne odkrycie archeologiczne. Szczególnie ważna dla nauki jest

ich interpretacja. Jak pisze Antoni Kunysz w cytowanym wyżej

opracowaniu: „(...) znalezisko ze Świlczy zawierające zabytki

bursztynowe, skarb monet i ozdób srebrnych i złotych należy wiązać

z przebiegiem przez Rzeszowskie szlaków handlowych (...) odkrycie we

wsi Świlcza (...) prawdopodobnie z V w. pozwala przypuszczać,

że osadnictwo w tym okresie istniało. Nagły upadek osad ze Świlczy należy

wiązać z kontaktami naszych terenów z państwem Attyli. Mieszkańców

osady dotknął jakiś kataklizm, zmuszający ich do pośpieszneg

o opuszczenia domostw (...). Możliwe, iż fakt ten wiąże się z upadkiem

państwa Hunów w Kotlinie Karpackiej, które to wydarzenie miało miejsce

około 455 roku” . Upadek osady przeworskiej w Świlczy nie spowodował

jakiejś wyraźnej luki osadniczej. Zanik kultury przeworskiej i osłabnięcie

wpływów prowincjonalno - rzymskich zachodziło na wczesne

średniowiecze i przybycie na te tereny Słowian. Dzięki badaniom

powierzchniowym znamy z terenu Świlczy 4 stanowiska noszące ślady

bytowania ludzi we wczesnym średniowieczu. Jedno z nich (st. 33) można

określić jako osadę wczesnośredniowieczną . Również z okresu pełnego

średniowiecza zlokalizowano na tym terenie dwie osady (st. 7 i 31).

Zasługujące na szczególną uwagę jest stanowisko nr 7. Jego położenie

przy ówczesnym szlaku oraz w pobliżu znanej nam już ze źródeł osady

Śwynczy (dzisiejszej Świlczy) daje wiele do myślenia . Rodzi się pytanie,

czy osady tej nie można łączyć z samorzutnym osadnictwem plemion
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ruskich, które przetrwało do czasów powstania państwa ruskiego

rozciągającego swe władanie na tych ziemiach. W konsekwencji

mielibyśmy do czynienia od tego czasu z ciągłością osadniczą w Świlczy,

bowiem osadnictwo ruskie przetrwało w szczątkowej formie do czasów

właściwej lokacji wsi, już pod panowaniem polskim.

Rozdział I

28
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Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku około 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,

Rzeszów 1948, wstęp s. VII.

Jan Pęckowski, Dzieje miasta Rzeszowa do końca XVIII wieku, Rzeszów 1913, s. 9-10; Józef
Półćwiartek Latyfundium rzeszowskie, [w:] Dzieje miasta Rzeszowa, t. I, pod red. Feliksa Kiryka,
Rzeszów 1994, s. 553.

Janusz Kurtyka, Osadnictwo średniowieczne. Początki osady i miasta, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. I, pod.
red. Feliksa Kiryka, Rzeszów 1994, aneks 2, tabl.1. Rzeszowscy h. Półkozic.
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Rozdział II

Najstarsze dzieje wsi ( do końca XVI wieku)

Początki osady i wsi

Trudno o precyzyjne ustalenia początków wsi Świlcza (Świncza),

gdyż nie dotrwały do naszych czasów dokumenty świadczące o konkretnie

umiejscowionej w czasie lokacji. O zaraniu właściwego osadnictwa

w rzeczonej miejscowości możemy jedynie domniemywać na podstawie

źródeł wprost o nim nie mówiących. Franciszek Kotula i Adam Kamiński -

jedni z pierwszych badaczy podnoszących historyczny problem Świnczy,

umiejscawiają jej założenie w czasach po lokacji Rzeszowa, podając, że

,,(...) zapiski kamery papieskiej nie znają parafii świleckej, aż do roku

1374” . Tezę o założeniu Świnczy przez pierwszego pana na Rzeszowie -

Jana Pokosławica ze Stróżysk, bądź jego syna - również Jana, arcybiskupa

lwowskiego - utrzymują także Jan Pęckowski i Józef Półćwiartek

przytaczając fakt podziału majętności Pokosławica po 1374 roku .

Świncza, jak również część miasta Rzeszowa, Powietna (Pobitno), Ruska

Wieś, Rudna, Kamyszyn, Wola Wonarowa (Woliczka), Zaczernie,

Trzebownisko dostały się Janowi (od 1414 roku arcybiskupowi

Lwowa) .Jest tym samym arcybiskup Jan fundatorem parafii i pierwszego

1

2

3
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kościoła w Świnczy. Erekcja parafii i budowa kościoła musiały nastąpić

pomiędzy rokiem 1374 (podział dóbr Jana ze Stróżysk) a 1424, w którym

znajdujemy pierwszego potwierdzonego w źródłach proboszcza parafii

świleckiej. Mianowicie 15 XI 1424 roku we Lwowie arcybiskup Jan

Rzeszowski potwierdził sprzedaż domu rajcom miejskim przez Gawła,

proboszcza Świnczy i kapelana arcybiskupiego . Z tej krótkiej informacji

wynika, że proboszcz Świnczy był przede wszystkim kapelanem przy

lwowskiej kurii arcybiskupiej, a także prawdopodobnie na stałe mieszkał

we Lwowie, gdzie posiadał dom (przynajmniej do 1424 roku). Trzeba

zwrócić uwagę, że wszystko to działo się grubo przed soborem trydenckim,

po którym władze duchowne zaczęły przestrzegać stałego rezydowania

proboszczów w parafiach i należytego administrowania nimi. Sam Gaweł

otrzymał, być może, probostwo świleckie jako intratne uposażenie

(proboszczowie już w średniowieczu czerpali regularne zyski ze swych

beneficjów i dziesięcin). Nie można jednak odpowiedzieć na dość ważne

pytania: Czy pierwszy historyczny proboszcz Świlczy (Świnczy)

rezydował w swej parafii? Jak często do niej przyjeżdżał? Czy osobiście

wykonywał w niej funkcje duszpasterskie lub, czy powoływał zastępcę

komendarza, albo wikarego?

Zanim w 1340 roku Kazimierz Wielki przyłączył Ruś Halicką do

Królestwa Polskiego , pas ziemi, na którym rozciąga się, między innymi,

Świlcza, był terenem nadgranicznym po stronie ruskiej. Skoro, jak czytamy

u Janusza Kurtyki, Świncza, Wola Świniecka i Kamyszyn zostawały po

stronie ruskiej , natomiast Trzciana i Mrowla po stronie polskiej, granica

Rusi Halickiej i Królestwa Polskiego musiała pokrywać się z granicami

lokacyjnymi Świnczy. Dodatkowo położenie wsi (osady) determinował
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Janusz Kurtyka, op.cit., s.120-121, także mapka nr 44.



przebiegający tędy szlak komunikacyjny z Małopolski na Ruś, biegnący

z Krakowa na Ropczyce, Sędziszów (miasta Królestwa Polskiego) i dalej

na Przeworsk, Jarosław, Przemyśl i Lwów (miasta i grody Rusi Halickiej) .

Dodać należy, że był to drugi, alternatywny szlak (pierwszy wiodący

z Krakowa odbijał, mniej więcej na wysokości Dębicy - Pilzna, na Wiślicę

i Sandomierz) wykorzystywany do XIV wieku raczej jako szlak wypraw

wojennych i napadów obu sąsiadujących państw. Przebieg tego szlaku

sprzyjał pochodom wojsk, gdyż prowadził skrajem zalesionego wówczas

Pogórza Karpackiego i nieprzebranej Puszczy Sandomierskiej (por.

rozdział I. Środowiska geograficzne...). O specyficznym przebiegu szlaku,

na Ruś, który można nazwać wojennym, pisał w kontekście Sędziszowa

Małopolskiego Krzysztof Baczkowski . W 1266 roku wyruszył nim

Bolesław Wstydliwy z wyprawą odwetową przeciwko kniaziowi ruskiemu

Szwarnowi, a w 1280 roku Leszek Czarny, aby pomścić najazd kniazia

halickiego Lwa . Z wyprawą Bolesława Wstydliwego związane jest

zagadkowe położenie miejsca zwanego „porta” (brama) czy „worota”

(brzmienie wg staroruskich latopisów), w którym doszło do starcia

Małopolan z Rusinami. Janusz Kurtyka, analizując przekazy źródłowe,

uściśla i lokalizuje owe „worota” pomiędzy Trzcianą a Staromieściem .

Wydaje się, że położenie Świlczy z jej specyfiką topograficzną pozwala

wysunąć hipotezę, że właśnie w jej obrębie kniaziowie haliccy

zorganizowali punkt obronny. Nadawały się do tego bagna i mokradła,

wdzierające się od północy, wysoki, trudny do pokonania wschodni brzeg

rzeki, jak również lekki wąwóz, którym wspomniany szlak wcinał się
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Krzysztof Baczkowski, Dzieje Sędziszowa i okolicy do końca XVI wieku, [w:] Szkice z dziejów
Sędziszowa Małopolskiego i okolic, pod red. Krzysztofa Baczkowskiego, Rzeszów 1983, s.30.
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rycerstwa małopolskiego) i został zmuszony podjąć walkę przy drugim postoju.
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w lessowate pagórki Świlczy . Na tym tle rodzą się również pytania

dotyczące lokacji wsi. Czy osadzenie Świlczy, które przypisywane jest

pierwszym panom na Rzeszowie dokonane zostało „na surowym korzeniu”

czy też istniała tu osada założona przez kniaziów ruskich? W kilku wsiach

Półkoziców Rzeszowskich: Ruskiej Wsi, Powietnej, Staromieściu

i Świnczy występowały ślady kolonizacji ruskiej . W Świnczy jeszcze

w pierwszej połowie XV wieku żyli kmiecie noszący ruskie imiona

i nazwiska. Oto 5 maja 1438 roku przed sądem ziemskim w Przemyślu

toczyła się rozprawa, o charakterze rodzinnym, pomiędzy Symeonem

kmieciem ze Świlczy a Oleszką i Jakovem Sluchem . Można zatem

przypuszczać, że były wcześniejsze, XIV, a nawet XIII - wieczne próby

zasadzenia na tym pogranicznym terenie chłopów , musiały to być jednak

działania na niewielką skalę i niekonsekwentne. Ówczesnemu osadnictwu

mogły także nie sprzyjać warunki geopolityczne, był to przecież teren

pograniczny, szarpany wojnami. Lokacja wsi, dokonana z dużym

prawdopodobieństwem przez Półkoziców była tą właściwą, która

wytworzyła zręby topograficzne Świlczy (Świnczy), dając się zauważyć

do dnia dzisiejszego (np. w zarysie granic, układzie pól i zabudowy,

układzie dróg itp.)
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Wysoki, trudny do sforsowania brzeg rzeczki zachował się do dzisiaj, wąwozy dawnego szlaku są
widoczne w postaci starodroży tzw. „starego gościńca” (szlak przecinający Świlczę w ciągu wieków
zmienił nieco swój przebieg, o czym będzie mowa w dalszej części rozdziału) natomiast świlczańskie
trzęsawiska prawie zupełnie zanikły (por. rozdział I. Środowisko geograficzne...).

Janusz Kurtyka, op.cit., s.150.

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tzw. Bernardyńskiego we
Lwowie, t. XIII, Lwów 1888, s.64.

Ma to swoje uzasadnienie także w znaleziskach archeologicznych (zwłaszcza st.7 - rozdział I.) i ich
interpretacji.



Lokacja Świnczy

Jeśli przyjąć hipotezę o ciągłości osadniczej terenów Świlczy

(Świnczy) od czasów władania tymi obszarami przez kniaziów halickich,

trzeba konsekwentnie rozumieć lokację wsi jako lokację już nie „na

surowym korzeniu”, a przeniesienie istniejącego już w niej osadnictwa na

nowe warunki (prawo niemieckie - ) i dołączenie do

mieszkających Rusinów nowych osadników, ludności katolickiej (w tym

okresie wywodzących się zwykle z zachodnich i północnych terenów

Królestwa Polskiego) .

Rodzą się przy tym pytania dotyczace nazwy wsi. Wanda

Daszykowska - Ruszel, przeprowadzając swoiste studium toponimiczne

miejscowości i rzek leżących (płynących) w pobliżu doliny Wisłoka,

wyjaśnia: „Świlcza. Tożsama z nazwą wsi, której pierwotna postać była

Świncza (Swyncza). Pochodzi od nazwiska lub przezwiska Świnia

w formie zdrobniałej, oznaczające potomstwo, świnczę (por. źrebię,

zwierzę, chłopię). Słowiańskie świnca to tzw. świńskie ziele” . Wskazuje

na dwojaką możliwość wyjaśnienia nazwy interesującej nas wsi: nazwa

odosobowa bądź florystyczna (świńskie ziele to prawdopodobnie

występujący w okolicy rdest). Bardziej zasadne wydaje się być wyjaśnienie

etymologii nazwy Świnczy od imienia Świni (Świnki). Mógł to być

zasadźca, lub postać, która w początkowym okresie rozwoju wsi

odznaczyła się w sposób pozytywny w jej dziejach i tradycji. Wcześniejsze

próby wyjaśnienia i tłumaczenia nazwy Świncza - od hodowli świń na dużą

ius Theutonicum
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Józef Burszta, Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej. O tworzeniu się krajobrazu osadniczego
ziem polskich i rozplanowań wsi, Wrocław 1958, s.49.

Wanda Daszykowska - Ruszel, Nazwy wodne w dorzeczu Wisłoka, [w:] Wisłok. Rola rzeki
w krajobrazie naturalnym i kulturowym regionu (Materiały z konferencji - Rzeszów 7-8 XI 1994), pod
red.Krzysztofa Ruszla, Rzeszów 1995, s.132.
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skalę (!) , wydają się być dowolną interpretacją, nie mającą potwierdzenia

w źródłach ani opracowaniach onomastycznych. Wiązanie nazwy Świncza

z hodowlą świń jest wtórne, powstałe chyba w drugiej połowie XIX wieku,

kiedy w związku z rozwojem garbarstwa, w Świlczy hodowano większe

ilości świń i wykarmiano je końskim mięsem.

Świncza zasadzona została jako wieś łanowa . W literaturze

przedmiotu wsie takie nazywane są również wsiami „łanów leśnych” .

Może to nieco dziwić, gdyż we współczesnej Świlczy jak i jej najbliższej

okolicy nie rosną lasy. Jednak w średniowieczu szata roślinna wsi

przedstawiała się inaczej, co ma swe uzasadnienie w źródłach

kartograficznych . Specyfika osadnicza wsi łanowej polegała na tym,

że każdy osadnik otrzymywał nadział gruntu w postaci łanu (kmieć,

gdyż oprócz kmieci osadzano na mniejszych nadziałach także tzw.

zagrodników). Stosowane były różne typy łanów, jak również w obrębie

typów wielkość łanów była różna, uzależniona od rodzaju gleby, ilości

osadników całkowitego areału przeznaczonego pod założenie wsi . Dla

średniowiecznej Świnczy należy przyjąć typ łanu tzw. frankońskiego,

który w jej warunkach wynosił prawdopodobnie 45 - 48 mórg

dolnoaustriackich . Otrzymany łan rozciągał się od rzeczki aż do granic

wsi. Teren położony przy rzeczce (obszar zalewowy) stanowił wspólną
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Zbiory parafialne w Świlczy, Kronika parafii Świlcza (fragmenty spisane przez ks. Walentego
Jasionowkiego), s.2; Władysława Jakubaszek, Zarys dziejów Świlczy do 1939 roku. Praca magisterska
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województwa rzeszowskiego, sygn.1409. Mapa katastralna Świlczy z 1849 roku.
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sekcje 99 i 100.

Józef Burszta, Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej. O tworzeniu się krajobrazu osadniczego
ziem polskich i rozplanowań wsi, Wrocław 1958, s.54.
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Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 564. Zbiór materiałów geodezyjnych i kartograficznych
województwa rzeszowskiego, sygn.1409. Mapa katastralna Świlczy z 1849 roku; Ibidem, sygn. 1584.
Arkusze posiadaczy gruntowych wsi Świlcza (1-499). W XIX wieku występowały w Świlczy jeszcze



własność gromady, nazywaną „nawsiem” i wykorzystywaną początkowo

jako pastwiska. Z biegiem czasu, kiedy ujarzmiana działalnością

gospodarczą ludzi rzeczka traciła swój pierwotny poziom, a nawsie stawało

się bezpieczniejsze, spychano na nie biedotę (bogatsi kmiecie osadzali tam

swoich wyrobników), często było przedmiotem sporów między gromadą a

sołtysem lub dziedzicem . W powstaniu i kształtowaniu się tego typu

osadniczego bardzo ważne było istnienie rzeki jako źródła wody pitnej.

Wsie łanowe ścieliły się wzdłuż koryta wodnego cieku od źródeł aż do

ujścia. W przypadku Świnczy mamy do czynienia z niewielkim potokiem

zwanym Wężówką bądź Wesówką. Jak chce , potok

dlatego zwał się Wężówką, ,,(...) gdyż wije się jak wąż na przestrzeni

dwóch kilometrów” . Bardziej przekonywująca zdaje się być druga

wersja: Wesówka , którą etymologicznie można wywodzić od wiązu

(Wiązówka - Wesówka), co wynikałoby z faktu, że brzegi jej porastały

w przeszłości te drzewa . Rozplanowanie przestrzenne wsi łanowych

powodowało powstanie dwóch zasadniczych części „górnych”

i „dolnych” . Na gruncie świleckim mamy również do czynienia z tym

zjawiskiem (dzisiejsza Świlcza dzieli się zasadniczo na Górę i Dół), przy

czym drogi ich powstania były dość specyficzne. O ile w osadnictwie
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gospodarstwa półłankowe wielkości 22-24 mórg dolnoaustriackich, poza tym część nadziału
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ziem polskich i rozplanowań wsi, Wrocław 1958, s.59.

Zbiory parafialne w Świlczy, Kronika parafii Świlcza (fragmenty spisane przez ks. Walentego
Jasionowkiego), s.4.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod redakcją Bronisław
Chlebowskiego t. XI, Warszawa 1890, s.700.

Być może kilkusetletni potężny wiąz, który rósł w Świlczy na Dole (przed koleją, w pobliżu rzeczki)
jeszcze w okresie międzywojennym, był jednym z nich. W oparciu o relację pana Mieczysława
Molendy (ur.w 1931 roku.).

Józef Burszta, Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej. O tworzeniu się krajobrazu osadniczego
ziem polskich i rozplanowań wsi, Wrocław 1958, s.60.
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łanowym wsie zasadzano od dolnych biegów rzek (praktycznie od ujścia),

posuwając się drogą karczunku ku górnym ich biegom, o tyle w Świnczy

dolny jak i górny bieg rzeczki były dla osadnictwa nieosiągalne. Studium

mapy Miega, mapy katastralnej, jak i miejscowa tradycja świadczą o tym,

że północna część wsi (dolny bieg rzeki) stanowiło nieprzebyte bagno

(wyjątek - Kamyszyn, do którego wiodły nieliczne drogi), natomiast

południowa część (źródła) porosła była lasem . Wobec powyższych

przesłanek trzeba przyjąć, że lokacja wsi rozpoczęła się od środkowego

obszaru. Zasiedlano wówczas jej późniejsze części: Górę i Dół, do granic

dostępności wytyczonych przez trzęsawisko (w dolnej części) i las

(w górnej). Dalsze posuwanie się osadnictwa, aż do absolutnych granic

obszaru lokacyjnego było uzależnione od osuszenia bagien i wytrzebienia

resztek lasu, co stopniowo postępowało. Na tym tle wyrosła druga

hipoteza, o pierwotnym przebiegu szlaku handlowego przez Świnczę.

Wiadomo jest, że trakty - gościńce byłej Galicji w niezmiennej formie

przebiegają od około 200 lat, kiedy Austriacy objąwszy w posiadanie tę

prowincję zmodyfikowali przebieg głównych dróg, prostując ich meandry,

omijając szczególnie uciążliwe wąwozy, tym samym skracając przebieg .

Dawny szlak wojenno - handlowy z Małopolski na Ruś również dotknęły te

zabiegi. Nawiązując do przedstawionej wyżej hipotezy: przy lokowaniu

Świnczy i wytyczaniu łanów trakt ten prawdopodobnie stanowił punkt

odniesienia dla mierniczych i sołtysa. Łany układały się równolegle do

szlaku i nie były przezeń przecięte, przynajmniej do wysokości dwóch

cieków wodnych w dolinkach, po stronie wschodniej zwanej Olchową i po

stronie zachodniej zwanej Łuckowami. Na ich wysokości korzystając

z przeprawy przez zabagnione potoki, mógł z czasem modyfikować

przebieg, szczególnie w Olchowej w kierunku południowym na
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Fridrich von Mieg, Karte des Königreichs Galizien und Lodomerien 1779-1782, skala 1:28800,
sekcje 99 i 100.

W oparciu o konsultację z prof. drem hab. Józefem Półćwiartkiem.



Przybyszówkę (mogło to mieć miejsce w okresie kiedy Staromieście

traciło swe handlowe znaczenie na rzecz rozwijającego się Rzeszowa) .

Pozostałości dawnego szlaku widoczne są do dzisiaj w postaci

starodroży istniejących w obrębie zabudowy współczesnej Świlczy, przy

jej krańcach wschodnim i zachodnim - leżących na tym odcinku prawie

równolegle do drogi E - 40 (patrz il. 2 i 3). Zachodni odcinek starodroża

stanowi dzisiaj zalesiony ugór, wschodni jest wykorzystany jako droga

dojazdowa do części Świlczy zwanej Osiedlem. Za opisywanym

przebiegiem traktu, części na wschód od zabudowy, świadczy dodatkowo

fakt, że jeszcze według mapy Miega, przedstawiającej stan rzeczy z końca

XVIII wieku zbiegała się ze „starym gościńcem” rudzieńska kościelnica

(Kirchweg wg mapy katastralnej) . Z zachodniej strony wsi odcinek drogi

zwanej Przycnią, gwałtownie skręcający i biegnący niemal równolegle do
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Il. 2. Fragment dawnego szlaku z Małopolski na Ruś, przy zachodnim wlocie do wsi (na wysokości tzw.
Przycni). Stan z marca 2001 roku. Fot. autor



obecnej szosy, to nic innego jak fragment dawnego szlaku. Również

w obrębie zabudowy wiejskiej trakt przebiegał trochę inaczej niż dzisiejsza

droga.

Świadomość innego przebiegu głównej drogi przez Świlczę tkwiła

mocno w tradycji miejscowej jeszcze przed kilkudziesięciu laty. Autor

kroniki parafialnej ks. Walenty Jasionowski tak opisywał ten fakt:

„gościniec (...) według opowieści starych ludzi przebiegał ongiś przez wieś

inaczej niż obecnie. Zachowała się po dziś dzień nazwa <<stary

gościniec>>. Miał on biec równolegle do obecnej szosy od strony

północnej przez ugorek, niżej figury Matki Boskiej, (...) przez place

pożydowskie, placem dróżnika, koło figury św. Jana, sadzawkę (...)” .

Z powyższego opisu, wynika, że dawny szlak przebiegał kilkanaście

metrów na północ w stosunku do obecnego przebiegu drogi. Potwierdza to
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również wizja lokalna terenu, gdyż północną krawędź domniemanego

szlaku stanowi wysoki brzeg (średnia wysokość około 2 - 3 metry),

prawdopodobnie północny stok wąwozu. Nie wydaje się być uzasadnione

odnoszenie starej drogi do figury św. Jana Nepomucena, gdyż figura ta,

pochodząca z lat 90. XVIII wieku, była z pewnością ustawiona przy nowo

wytyczonym trakcie.

Zakładając nową osadę przewidywano zaopatrzenie w ziemię

sołtysa (zwykle duży, kilkułanowy lub kilkunastołanowy nadział), plebana

(jeśli równolegle eregowano parafię), kmieci (dostawali łan ziemi), a także

zagrodników, którzy, uprawiając kilkumorgowe ogrody, zajmowali się

równocześnie rzemiosłem i byli podlegli sołtysowi . Rodzi się zatem

pytanie, ilu było osadników w Świnczy i gdzie dostali nadziały ziemi?

Analiza mapy katastralnej Świlczy, pogłębiona studium rejestrów

poborowych XVI i XVII - wiecznych, pozwala snuć pewne domysły.

Stosunkowo łatwo uściślić położenie i wielkość łanu plebańskiego, gdyż

ten, nie ulegając podziałom przetrwał w niezmienionej formie do XX

wieku (patrz il. 4). Jego areał wynosił około 48 mórg i ciągnął się pasem od

kościoła ku granicy z Przybyszówką. Z dużym prawdopodobieństwem

można też określić nadział sołtysi. Znajdował się we wschodniej niwie na

południe od łanu plebańskiego. Potomkowie Jana Pokosławica, trzej

Janowie bracia ze Staromieścia i Małgorzata Mościcowa, dzieląc się

Świnczą, schedą po krewnym Janie, arcybiskupie lwowskim, w roku 1444

podzielili ją na pół (prawdopodobnie wzdłuż rzeczki). W wyniku tego

podziału Janowie dostali część, w której znajdował się kościół,

rozciągającą się od pola podwójciego ( ) aż do Kamyszyna

(dzieląc go przez połowę) . Dodatkowo rejestr poborowy ziemi
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przemyskiej z 1589 roku wymienia świleckie wójtostwo wielkości 12 i 1/2

łanu , takiż sam rejestr z roku 1628 podaje, że w drugiej połowie wsi

(drugiej w stosunku do tej, w której znajduje się dwór - ) znajdowało

się wójtostwo, 12 i 1/2 łanu . Można przyjąć, że owo dwunasto -

i półłanowe wójtostwo było w średniowieczu nadziałem sołtysa. W XVII

wieku przyjęte w większości przez dwór (w dwóch odrębnych częściach),

w początkach XX wieku rozparcelowane, nosi do dziś miejscowe nazwy:

„Folwark” (większa część) i ,,Ćwierci” (część mniejsza). Przy opisaniu

dziesięciny wytycznej (dokument z pocz. XIX wieku), płaconej z gruntów

dworskich plebanowi znajduje się potwierdzenie tych hipotez. Występują

wśród „(...) gruntów dominikalnych Świlczy (...) Folwark, Dwożysko,

Ćwierci Wójcie, Rędziny, Włosień (...)” .

Oprócz sołtysa i kmieci zasadzano w nowo lokowanych wsiach

także zagrodników. Ich niewielkie poletka zlokalizowane były poza

nadziałami kmieci, a oni sami podlegali sołtysowi i zajmowali się

rzemiosłem na potrzeby wsi. Nasuwa się skojarzenie, że ci zagrodnicy na

gruncie Świnczy (o ile byli) zostali osadzeni na ziemi sołtysa lub w jej

bezpośrednim sąsiedztwie. Występowanie w XIX wieku w obrębie

dawnego wójtostwa (sołectwa) krótkich, sięgających połowy długości

areału ról oraz powstanie tam przysiółka o charakterze rzemieślniczym -

Chałupek może potwierdzać tę teorię . Jak jednak wyglądał problem
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łanów kmiecych? Nie wiadomo dokładnie ile ich było i jakiej były

wielkości. Analiza mapy katastralnej (łanu plebańskiego, kilkułanowego

folwarku i nielicznych łanowych gospodarstw chłopskich, patrz il. 4)

pozwala przypuszczać, że ich wielkość wynosiła ok.45 - 48 mórg

dolnoaustrackich. Ilu było kmieci osadników możemy jedynie szacować

na podstawie późniejszych dokumentów. Oto w XVI i XVII wieku była

Świncza wsią kilkunastołanową (od 13 1/4 łanu w XVI wieku, do 19 łanów

w połowie XVII wieku) . Można zatem przypuszczać, że przy lokowaniu

wsi wytyczono ok. 25 - 30 łanów kmiecych. Ich położenie lokalizować

należy na północ od dworu i łanów dworskich (w zachodniej części) i na

północ od łanu plebańskiego (we wschodniej części wsi). Przy czym

północną granicę kmiecych łanów wyznaczała linia trzęsawisk i pod-

mokłych łąk, których zagospodarowanie odbyło się już w czasach

nowożytnych.

Niezwykle ważki i trudny do rozeznania wydaje się być problem

świleckiego dworu. Czy teren pod niego przewidziano w lokacji, a także,

w jakim okresie powstał i rozwinął swą ekspansję obszarniczą? Dwór

potwierdzony źródłowo występuje w połowie XV wieku. W podziale

majątku Jana, arcybiskupa lwowskiego (w 1444 roku) Małgorzata dostała

część wsi, w której znajdował się dwór („ ”) .

Nie daje to jednak odpowiedzi na pytanie, czy miejsce pod folwark dworski

było przewidziane w lokacji. W miejscu, gdzie można zlokalizować dwór

w czasach nowożytnych razem z ok. 4 łanami ziemi, nie musiał istnieć

w średniowieczu. Mogły to być ziemie kmiece przyjęte w I poł. XVII wieku

przez folwark pański. W rejestrze poborowym z 1628 roku znajduje się
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Źródła dziejowe t. XIII, cz. I. Polska XVI wieku pod względem geograficzno - statystycznym, t. VII,
cz. I. Ziemie ruskie. Ruś Czerwona, opr. Aleksander Jabłonowski, Warszawa 1902, s. 15 i 137; Rejestr
poborowy ziemi przemyskiej z 1658 roku, wydali Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś, [w:]
Polska południowo - wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe t. I, cz. III, Przemyśl - Rzeszów
2000, s.166.

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tzw. Bernardyńskiego we
Lwowie, t. XIII, Lwów 1888, s.170.
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informacja, że 4 łany zostały włączone do dworu („4

”) . Jeśli zatem przyjąć tę tezę,

pierwotnej lokalizacji dworu należałoby szukać bardziej na południe

w stosunku do jego nowożytnego położenia, w miejscu polokacyjnych

niedomiarków i nieużytków, noszących do dziś nazwę „Obszary”. Ma to

także swoje uzasadnienie źródłowe i to w szerszym kontekście.

W cytowanym już źródle z 1444 roku Małgorzata, żona Mościca, dostaje

oprócz połowy Świnczy z dworem i połową Kamyszyna także Wolę

Wonarową , nazwaną przez nią w 1445 roku Wolą Świniecką - dzisiejszą

Woliczkę, powstałą najprawdopodobniej przez wydzielenie obszarów

Świnczy. Świadczy za tym nazwa późniejsza: Wola Wonarowa vel Wola

Świniecka. Nazwy „Wola” łączyło to się z określeniem zasadźcy,

właściciela lub cechy topograficznej. Wole powstawały też jako

przysiółki . Człowiekiem, który zaznaczył się w jej zasadzeniu, bądź

pierwszym okresie rozwoju, byłby Wonar, a osadnikami, przynajmniej

częściowo, ludność świlecka. Z takim przebiegiem wydarzeń wiąże się

wiele faktów, między innymi ten, że Wola Wonarowa (Woliczka) styka się

bezpośrednio z południową, dworską, częścią Świnczy, a także status obu

wsi stanowiących aż do XVII wieku jakby integralną całość . Dwór

Świlecki w XV wieku mógł stać na południowym krańcu wsi, na

pograniczu łanów kmiecych i zalesionych obszarów. Pierwotny areał pod

folwark mógł się wyłaniać na drodze karczunku lasów. Na większości tego
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Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku, wydali Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś,
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obszaru właściciel Świnczy (prawdopodobnie arcybiskup lwowski, Jan)

założył kolejną wieś Wolę. Nazwa „Wola” wskazuje także na lokację

w terenie leśnym i związanymi z tym latami tzw. wolnizny.

Przy zagospodarowaniu obszarów Świnczy i wydzielaniu z niej

nowych osad, nie sposób pominąć starszej od Woli Wonarowej lokacji

Kamyszyna, który istniał już przed rokiem 1439. W

występuje obok Przybyszówki i Świnczy . Janusz

Kurtyka szacuje, że Kamyszyn, podobnie jak Świlcza i Przybyszówka,

należy do najstarszych osad okolicy Rzeszowa, które leżały przy trakcie

lwowskim już ok. 1390 roku. Interesujący wydaje się problem, skąd wzięto

osadników dla jego założenia. Pewne przypuszczenia nasuwa nazwa

osady. Miasta o podobnie brzmiącej nazwie spotkać dziś można w części

stepowej Ukrainy i Rosji (między innymi w dorzeczu Wołgi). Dowód

toponomastyczny wskazuje, że osadnicy mogli pochodzić ze wschodu.

Skojarzenia nasuwa również fakt następujący: oto pierwszy dziedzic

„włości” rzeszowskiej, Jan Pokosławic ze Stróżysk, zaufany króla

Kazimierza Wielkiego odbywał z królewskiego poruczenia liczne

poselstwa. W latach 1353 - 1358 posłował dwukrotnie do Tatarów

(„ ”) , co więcej posłował tak skutecznie, że udało

mu się rozbić sojusz Tatarów z Litwą. Wspomniany Jan, pełniący

odpowiedzialną rolę stróża i obrońcy tych pogranicznych ziem (przejętych

do Rusi), mógł próbować zasadzania Tatarów w swych włościach dla celów

obronnych. Znane są przecież z historii udane próby osiedlenia bitnej i

mało wymagającej społeczności tatarskiej na Litwie i Rusi (Lipków i

Czeremisów). Dla wyjaśnienia trzeba dopowiedzieć, że słowo Kamyszyn,

w turecko - tatarskim brzmieniu „kamisz” lub „kamiszlik” znaczy tyle, co

Liber conclusionum

capitulae Premisliensis

ad Tartaricas nationes
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Janusz Kurtyka, op.cit., s.143. Na karcie 6 podany został wykaz dochodów
m.in.: Przybyszówka 3 grzywny 8 wiardunków, Świncza 4 grzywny 6 groszy, Kamyszyn 11 groszy 3
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„trzciny, szuwary” . Zatem nazwa osady jest nazwą fizjograficzną

(Kamyszyn powstał na terenie zabagnionym, porosłym wokoło trzcinami,

patrz il. 4). Nazwa miejscowa, Włósień - dawnych podmokłych łąk

przylegających od zachodu do Kamyszyna, nasuwa podobne skojarzenia.

Według S.B.Lindego. Słowo „włosień” może być pochodną włosienia,

oznaczającego długi mocny włos (np. koński) , może też pochodzić od

„wułusu” oznaczającego z tatarska osadę. W języku staropolskim

określenie „włusianin” było synonimem Tatarzyna . Za wschodnim,

tatarskim rodowodem Kamyszyna, świadczy także specyficzne rzemiosło -

garbarstwo, które w okresie nowożytnym przeniosło się na całą Świlczę

i jeszcze w I poł. XX wieku było jej „wizytówką” w całej okolicy (patrz

rozdziały III i IV).

Warto wspomnieć o jeszcze jednej, nieustalonej lokacji

(prawdopodobnie na terenie średniowiecznej Świlczy), Luczkowej lub

Lyscovej Woli. Występuje ona we wspomnianym wyżej

. Nasuwają się dwie koncepcje co do

lokalizacji tejże osady. Pierwsza taka, że może to być starsza nazwa Woli

Wonarowej (Woliczki), wydzielonej ze Świnczy na przełomie XIV i XV

wieku (w tym bowiem okresie, według J. Kurtyki, funkcjonuje wieś o tej

nazwie). W takim przypadku dziwna wydawałaby się częstotliwość

zmiany w jej nazwie: XIV/XV wiek Lyscowa Wola, 1444 rok Wola

Wonarowa, 1445 rok Wola Świniecka (?). Druga koncepcja, że Luczkowa

czy Lyscowa Wola była zupełnie odrębną osadą lokowaną w dolince nad

potokiem Piskornik, która do dzisiaj nosi nazwę Łuckowa lub Łuckowy.

Najbliższa faktycznemu stanowi rzeczy może być trzecia teoria, łącząca
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obie powyższe. Wieś Luczkowa mogła istnieć w dolinie Piskornika,

dzisiejszych Łuckowach. Świadczą za tym, oprócz analizy toponomicznej,

archeologiczne badania powierzchniowe, które lokalizują we

wspomnianej dolince na prawym brzegu potoku punkt osadnictwa

późnośredniowiecznego (st. 18) . Przypuszczalnie położenie tejże osady,

w obszarze lokacyjnym Świnczy oraz jej efemeryczne istnienie wskazuje,

że była to próba lokacyjna (podobnie jak w przypadku Kamyszyna czy

Woli Wonarowej), tyle że chyba nieudana. Była próbą wcześniejszą

w stosunku do lokacji Woli Wonarowej, zatem jej fiasko spowodowało

kolejną próbę na innym skrawku dużego obszaru Świnczy. Na linii tegoż

Piskornika, bardziej na południe, na ustronnych, pokrytych wówczas lasem

pagórkach miała miejsce wspomniana wyżej lokacja Woli Wonarowej.

Można zatem z dużą ostrożnością przyjąć, że Wolę Wonarową w okresie

lokacyjnym mogli zasiedlić osadnicy z Luczkowej.

Dzieje Świnczy XV i XVI wieku wiążą się nieodłącznie

z istnieniem w niej dworu - siedziby i synonimu władzy pańskiej oraz

plebani i kościoła - siedziby władzy duchownej i ośrodka kultu. Niestety,

o funkcjonowaniu tychże instytucji w końcu średniowiecza mamy bardzo

mało informacji źródłowych. Z trudem można ustalić proboszczów,

komendarzy i wikarych parafii świleckej oraz dziedziców tejże wsi.

Świncza założona przez pierwszych panów na Rzeszowie utrzymała się w

ich rękach przez cały wiek XV i pierwsze 30 lat wieku XVI. Jednak tylko

pierwszy potwierdzony źródłowo dziedzic Świnczy, Jan Rzeszowski,

arcybiskup Lwowa, posiadał ją w całości. Podział sukcesji po tymże Janie
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w roku 1444, dzieli trwale Świnczę na dwie połowy . Jedną dostali trzej

bracia Janowie, drugą Małgorzata Mościcowa. Taki podział wsi utrzymał

się prawdopodobnie do II poł. XVI wieku. Bowiem w 1589 roku

właścicielem całej Świnczy był Jan Biejkowski herbu Jastrząb . Oprócz

podziału Świnczy na pół, w okresie dziedziczenia jej przez dwie zasadnicze

linie rzeszowskich panów dochodziło z pewnością do wydzielania

sukcesorom mniejszych jej części. Katarzyna z Heranowic, córka Ofki

Rzeszowskiej i Jana Gabińskiego posiadała do 1478 roku trzech kmieci

i trzy łany ziemi w Świnczy, w części zwanej ,,Kątami” lub „Obszarami”,

którą to sukcesję odsprzedała swej siostrze Jadwidze ze Świnczy, wdowie

po Januszu Jaksanie, za sumę 80 grzywien srebra . Na tle funkcjonowania

średniowiecznej wsi w dwóch odrębnych połowach rodzą się pytania

o sołectwo - wójtostwo świleckie. Jak długo istniał w Świnczy dziedziczny

urząd sołtysa z wszelkimi przypisywanymi mu przywilejami

i obowiązkami służebności względem dziedziców? W przytoczonym już

podziale z 30 XI 1444 roku znajdujemy wzmiankę o sołtysie ( ),

który swe powinności służebne wobec dziedziców zobowiązany był

wypełniać na przemian, jeden rok wobec Małgorzaty Mościcowej, drugi -

wobec braci Janów, przy czym terminem granicznym w wypełnianiu

powinności miało być święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
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( ), tj. 15 sierpnia (termin kończący okres żniw) . Wydaje się

prawdopodobnym, że sukcesorzy Ofki Rzeszowskiej, którzy przejęli część

Świnczy po trzech Janach (Starszym, Średnim, Młodszym),

rozpoczynającą się od roli podwójciego z kościołem i połową Kamyszyna,

wykupili sołectwo na mocy szlacheckich przywilejów i zastąpili

dziedzicznego sołtysa, wójtem dzierżawcą .

Jak wyglądało dziedziczenie podzielonej Świnczy? Otóż daje się

wyodrębnić dwie zasadnicze linie dziedziców wsi. Potomkowie (po

kądzieli) Jana Pokosławica (patrz tabl. 1 i 2) oraz Jaksanowie herbu

Wieniawa (patrz tabl. 3), którzy poprzez ożenki, kupna i zamiany weszli

w posiadanie części dóbr potomków Pokosławica. Z żeńskiej linii

potomków Jana syna Pokosława, omówienia wymagają dwie gałęzie:

potomków Małgorzaty Rzeszowskiej (zm. ok. 1432 r.) i Ofki Rzeszowskiej

(zm. ok. 1439 r.). Córką Małgorzaty była, wspomniana już, Małgorzata

Mościcowa. Mościc z Koźmina (zm. ok. 1448 r.) był jej drugim mężem,

któremu 9 września 1445 roku zapisała w dożywocie swoją połowę

Świnczy i Wolę Świniecką (alias Wonarowę) . Z pierwszym mężem Janem

Golyanem (zm. przed 1437 r.) miała córkę Annę (zm. ok. 1491 r.), która

odziedziczyła połowę Świnczy. SynowieAnny i jej pierwszego męża Filipa

z Żyrkowa: Jan, Mikołaj i Piotr herbu Doliwa, rościli sobie prawa, bądź

posiadali dobra macierzyste, wśród których znajdowała się także połowa

Świnczy. Ostatni z Doliwitów Rzeszowskich, właściciel połowy
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Świnczy , Piotr z Żyrkowa (zm. ok. 1522 r.), występuje w źródłach jako jej

dziedzic jeszcze w 1508 roku w wykazie czynszów ziemi przemyskiej .

Drugą ważną gałąź rodową stanowią potomkowie Ofki

Rzeszowskiej. Dzieci tejże Ofki pochodzące z jej dwóch małżeństw,

z Janem z Gabania herbu Janina: Jan Gabański (zm. ok. 1447 r.) i Katarzyna

Wilamowa (zm. ok. 1452 r.) oraz ze Stogniewem z Szumska herbu Oksza:

Jan Stogniew (zm. ok. 1460 r.), Jadwiga Januszowa (zm. ok. 1464 r.)

i Marta Żegotowa (zm. ok. 1476 r.) (patrz tabl. 2), nabyły prawa

dziedziczne do połowy (części) Świnczy drogą jakiejś, nieznanej bliżej,

umowy z trzema Janami (Starszym, Średnim, i Młodszym), niedługo po

podziale z roku 1444. Jednak i oni nie posiadali długo dziedziny

w Świnczy. Skoligaceni z Jaksanami herbu Wieniawa (Jadwiga córka Ofki

i Jadwiga wnuczka Ofki, były dwiema kolejnymi żonami Janusz Jaksana),

wyzbyli się jej na korzyść Jaksanów w II poł. XV wieku (patrz. tabl. 3).

Katarzyna Wilamowa zamieniła się swoim działem w Świnczy z Janem

Jaksanem w 1447 roku . Jan Stogniew również zamienił się z Janem

Jaksanem częścią swych macierzystych dóbr w roku 1450 za wieś

Nogawczynę . Martę, żonę Żegoty z Młoszowej, spłacił w roku 1464

Janusz Jaksan (brat Jana Jaksana) z jej praw dziedzicznych, m.in. do części

Świnczy . Jednak jeszcze w 1478 roku Katarzyna z Hermanowic posiadała

w Świnczy 3 kmieci siedzących na 3 łanach ziemi, których odsprzedała

siostrze swej Jadwidze (zm. 1493r.), wdowie po Januszu Jaksanie .

Stwierdzić należy, że: około połowy XV wieku połowa Świnczy (razem

61

62

63

64

65

66

61

62
Ibidem, s.126.

Źródła dziejowe, t. XVIII, cz. I. Ziemie ruskie. Ruś Czerwona, oprac. Aleksander Jabłonowski,
Warszawa 1902, s. 107. „Petrus Rzeszowsky de bonis suis videlicet sorte Rzeszów, ville Ruszka,
Szvyncza, Rudna et Donatova Vola, m. 14.”
63

64

65

66

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tzw. Bernardyńskiego we
Lwowie, t. XIII, Lwów 1888, s.247.

Ibidem, s.308.

Ibidem, s.431. W tym samym terminie przeworskim Fenna wdowa po Janie Stogniewie zrzekła się
roszczeń do praw „posagowych” po zmarłym mężu, m.in. w części Świnczy.

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tzw. Bernardyńskiego we
Lwowie, t. XIX, Lwów 1906, s.35.
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z innymi dobrami włości rzeszowskiej) przeszła z rąk braci Janów herbu

Półkozic, przez potomków Ofki Rzeszowskiej herbów Janina i Oksza,

w ręce Jaksanów herbu Wieniawa.

Janusz Jaksan z Żelaznej (zm. ok. 1477r.), żonaty kolejno

z dwiema Jadwigami (patrz wyżej) wszedł około 1450 roku w posiadanie

części Świnczy. Po śmierci brata Jana, ok. 1463 roku, przejął

prawdopodobnie i jego nadziały w Świnczy (pochodzące z wymiany

z Katarzyną Wilanową i Janem Stogniewem). W sprawach sądowych jakie

prowadził w Przemyślu i Przeworsku w roku 1468 z Pawłem z Koniecpola

(w sprawie wołu zawłaszczonego przez Januszowego celnika na

rzeszowskim moście) i z trzema Janami (Półkozicami), z których

najstarszy był wówczas kanonikiem krakowskim, tytułuje się Januszem ze

Świnczy ( ) . Z drugiego pokolenia Jaksanów,

dziedziców Świnczy warci podkreślenia są Augustyn (zm. ok. 1497 r.)

i Hieronim (zm. ok. 1500 r.), stryjeczni bracia, którzy w 1492 roku

pożyczyli od Jana Sopichowskiego z Będziemyśla 40 florenów

węgierskich, zastawiając połowę Świnczy . Postać Augustyna jest tym

ciekawsza, że brał on udział w wyprawie wołoskiej króla Jana Olbrachta

w 1497 roku, w czasie której zaginął . Syn Augustyna, Jan Augustyn,

dziedzic części Świnczy według rejestru poborowego z 1515 roku ,

odstąpił swą dziedzinę w 1525 roku matce Barbarze z Wykotów za 1000

grzywien . Dodać trzeba, że Zofia, siostra Augustyna ze Świnczy, wraz ze

swym mężem Pawłem Kamińskim również w pewnym okresie

Janussius de Szwincza 67

68

69

70

71

67

68

69

70

71

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tzw. Bernardyńskiego we
Lwowie, t. XIII, Lwów 1888, s.563 i 581.

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tzw. Bernardyńskiego we
Lwowie, t. XIX, Lwów 1906, s.92.

Janusz Kurtyka, op.cit., s.14. i aneks 2, tabl. 5.

Źródła dziejowe, t. XVIII cz. I. Ziemie ruskie. Ruś Czerwona, oprac. Aleksander Jabłonowski,
Warszawa 1902, s. 137. „Svyncza. SorsAugusti, lan. 5, lan. des. 13. Sors Sampyensky, lan. 6, mol.man.,
tab. vect.”.

Janusz Kurtyka, op.cit., s.14 i aneks 2, tabl. 5.
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partycypowała w tej części. Oto w roku 1502 oboje małżonkowie

występowali jako właściciele Świnczy . W przytoczonym wyżej wykazie

czynszów z 1508 roku sam Paweł figuruje jako właściciel Staromieścia

i Świnczy . Los tej części wsi (części Jaksanów) miał swój finał w latach

30. XVI wieku. Odstąpiona przez Jana Augustyna matce dostała się

prawem kaduka Pawłowi Kołaczkowskiemu w 1536 roku, natomiast

dziedzinę po Hieronimie sprzedał jego syn Jaksan w 1539 roku Janowi

Tarnowskiemu . Nie wiadomo, jakie były dalsze losy posiadania Świnczy

w połowie XVI wieku. Według A. Kamińskiego i F. Kotuli scalili ją Spytek

Tarnowski, podskarbi koronny i Jan Tarnowski, kasztelan krakowski .

W drugiej połowie XVI wieku cała Świncza znalazła się w rękach stolnika

przemyskiego, Jana Biejkowskiego herbu Jastrząb . Można zatem przyjąć,

że weszła w XVII wiek jako wieś dziedziczna rodu Jastrzębców

Biejkowskich.

Zdecydowanie mniej informacji źródłowych znaleźć można o kościele i

księżach (proboszczach i wikarych) świleckich, którzy również nadawali

rytm życia średniowiecznej wsi. Jedna z cenniejszych wiadomości

pochodzi z cytowanego już wielokrotnie aktu podziału majętności między

Małgorzatą Mościcową a braćmi Janami z 30 XI 1444 roku. Oprócz

podziału ziemi dokonano wówczas unormowania praw patronatu (

) do świleckiego Kościoła. Według stanu prawnego

wynikającego z tegoż dokumentu, patronat nad Kościołem parafialnym

miał wiecznymi czasy należeć do tego z dziedziców (Janów lub

72

73

74
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76

ius

patronatus

72
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Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tzw. Bernardyńskiego we
Lwowie, t. XIX, Lwów 1906, s.137-138.

Źródła dziejowe, t. XVIII cz. I. Ziemie ruskie. Ruś Czerwona, oprac. Aleksander Jabłonowski,
Warszawa 1902, s. 108.„Paulus de Staromyeszcze: de bonis suis videlicet Staromyeszcze et medietate
Rzeszów, Povyetna et Svyncza, m. 14 g. 11.”
74

75

76

Janusz Kurtyka, op.cit., s.14. i aneks 2, tabl. 1; Ustaw dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628,
wydaliAdam Kamiński i Franciszek Kotula, Rzeszów 1948, s. IX.

Ibidem, s. IX.

Źródła dziejowe, t. XVIII, cz. I. Ziemie ruskie. Ruś Czerwona, oprac. Aleksander Jabłonowski,
Warszawa 1902, s. 15. Rejestr poborowy z roku 1589.
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Małgorzaty), którym w danym roku świadczył powinności sołtys. Kolatura

(osadzenie probostwa) miała zależeć od przypadku: przysługiwał,

podobnie jak patronat temu, kto w roku śmierci proboszcza miał

podległego sobie sołtysa . Mimo iż ten podział Świnczy utrzymał się

najwyżej kilka lat, trzeba przyjąć, że dziedzice wsi posiadając ją

w należnych swym rodom częściach, posiadając nadto inne wsie należące

do parafii (Rudną, Wolę Wonarową), dzielili również prawo patronatu.

Prawdopodobna i do przyjęcia jest hipoteza, że wytworzony przy podziale

z 1444 roku precedens był dłużej stosowany, przynajmniej do czasu

istnienia w Świnczy dziedzicznego sołectwa.

Parafia świlecka eregowana przez Jana Półkozica Rzeszowskiego,

arcybiskupa Lwowa, przed rokiem 1424, stanowiła niewątpliwie

atrakcyjne uposażenie dla dostojników kościelnych szczebla

diecezjalnego. Świadczy o tym chociażby postać Gawła, kapelana

arcybiskupiego, pierwszego proboszcza Świnczy. Na atrakcyjność

beneficjum świleckiego u zarania dziejów parafii (pocz. XV wieku) nie

wpływało bynajmniej uposażenie ziemskie, gdyż nie miało ono

imponujących rozmiarów. Pierwotne uposażenie stanowił łan ziemi, nie

większy od innych łanów kmiecych (ok. 48 mórg) . Zresztą

zainteresowanie kleru parafialnego uprawą ziemi, jak i rozwój folwarków

plebańskich na ziemiach Rusi Czerwonej, rozpoczyna się w połowie wieku

XVII . Beneficjum świleckie w XV i XVI wieku było intratne z innego

77

78

79

77

78

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tzw. Bernardyńskiego we
Lwowie, t. XIII, Lwów 1888, s.170. „Ius patronatus eccl. paroch. ibidem eodem modo perpetualiter
debet teneri per fratres et per Margaretham, ut quo anno Scultetus serviat dominis aut domine, illo anno,
si Plebanus ecclesie morietur, collatura domine vel dominorum debet fieri”.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 564. Zbiór materiałów geodezyjnych i kartograficznych
województwa rzeszowskiego, sygn. 1584. Arkusze posiadaczy gruntowych wsi Świlcza ( 1-499),
lp. 130. Plebania rzymsko - katolicka; Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1439. Akta
parafii Świlcza, t.II. Specyfikacja wszelkich aktualności i praw do kościoła pod tytułem Świętych
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza obrządku łacińskiego w Świlczy, (z przełomu XVIII i XIX
wieku). Łan proboszcza zaczynał się od ,,(...) rzeczki środkiem wsi płynącej, na którym są wszystkie
budynki plebańskie, kościół (...), ciągnie się do łanów wsi Przybyszówki (...)”.
79

Józef Półćwiartek, Z badań nad rolą gospodarczo - społeczną plebani na wsi pańszczyźnianej ziemi
przemyskiej i sanockiej w XVI - XIX wieku, Rzeszów 1974, s. 44.
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powodu. Otóż parafia obejmowała wówczas trzy prężne osady: Świnczę,

Rudną, Kamyszyn i Wolę Wonarową (Wolę Świniecką), z których płynęły

w miarę regularne i pokaźne dochody w naturaliach: meszne od chłopów

i dziesięciny z gruntów dworskich . Trudno jest ustalić w jaki sposób80

80
Ibidem, s. 93-95.
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Tabela I. Proboszczowie parafii Świlcza (Świncza), cz.I (od początku

parafii do końca XVI wieku)

Zestawienie wykonane na podstawie: Ks. Mieczysław Kociubińskiego, Księża Diecezji Przemyskiej
obrządku łacińskiego, t. I. Od początków Diecezji do Pierwszego Rozbioru Polski, cz.I. Biogramy,
Jarosław 1960, strony według alfabetycznego zestawienia biogramów, mps w Archiwum
Archidiecezjalnym w Przemyślu; Informacja o pierwszym proboszczu, Gawle: Akta grodzkie
i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie, t. IV,
Lwów 1873, s.127.
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dziedzice części Świnczy wpływali na obsadzanie probostwa i czyi

faworyci byli instytuowani w tym okresie. Nie ulega wątpliwości,

że korzystali z przysługującego im prawa kolatorskiego i osadzanie

proboszczów i wikarych nie było przypadkowe.

Wypada też wspomnieć dwie postacie, związane niewątpliwie

ze Świnczą, które odcisnęły swą obecność w życiu Krakowa XV i XVI

wieku. Otóż ok. 1431 roku na Uniwersytecie Krakowskim studiował

niejaki Jan ze Świnczy ( ) . Postać tę można z dużym

prawdopodobieństwem łączyć z Janem Starszym, zw. Nosem (jednym

z trzech Janów, znanych z podziału Świnczy 1444 r.), kanonikiem

krakowskim (od 1455 r.), przemyskim (od 1466 r.), skalbimierskim

i biskupem krakowskim (od 1471 r.) . Drugim przedstawicielem Świnczy

na Akademii Krakowskiej, który położył znacznie większe zasługi dla

Joanes de Swyncza 81

82

braci

56

Tabela II. Wikarzy i komendarze parafii Świlcza (Świncza), cz. I (od

XV do końca XVI wieku)

81

82

Ks. Jan Wołek - Wacławski, Sędziszów małopolski i jego okolice, cz. II, Przeworsk 1977, s. 29, mps
w posiadaniu rodziny autora.

Janusz Kurtyka, op.cit., s.14 i aneks 2, tabl. 1.

Zestawienie wykonane na podstawie: Ks. Mieczysław Kociubiński, Księża Diecezji Przemyskiej
obrządku łacińskiego, t. I. Od początków Diecezji do Pierwszego Rozbioru Polski cz. I. Biogramy,
Jarosław 1960, strony według alfabetycznego zestawienia biogramów, mps w Archiwum
Archidiecezjalnym w Przemyślu.
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nauki polskiej (notabene w okresie sławnego polskiego odrodzenia) był Jan

Zaborowski ze Świnczy ( ) . Tak pisał o nim

Henryk Barycz w 1935 roku: „Warto tu wspomnieć o wielce uczonym ze

Świlczy, który był profesorem Akademii Krakowskiej: Jan Zaborowski ze

Świlczy zapisał się na Uniwersytet Jagielloński 1575 roku, bakałarzem

został w roku 1581, zaś mistrzem (magistrem) 1586 roku. Był kolegą

mniejszym i kustoszem kościoła św. Floriana w Krakowie. Należał do

rzędu najlepszych magistrów Uniwersytetu i wykładowców nowo

otwartego pedagogium uniwersyteckiego” . Wspomniany Jan był synem

Piotra Zaborowskiego, których nazwisko, jak i określenie pochodzenia (

), wskazuje na to, że mogli być oni podówczas

dziedzicami Świnczy. Zatem wywodzący swe korzenie z opisywanej wsi,

dwaj przedstawiciele kultury umysłowej średniowiecza i humanizmu byli

synami świleckego dworu. Dodaje to splendoru wszystkim dziedzicom XV

i XVI - wiecznej Świnczy, stawiając ich w szeregu światlejszych obywateli

Rzeczypospolitej.

Joanes Zaborovius Svincensis

de

Swincza, Svincensis

83

84
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83
Ks. Jan Wołek - Wacławski, Sędziszów małopolski i jego okolice, cz. II, Przeworsk 1977, s. 33, mps

w posiadaniu rodziny autora.
84

Henryk Barycz, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935, s.505-
506.
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Rozdział III

W czasach staropolskich (do 1772 roku)

Ogólna charakterystyka okresu

Funkcjonowanie wsi w czasach staropolskich (w skali

europejskiej okres nowożytny) uzależnione było od wielu okoliczności.

W mniejszym stopniu wpływały na to globalne procesy zachodzące

w Europie, czy w Rzeczypospolitej. W większym, okoliczności

i wydarzenia rozgrywające się w najbliższej okolicy: ziemi, powiecie,

kluczu dóbr. Pomyślna lub niepomyślna egzystencja chłopów w wiekach

XVII i XVIII uwarunkowana była koniunkturą na towary rolnicze i leśne

(zboże, wełnę, drzewo i produkty pochodne). Istotne było do kogo należała

wieś i jak dziedzic lub dzierżawca ułożył w niej stosunki poddańcze.

Istotne było również, czy dana wieś, okolica wolne były od wojen

i najazdów, tak nieprzyjaciół zewnętrznych (Tatarów, Wołochów), jak

i wrogów ,,prywatnych” (w rzeczonym okresie wojny prywatne były częste

na interesującym nas obszarze Rusi Czerwonej). Wreszcie niezwykle

ważne było wystąpienie czynników niezależnych od ludzi mianowicie

tzw. klęsk elementarnych, których grozę najlepiej wyrażają wezwania

z hymnu : ,,Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas

Panie”.

W interesującym nas okresie Świlcza należała do wielu właścicieli

i dzierżawców. Można powiedzieć, iż nazbyt często przechodziła z rąk do

rąk. Działo się to na tle ważkich wydarzeń w Rzeczypospolitej. Świlcza

Święty Boże
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podobnie jak inne czerwonoruskie wsie przeżywała okresy wzrostu

gospodarczego, rozwoju, które nagle przerywał jakiś kataklizm (wojna,

pomór, plaga szarańczy itp.). Przeżywała dalej regres, z którego

podźwignięcie zależało w dużym stopniu od dobrej woli i nakładu

właściciela.

Według typologii Józefa Rafacza, w dawnej Rzeczypospolitej,

a szczególnie w jej południowej części, występowały wsie o dwóch

rodzajach ustrojów: wsie samorządne - oparte na prawie niemieckim

i dworskie - oparte na tzw. rozkazaniu dworskim . Świlcza (Świncza)

począwszy od I poł. XVII wieku, od kiedy zachowały się dla niej

odpowiednie źródła, była wsią niewątpliwie samorządną. Na jej

przykładzie widać jednak, że dla typologii J. Rafacza trudno znaleźć wieś,

która by reprezentowała jeden z typów ustrojowych w czystej postaci.

Omawiana tu Świncza (bardziej właściwe będzie używanie tej nazwy, gdyż

pierwsza potwierdzona forma nazwy Świlcza - ,,świlecki” została użyta

w 1717 roku) opierała swój samorządny ustrój na ustawie nadanej ok. 1628

roku przez jej ówczesnego dziedzica Mikołaja Spytka Ligęzę . Nie jest

możliwe do ustalenia, w jakim stopniu wspomniana ustawa potwierdza

miejscowy ,,zwyczaj”, sięgający lokacji wsi, a w jakim została stworzona

bądź dostosowana do warunków świleckich przez Ligęzę. Nie mniej

jednak ustawa - ,,prawo Świnczy”, która szczęśliwym trafem przetrwała do

naszych czasów, pozwala możliwie szeroko zrozumieć stosunki prawne

i gospodarcze wsi w XVII i XVIII wieku, to, jak wyglądał ustrój wsi

począwszy od drugiej ćwierci XVII wieku.

Ustrój prawny wsi

1

2

59

1

2
Józef Rafacz, Ustrój wsi samorządnej małopolskiej w XVIII wieku, Lublin 1922, s. 9.

Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s. 1 i następne.
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Świncza połączona była przez ,,urząd i prawo” z drugą wsią

należącą do M.S. Ligęzy, Woliczą (oryginalne brzmienie) . Głównymi

realizatorami samorządności obu wsi mieli być wójt (zwany tu również

sędzią) i przysiężnicy, których liczby ustawa nie precyzuje.

O kwalifikacjach majątkowych i moralnych tychże urzędników mówi

ustawa, że powinni być: ,,(...) niepodejrzani w niczem i cnotliwie żyjący

i Pana Boga się bojący i nie głupi i osiedli dobrze” . Wójt wespół

z przysiężnikami tworzyli tzw. ławę wiejską, która kompetencjami

obejmowała szereg spraw gospodarczych i sądowych. Najistotniejsze

z nich dotyczyły przewodniczenia sądom zwyczajowym i wyrokowania

w pierwszej instancji (istniała bowiem możliwość apelacji do kolejnych

instancji, z panem - właścicielem wsi jako najwyższą instancją włącznie) .

Urząd ławniczy, a w szczególności wójtowski, był intratny, jako że niósł za

sobą realną władzę. Powoływanie urzędników wiejskich - elekcja, było

zawarowane pewnymi przepisami proceduralnymi mającymi ustrzec od

przypadkowego wyboru i utraty kontroli nad samorządem przez dwór.

I tak z jednej strony wspomniana ustawa warowała elekcję ,,przy

urzędniku” (tu przedstawicielu dworu), z drugiej warunkowała miejsce

obioru do dwóch karczem: ,,Raz mają róg mieć i obieranie sędziów (...)

w karczmie ode Trzcianey. A drugiego roku albo razu w karczmie

Ratuszney” . Świlczy

znaleźć można kolejne składy ławy wiejskiej z całej rozpiętości czasowej

prowadzenia księgi. Najstarszy skład urzędników gromady świleckiej

pochodzi z roku 1631. Mianowicie: Walenty Guto - wójt, przysiężni:

Walenty Łosek, Walenty Rykiel, Stanisław Kawała, Maciej Rykiel

i Szymon Jezioro. Przy okazji zapisu sum kmieci miejscowych na gruntach
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Ibidem, s.2. ,,Urząd i prawo wsi Świnczy i Wolicze mają być jedno”.

Ibidem, s.2.

Józef Rafacz, op.cit, s. 63-64.

Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s.10.
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do nich należących pojawiają się wyszczególnieni jako świadkowie tej

czynności wyżej wymienieni ławnicy, określani jako ,,posadka

Świniecka” . Można też wnosić, że Walenty Łosek, wymieniony w kilku

dokumentach zawsze na drugim miejscu po Walentym Gucie - wójcie,

pełnił w tej „posadce” funkcję podwójciego. Ponieważ niepraktycznie

byłoby wymieniać i wyszczególniać każdą kolejną ławę wiejską, ograniczę

się do zaprezentowania 8 zapisanych w księdze elekcji. Otóż pierwsza taka

elekcja miała miejsce 15 października 1638 roku, kiedy po śmierci

Mikołaja Spytka Ligęzy wieś tę razem z całym kluczem rzeszowskim

przyjął jego zięć książę Władysław Dominik Ostrogski - Zasławski i z jego

ramienia zarząd nad Świnczą pełnił Jerzy Samborzecki. Znajdujemy taki

zapis: ,,Przestrzegając porządku wszelakiego we wsi Świncy, postanawiam

wójta prawnego jednego i przysiężników siedmiu do niego. Wójt: Jakub

Chyła; przysiężni: Walenty Rykiel, Adam Misz, Łukasz Makuła, Wojciech

Chyła, Sebastian Misiuda, Tomasz Zając, Szymon Staniek. Ci wszyscy

mianowani przy bytności mojej, przysięgę odprawowali w ten sposób. (...)

Ja N: przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu w Trójcy Świętej

jedynemu, że na sądzie każdego czasu, wiernie, cnotliwie i niepodejrzanie,

nikomu nie pochlebiając i krewnemu i bogatemu i ubogiemu nie folugując

ani podarków biorąc sprawiedliwość czynić i sądzić będę, z wolną

każdej stronie do pana dziedzicznego. Tak mi Panie Boże

dopomóż” . Można powiedzieć, że ówczesny skład ławy świleckiej był

typowy. Ława składała się bowiem z wójta i siedmiu przysiężników

podobnie jak w innych wsiach południa Rzeczypospolitej . Parzysty stan

ławy pozwala przypuszczać, że jej kompetencje zmalały względem

czasów, kiedy stosowane było wyłącznie prawo niemieckie. Wówczas tak

ławy wiejskie jak i rady miast składały się z nieparzystej liczby członków,
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Archiwum Państwowa w Rzeszowie, zespół 385. Akta Gminy Świlcza, sygn. 49. Księga wójtowsko -
ławnicza (1631-1838), s. 20-22.

Ibidem, s. 46-47.

Józef Rafacz, op.cit., s. 62.

W czasach staropolskich (do 1772 roku)



aby w każdej sytuacji sprawa mogła być przegłosowana jednym,

wójtowskim lub sołtysim głosem. Skład świleckich ,,urzędów” daje też

obraz stosunków społecznych XVII - XVIII - wiecznej wsi. Powtarzające

się, a potem zanikające te same nazwiska wójtów i przysiężnych pokazują

równocześnie historię rodów kmiecych, które istniały, czasem podupadały,

czasem w ich miejsce pojawiały się nowe rody. Oto kolejne elekcje

urzędów świleckich :

rok 1648 wójt: Szymon Stanek, podwójci: Łukasz Makuła

przysiężni: Wojciech Cheła, Tomasz Zając, Bartosz

Kiełek, Sobek Janda , Walenty Kokoszka,

kościelni: Wojciech Zdera, Piotr Patys

rok 170.(?) przysiężni: (bez wyszczególnienia): Szymon Pieniążek,

Stanisław Stawarz, Wojciech Zagocha, Błażej Rykiel,

Szymon Misiuda, Walenty Batok, Florenty Byios,

Andrzej Miś

rok 17..(?) wójt: Jędrzej Cach, podwójci: Marcin Rzucidło

przysiężni: Sebastian Guto, Walenty Batog, Błażej

Rykiel,Szymon Pieniążek, Jędrzej Miś, Wojciech Gąsior,

Sebastian Stawarz, Stanisław Stawarz, Walenty Depa,

Marcin Smagała

13 III 1736 wójt: Stanisław Świrkosz, podwójci: Jacenty Trela

przysiężni: Walenty Batog, Andrzej Czach, Krzysztof

Kubicz, Kazimierz Trąt, Wojciech Nowak, Grzegorz

Kantor, Walenty Misiuda, Wojciech Depa, Marcin Kiełek,

Sebastian Depa, Wojciech Rzucidło

7 III 1739 wójt: Sebastian Kubicz, podwójci: Wojciech Depa

przysiężni: Jacenty Trela, Wojciech Nowak, Sebastian
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Depa, Tomasz Partacz, Wojciech Rzucidło, Jacenty Pacia,

Wojciech Kot, Kacper Książek, Sebastian Drozd, Piotr

Świstara ( z Wolicy), Wojciech Depa (z Wolicy, tożsamy

z podwójcim)

21 III 1741 wójt: Stanisław Swirkosz, podwójci: Wojciech Depa

przysiężni: Jacenty Trela, Sebastian Kubicz, Wojciech

Nowak, Wojciech Rzucidło, Jacenty Pacia, Wojciech Kot,

Sebastian Drozd, Paweł Florek, Jan Kendzia, Błażej Pacia

2 IV 1743 wójt: Wojciech Rzucidło, podwójci: Wojciech Depa

przysiężni: Wojciech Nowak, Jacek Trela, Sebastian

Kubicz,Stanisław Świrkosz (dopisany), Jacek Pacia,

Wojciech Kot, Sebastian Drozd, Jan Kędzia, Paweł

Florek, Jan Kokoszka,Antoni Cach

Wstępna analiza powyższych zestawień pozwala wyciągnąć

pewne wnioski. Między innymi takie, że w połowie XVII wieku, kiedy

Świncza należała do spadkobierców M.S. Ligęzy: W.D.Ostrogskiego,

później J.S.Lubomirskiego, elekcje odbywały się jesienią. W XVIII wieku,

gdy Świncza (Świlcza od 1717 roku) była w posiadaniu sędziszowskiej

linii Potockich, nowe ławy powoływano wczesną wiosną, „podczas

agitacji sądów wielkopostnych” . Ponadto widać w elekcji z 1648 roku,

że oprócz ławy wybrano, a właściwie potwierdzono tylko, kościelnych

świleckego kościoła (Wojciecha Zderę i Piotra Patysa). Wybór

i potwierdzenie ważne, ponieważ w owych czasach kościelni wiejskich

parafii pełnili również funkcję tzw. witrykusa, to znaczy głównej osoby

w radzie parafialnej, posiadacza jednego z dwóch kluczy do kasy

(„karbony”) kościelnej (drugi klucz posiadał pleban) . Również

liczebność urzędów była różna. W wieku XVII oscylowała wokół liczb
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7 - 8, w wieku XVIII wynosiła 12 - 13. Na długość pełnienia urzędu przez

ławników rzucają światło cztery kolejne elekcje z przełomu lat 30. i 40.

XVIII wieku. Wynikałoby z nich, że chociaż kadencja nie była ściśle

określona, zwyczajowo zmiana odbywała się co 2 - 3 lata (elekcja: 1736,

1739, 1741, 1743). Nie bez wpływu na to była osoba dzierżawcy lub

plenipotenta, który obejmując wieś i układając w niej „porządek”,

powoływał i zatwierdzał nową ławę. Powyższe cztery elekcje

zatwierdzone zostały przez trzech różnych dzierżawców (lub komisarzy)

ówczesnego dziedzica wsi Michała Potockiego. Trzeba jednak zauważyć,

że kolejne wybory powoływały z reguły te same osoby (przesunięcia

widoczne na stanowisku wójta i podwójciego), co widać w powtarzających

się nazwiskach: Batog, Czach, Depa, Pacia, Rykiel, Rzucidło, Trela.

Na wójcie i przysiężnych ciążyły pewne obowiązki natury

gospodarczej i prawno - sądowej. Spośród obowiązków gospodarczych

wymienić trzeba: ustalanie terminów wspólnych zasiewów i zbiorów

i wypędzania bydła na ścierniska . Ława czy urząd wiejski w okresie

staropolskim realizował się głównie w sprawach sądowych. Najważniejsze

z nich to gajenia i prowadzenie sądów zwyczajowych, zwoływanie

i prowadzenie (pod dyktando dworu) zebrań gromady, prowadzenie księgi

wiejskiej i wydawanie w imieniu gromady różnego rodzaju dokumentów

(zakupu nieruchomości, zapisu sum na roli, wystawianie świadectw

moralności itp.). Najbardziej spektakularne i znajdujące odbicie

w źródłach było prowadzenie sądów i zgromadzeń. Art. 11. cytowanej

ustawy zawierający zapis o „chorągwi i kuli” normował sposób

zwoływania zgromadzenia. Chorągiew, „(...) do której mają zbiegać się

wszyscy, z czem kto ma, gdy kula od wójta będzie biegła od sąsiada do

sąsiada i wkoło i środkiem wsi” . Oba symbole władzy wsi jak i samej
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Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s.7.
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gromady miały być przechowywane we dworze. W razie konieczności

zwołania gromady wójt z ławnikami za rozkazem bądź tylko zgodą dworu

puszczał kulę, która przekazywana od domu do domu niosła chłopom

wezwanie. Chorągiew w tym czasie miała być ustawiona w wyznaczonym

miejscu zebrania gromadzkiego. Przypuszczać należy, że zgromadzenia

odbywały się podobnie jak sądy, rugi i elekcje, w wyznaczonych ustawą

dwóch karczmach: karczmie „ode Trzcianey” i karczmie Ratusznej .

Nieco innym obowiązkiem ławy było prowadzenie sądów pierwszej

instancji. Sądy takie miały wyznaczony przez pana wsi dzień, w którym się

zbierały. Obrady rozpoczynały się w godzinach rannych (zwykle

o godzinie siódmej) . Świlecka ustawa przewidywała, oprócz miejsca dla

odbywania sądów, także porządek obrad (był on przewidziany tak dla

sądów, jak dla rugu i elekcji).Art. 19. pouczał: „ Gdy rug będą odprawować

albo sędzie obierać, albo sądy jakie i porackę mieć, mają się wszystkie

gromady i każdy z osobna u sądu jak u mszy w kościele zachować, stać

przed urzędem, nie siedzieć, czapkę zdjąć, po jednemu się sprawować,

wołania, gadania, szemrania, swarów nijakich nie czynić” .

Za znieważenie sądu i zakłócenie porządku obrad artykuł przewidywał

kilka rodzajów kar: od 6 groszy, przez ,,wsadzenie w kłodę” (dyby) aż do

kary ,,na gardle” włącznie. Jednak trzeba pamiętać, że od wszelkich

wyroków sądu ławniczego (był on dla chłopów sądem pierwszej instancji)

istniała możliwość apelacji - odwołania się do pana wsi, który notabene

najwyższe kary, ,,gardłowe”, ze względów ekonomicznych zmieniał na

lżejsze. Dodać warto, że sama litera ustawy gwarantowała sprawiedliwość

i prawomyślność wyroków. Przysięga wójta - sędziego i ławników (patrz

wyżej) miała zapobiec pobłażaniu znajomym bądź bogatszym kmieciom.

15

16

17

65

15

16

17

Ibidem, s.10.

Józef Rafacz, op.cit., s. 63-64.

Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s.10.
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Także wstęp rzeczonej ustawy w słowach, że przed ,,(...) każdym

zagajonym prawem (...) gdy zasiędą, mają wprzód artykuły porządku

czytać” , nakazywał przypomnienie ławnikom prawa, według którego

mieli zawyrokować. Dla wypełnienia sądowo - prawnych funkcji urzędu

wójtowskiego konieczne było prowadzenie księgi. Z tym zaś związana

była kolejna instytucja, o której warto wspomnieć - pisarza. Tak art. 5.

ustawy normował sprawę prowadzenia ksiąg: ,,(...) wszystko co potrzeba,

wpisać tu mają przez klechę albo kogo sobie obiorą (...). I te księgi

w skrzynce gromacki przy sędziem w kościele chować mają zamknionej” .

Mowa zatem o prowadzeniu księgi i o pisarzu - ,,klesze” - który mógł być

tożsamym z nauczycielem parafialnej szkoły. Świleccy chłopi z reguły

mieli pisarza, gdyż księga prowadzona była w miarę regularnie, natomiast

sami ławnicy nie posiadali umiejętności pisania (podpisywali się

wyłącznie przy pomocy znaku krzyża). Wielu było pisarzy - autorów

księgi, którzy pozostawili wiele odmiennych charakterów pisma.

Zauważyć można również taką prawidłowość, że ręka, jak i umiejętność

formułowania myśli pisarzy wiejskich w wieku XVII, była nieco lepsza niż

w wieku XVIII. Znakomita większość pisarzy świleckich pozostaje dla nas

anonimowa. Nieliczne wyjątki stanowią podpisy Józefa Gorzkowskiego

(pod dokumentem z 26 III 1719 r.) i Piotra Kudelskiego (pod dokumentem

z 25 IX 1787 r.) . We wsiach XVII i XVIII wieku pisarz był najważniejszą

personą obok wójta i przysiężnych. Umiejętność czytania i pisania wśród

ludzi nieumiejących się podpisać dodawała mu powagi, a spryt
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Ibidem, s.1.

Ibidem, s.4.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 385. Akta Gminy Świlcza sygn.49. Księga wójtowsko-
ławnicza (1631-1838), s.82. Pod kontraktem kupna przez Grzegorza Kantora roli znajduje się taki
autograf: ,,Ja jako pisarz będący przy tym prawie, podpisuję się ręką własną : Józef Goszkowski”.

Ibidem, s.109. Pod zapisem zakupu ogrodu i chałupy przez Tomasza Kędzie, podpisał się: ,,Piotr
Kudelski. Notariusz”.
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i inteligencja, które nabył w świecie dla nich niedostępnym często

powodowały, że to pisarz rządził de facto wsią .

Dla uwierzytelnienia wystawionych dokumentów otrzymała

gromada świlecka razem z ustawą (tj. ok. 1628 roku) pieczęć: ,,Tę mają

w skrzynce do pieczętowania zapisów i pod pieczęcią tą wydawania minuty

(tj. odpisu dokumentu, przyp. A.Sz.)” . Nie wiadomo, jak wyglądała ta

najstarsza pieczęć wsi. Późniejsza, której odciski znajdują się w ,

pochodzi z XVIII wieku. Odciśnięta została po raz pierwszy pod

dokumentem datowanym na 16 listopada 1793 roku . Pieczęć

przedstawiała byka (lub wołu) wspartego nogami na dwóch liściastych

gałązkach. Napis u góry: WIES SWILCZA był dla A.Kamińskiego

i F. Kotuli przesłanką, aby jej powstanie móc maksymalnie przesunąć na I

poł. XVIII wieku.

Ważnym elementem ustroju wsi był sąd rugowy, zwany potocznie

rugiem. Jego funkcjonowanie należy przedstawić na pograniczu spraw

ustrojowych i gospodarczych. Rugi były nieco inną formą sądu, różniły się

od sądu zwyczajnego (ławniczego) formą zwoływania i zagajania,

udziałem niemal całej gromady oraz szerokimi kompetencjami .

Można trywialnie powiedzieć, że był to doroczny sąd pański (chodzi

oczywiście o dwór), na którym poddani zdawali sprawę z prowadzenia

gospodarstw jak również z uczciwego życia. W Świlczy sąd ten miał się

odbywać corocznie ,,(...) po świętym Marcinie (tj. po 11 listopada,

przyp. A.Sz.) (...) przy urzędniku, aby jeden za drugiego sprawę dawał,

jeśli kto na kogo czego nie wie i aby ostrzegł. Toż mają czynić dziesiątnicy

pod przysięgą, każdy o swych dziewiąci sprawę dając prawu (...)” .
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Józef Rafacz, op.cit. s. 275.

Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s.10.
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Wypływa przy tym rola organizacyjno - porządkowa dziesiętników.

Punktem kulminacyjnym ich funkcji było zdawanie sprawy podczas

rugów. Jednak praca organizatorów i nadzorców życia gromadzkiego

rozciągnięta była na cały rok. Każdy dziesiętnik miał przypisaną do siebie

dziewiątkę gospodarzy, których ,,dozierał, aby (...) każdy z nich wiernie,

cnotliwie,po krześcijańsku żył (...). Pijaństwem, cudzołóstwem,

złodziejstwem, porubstwem, zwadami, zdradami, mężobójstwem, aby się

nie bawieł i inszymi grzechami (...) do kościoła na mszę i na kazanie

chodzieł i do Stołu Bożego przyprawiał” . Nadzór dziesiątników

obejmował także sprawy właściwego gospodarowania podległych im

chłopów. Ta ich funkcja zapisana w świleckim prawie była wyrazem troski

dziedzica, w tym przypadku Mikołaja Spytka Ligęzy, o własny interes

ekonomiczny (bo przecież zdrowe i właściwie prowadzone gospodarstwo

kmiece z dobrze utrzymanym inwentarzem pociągowym dawały większe

możliwości wyciągnięcia pracy pańszczyźnianej). Cytowany już art. 3.

ustawy normował tę dziesiątniczą powinność. Mieli dziesiątnicy pilnować:

,,(...) aby każdy bezpiecznie dom swój naprawiał, rolę gnojem zwozieł

(...).Item aby każdy parę wołów i parę klacz do pługu, swoich miał

własnych (...). Także wóz, pług, dwie brony wielkie, i aby domu nie

pustoszeł. Item jeśli pańskie woły ma, aby ich nie chudzieł, na zimę dobrze

chował i nie przedawał” . Jak podkreśla wybitny znawca staropolskich

stosunków społecznych Adam Przyboś, świleccy dziesiętnicy mieli

obowiązki nie tylko natury gospodarczo - nadzorczej, ale wręcz policyjnej.

Miało się to wyrażać w informowaniu o wszystkim i na bieżąco urzędnika

dworskiego (w każdą niedzielę) oraz pozostawaniem de facto na usługach

dziedzica .
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Ibidem, s.2-3.

Ibidem, s. 3.

Akta radzieckie rzeszowskie 1591-1634, wydał Adam Przyboś, Wrocław - Kraków 1957, s. XX-
XXI. Wstęp.
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Świlcza XVII i XVIII wieku: struktura wsi i gospodarka

Wieś Świncza (Świlcza) była od zarania dużą wsią łanową. Z jej

obszarów wydzielono i zasiedlono dwie mniejsze osady (patrz rozdział II).

Specyfiką dużych wsi łanowych było istnienie w nich pokaźnych

gospodarstw kmiecych, które przez długi czas broniły się przed

nadmiernym rozwarstwieniem. Jednak i one w związku z nieuniknionym

procesem zagęszczania wsi były dzielone: powstawały półłanki, ćwierci

łanowe itd. Oprócz kmieci gospodarowali, osadzeni we wsi niemal od

początku jej istnienia, zagrodnicy, rzemieślnicy (zw. budnikami), a także

karczmarze, którzy dodawali staropolskiej wsi kolorytu, stanowili jej

ciekawą i niepowtarzalną strukturę. Stan ten najpełniej oddają źródła

o charakterze masowym: rejestry poborowe (z 1628, 1651, 1658 roku)

i rewizja generalna (z 1713 roku).

Rejestr poborowy z 1628 roku wymienia dla Świnczy: 9 i 3/4 łanu

kmiecego, 4 łany odprzysiężone i włączone do folwarku (prawdopodobnie

jako tzw. pustki, czyli opustoszałe gospodarstwa kmiece), 12 i 1/2 łanu

dawnego wójtostwa; dalej 8 zagrodników z ziemią (

), 8 zagrodników z niedostatkiem ziemi - na ogrodach (

), 8 komorników z bydłem ( ),

12 komorników bez bydła ( ), 7 rzemieślników

( ), 2 dzierżawców - karczmarzy i 3 gorzelników (

) . Z powyższego opisu przebija zróżnicowanie majątkowe XVII -

wiecznej wsi. Otóż obok kmieci, których liczbę szacować można na 42 - 44
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hortulani in agris

residentes hartulani

agris carentes inquilini pecora habentes

inquilini pauperes

artifices caldeari vini

cremati
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Józef Burszta, Szkice z dziejów wsi, Warszawa 1955, s.99.

Rejestr poborowy ziemi przemyskiej 1628, wydali Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś, [w:]
Polska południowo - wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. I, cz. 1, Rzeszów 1997, s. 140.
Łan kmiecy opodatkowany był na 30 gr, zagrodnicy: 4-6 gr, komornicy: 2-8 gr, rzemieślnicy: 4 gr,
karczmarze: 12 gr, gorzelnicy: 12 gr. Łączna suma poboru ze Świnczy wynosiła wówczas 30 złotych 23
grosze i 9 denarów.
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(przyjmuje się, że w XVII i XVIII wieku kmiecie siedzieli na półłankach),

żyli w Świnczy drobniejsi gospodarze (zagrodnicy) oraz komornicy, którzy

wiązali swój los z kmieciami wydzielającym im po kilka zagonów

ogrodów pod uprawę. Część komorników posiadała bydło (

), część ( ) zdana była wyłącznie na

uprawę małych nadziałów oraz łaskę kmieci dających im zatrudnienie.

Da się także wyróżnić ludzi zajmujących się, nazwijmy to, przemysłem:

rzemieślników, karczmarzy i gorzelników. W kolejnym rejestrze

poborowym z 1651 roku zmieniła się nieznacznie struktura wsi na

poziomie niższych jej warstw. Znajdujemy w nim zmiany w postaci 13

zagrodników na ogrodach (w tym 3 na księżych ogrodach,

) . Zauważyć trzeba, że do 1651 roku zwiększyła się liczba

zagrodników ,,na ogrodach” z 5 do 10 (w 1628 roku, 8 ogółem minus

3 księżych). Można powiedzieć, że w ciągu niecałego ćwierćwiecza

dzielącego powstanie rejestrów postąpiło rozwarstwienie i co za tym idzie,

zubożenie świleckich chłopów. Na taki stan rzeczy wpłynął przyrost

naturalny, przy jednoczesnym braku poważniejszych klęsk elementarnych

(powstanie Chmielnickiego 1648 roku, po którym powstał ów rejestr nie

dotknęło tej części ziemi przemyskiej). Powstały bezpośrednio po

przemarszu wojsk siedmiogrodzkich Jerzego Rakoczego (wczesną wiosną

1657 r.) rejestr wyszczególnia w postaci abiurat (odprzysiężeń) zniszczenia

powstałe wskutek działań wojennych. Świncza w 1658 roku posiadała

19 1/4 łanu kmiecego, 6 zagrodników z ziemią, 13 zagrodników na

ogrodach, 8 komorników z bydłem, 12 komorników bez bydła

i 2 karczmarzy. Abiuraty obejmowały: 4 łany przyjęte przez folwark (stare

przejście sprzed 1628 roku), 3 opustoszałe łany kmiece, 7 rzemieślników

inquilini

pecora habentes inquilini pauperes

in hortis

sacerdotis 32
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Rejestr poborowy ziemi przemyskiej 1651, wydali Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś, [w:]

Polska południowo - wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. I, cz. 2, Rzeszów 1997, s. 107.
Przy tych samych stawkach co 1628 roku opodatkowanie Świnczy wyniosło 30 złotych 7 groszy.
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i 2 gorzelników . Zatem Świncza w 1657 roku straciła (zginęli bądź

zbiegli) około 6 rodzin kmiecych, wszystkich - 7 rzemieślników

i 2 gorzelników. Widać więc, jak struktura staropolskiej wsi była niestała

i jak potrafiły ją zachwiać nader częste na tym terenie klęski elementarne.

Dla pełniejszego zobrazowania struktury Świnczy w II poł. XVII wieku

przytoczyć trzeba kolejną informację źródłową, tym razem z rejestru

pogłównego z 1674 roku. Otóż do opodatkowania wykazano wówczas

z interesującej nas wsi 116 osób . Jednak najwięcej światła na strukturę

wewnętrzną Świnczy, stosunki ludnościowe, zniszczenia wojenne, jak

i sposoby gospodarowania rzuca rewizja generalna ziemi przemyskiej

sporządzona w 1713 roku (po zniszczeniach wojny północnej z lat 1702 -

1711). Oto jej fragment: „Świncza. Osiadłość chałup 110. Kmieci

tygodniowych po 3 ćwierci, po zagonów 40, staj 18, jest 24 z karczmami,

między tymi pogorzało 6 jako abiurata mają. Kmieci półłankowych

trzydniowych 10, sprzęgają się, drudzy robią pieszo. Zabrała konie

Moskwa. Zagrodników trzydniowych, troje sieją staj, jest 15, jeden

zgorzał. Budników 30. Księżych chałup 30.(...)” . Widać więc, że kmiecie

świleccy byli na początku XVIII wieku zróżnicowani pod względem

majątkowym. Mianowicie było w Świnczy 24 kmieci (w tym dwóch

karczmarzy z kmiecymi nadziałami) dzierżących po 3 ćwierci łanowe i 10

kmieci - po pół łanu ziemi. Istnienie tychże „3 ćwierciowych” kmieci

stawia pod znakiem zapytania zasadność przeliczeń, dla warunków

świleckich, przyjmowanych powszechnie przez historyków, że w tym
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Rejestr poborowy ziemi przemyskiej 1658, wydali Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś, [w:]
Polska południowo - wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. I, cz. 3, Rzeszów 2000, s. 166.
Suma wybranego poboru 26 złotych 9 groszy i 9 denarów.Abiuraty wyniosły: 5 złotych i 20 groszy.

Rejestr pogłównego ziemi przemyskiej 1674, wydali Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś, [w:]
Polska południowo - wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. I, cz. 4, Rzeszów 2000, s. 41.
„Świncza: curia fl.15/15, a personis subditorum numero facit fl. 131/15”. Mimo nie podania w rejestrze
liczby ludności opodatkowanej, w Świnczy różnica między sumą podatku 131 złotych i 15 groszy a
podatkiem pobranym od dworu 15 złotych i 15 groszy (wynosiła 116 złotych) oraz analogia innych wsi,
(gdzie pobierano 1 złoty od głowy) pozwala wnioskować, że opodatkowano w niej 116 osób.

Józef Półćwiartek, Materiały źródłowe do dziejów Rzeszowskiego w archiwach i biblitekach
Lwowa od XIV do połowy XIX wieku, [w:] Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa
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okresie kmiecie siedzieli na półłankach. Ważne są tu także informacje

dotyczące parametrów kmiecych łanów jak i ogrodów zagrodników.

Trzyćwierciowy łan orany był w 40 zagonów, długi zaś na 18 staj.

Z obliczeń i pomiarów mapy katastralnej (z 1849 roku) wynika, że łany

świleckie we wschodniej niwie nie były równe łanom w niwie zachodniej.

Otóż ich długość po stronie wschodniej wynosiła 2400 - 2500 metrów,

szerokość ok. 100 metrów (daje to areał 43 - 45 mórg i stosunek szerokości

do długości 1:25). Łany po zachodniej stronie wsi miały długość 2700 -

3000 metrów, szerokość 80 - 100 metrów (co daje 45 - 48 mórg i stosunek

szerokości do długości 1:30).

W związku z układem łanowym Świnczy, w wieku XVII (być

może nawet wcześniej) zachodziły w niej typowe procesy, tzw. wydłużenia

się wsi. Procesy polegające na zagospodarowywaniu nieużytków (lasów,

krzaków, mokradeł) , pozostających dotychczas w formie niedomiarków

(obszarów). Powstałe z ich zagospodarowania tzw. przymiarki mamy

poświadczone źródłowo w Świnczy w 1640 roku (powstały co najmniej

kilka lat wcześniej). Dokument kupna - sprzedaży roli pomiędzy

Sebastianem Rzędeczką i Jadwigą, wdową po Stanisławie Białym,

wymienia przynależące do owej roli „przymiarki na Kamyszynie pod

Otoką” . Praktyka stała się tak powszechną tak że XVIII - wieczne zapisy

wymieniają przypisane do ról ciągnących się

od ogrodów do granic wsi, łąki pod Mrowlą. Wiele zawiłości

gospodarowania widać na przykładzie zapisu „półrolka” (pół łanu),

należącego do Jakuba Misiudy, Józefowi Franczykowi z 1774 roku. Jakub

Misiuda będący w podeszłym wieku, za opiekę („poratunek”

i „dochowania do śmierci”) oraz wkład pieniężny 36 złotych

36
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Księgi wójtowsko - ławniczej

Przyjaciół Nauk, R. VII, nr7, Rzeszów 1975, s. 55.Aneks. Rewizja generalna ziemi przemyskiej części
zasańskiej (lewobrzeżnej) z 1713 roku.

Józef Burszta, Szkice z dziejów wsi, Warszawa 1955, s.100.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 385.Akta Gminy Świlcza, sygn. 49. Księga wójtowsko -
ławnicza (1631-1838), s.54.
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(prawdopodobnie jako uregulowanie długów ciążących na tym „półrolku”)

zdał Józefowi Franczykowi gospodarstwo,,(...) ze wszystkimi to

[o]grodami i z gruntem i z chałupą i komora jedna, stajnów dwie i stodoła,

który grunt leży po jednej stronie Pietra Kilian[a], po drugiej stronie Jan[a]

Fiedura. Łąka leży prosto w kościół mrowski, po jednej stronie Kaspra

Misia, po drugiej Pietra Kiliana” . Na stanie Franczykowego (wcześniej

Misiudowego) gospodarstwa znajdował się inwentarz, konieczny do pracy

w polu: „(...) wołów para, koni para, wóz, pług, bron dwie” . Widać tu

charakterystyczny, w ciągu całego XVII i XVIII wieku w Świlczy

podwójny (alternatywny) sprzężaj („para wołów” i „para koni” lub klaczy).

Wołów używano zapewne do ciężkich prac polowych (orka), koni do

lżejszych, np. do ,,ucieranie bronami”. W XIX wieku, kiedy w świleckich

testamentach pojawił się, wyszczególniany, lepszy rodzaj pługa („pług (...)

doskonały z lemiszem, trzustłem i wicią” ), zanikł równocześnie sprzężaj

złożony z wołów (w testamentach do lat 90. XVIII wieku).

Przytaczany już zapis „półrolka” Franczykowi rzuca też światło na

rodzaje upraw i sposoby uprawiania. Otóż Jakub Misiuda wymówił sobie

dożywotnio, powszechnie stosowany zwyczajem, 6 zagonów w 1. staju

(w innych zapisach takie „stajonka” określane były jako pierwsze, bądź

jako tzw. „zadróżki”, gdyż leżały bezpośrednio za drogą zagumienną),

z wyszczególnieniem upraw. Mianowicie: 2 zagony na proso, 2 zagony na

konopie, 1 zagon na marchew, 1 zagon na kapustę . Taki sposób

gospodarowania był charakterystyczny nie tylko dla Świlczy. Otóż ogrody,
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Ibidem, s.101. Dla wyjaśnienia trzeba dodać, że główna część tego pola (rola z chałupą i stajniami)
leżała na końcu Góry (na dawnym nadziale identyfikowanym przeze mnie jako wójtostwo ) pod
numerem konskrypcyjnym 157. (za nim tylko rola Kiliana, późniejsza „Woroszówka” z numerem 158.
i rola Rzucidły z nr 159.) łąka zaś do niego przynależąca w ok. 3 km oddaleniu, na przeciwległym końcu
wsi (pod Mrowlą).

Ibidem, s. 101. Inwentarz w oryginale wymieniony w bierniku.

Ibidem, s. 125-126. Występują równocześnie: wozy „całkiem kute” i brony „z żelaznymi bronikami”.

Ibidem, s. 101.
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tj. część ziemi najbliżej domu, zwykle do drogi zagumiennej (w warunkach

świleckich drogi te, istniejące do dziś noszą nazwy „Zapłocie”),

przeznaczone były pod uprawę tzw. jarzyn. Wówczas jarzyny stanowiły

wszelkie uprawy wiosenne (jare - jarskie) wysadzone bądź wysiewane na

użytek własny, a więc prócz wspomnianych wyżej, także zboża i ziemniaki

(ziemniaki według cytowanych źródeł uprawiane od początku XIX wieku).

W ogrodach rosły też drzewa owocowe: grusze, śliwy, wiśnie, czereśnie,

w trochę mniejszych ilościach jabłonie . Poza ogrodami, na

rozciągających się ku granicom wsi rolach wysiewano przede wszystkim

zboża (pszenica, żyto, owies, jęczmień) . Uprawiano z reguły bliższe

zabudowie wiejskiej stajania, dalsze częściej ugorowano, zbierano z nich

siana oraz wykorzystywano jako indywidualne pastwiska dla bydła .

Oprócz zwierząt pociągowych hodowano w Świnczy (Świlczy): krowy,

świnie, gęsi i kury, o których wspominają zapisy w

. Niezbyt liczny inwentarz żywy świadczy o tym, że gospodarze

świleccy nie przywiązywali dużej wagi do hodowli. Kilka świń, kur, jedna

lub dwie krowy z przychówkiem stanowiły niezbędne minimum dla

własnych potrzeb konsumpcyjnych.

Niezwykle ważny i mający swe uwarunkowania w wielkości

i charakterze gospodarstwa był wygląd kmiecego domu. Na tych terenach

dominowało budownictwo zrębowe (,,na węgieł”), dzięki dostatkowi

budulca drzewnego. Budowle chrustowo - gliniane wyrastały
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Księdze wójtowsko -

ławniczej
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Aleksander Codello, Stosunki gospodarczo - społeczne na wsi rzeszowskiej w pierwszej połowie
XVIII wieku, [w:] Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, R. II, nr 2,
Rzeszów 1971, s.65.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne zbiorów czterech podstawowych zbóż we wsi Świlcza,
sporządzone na podstawie (lata 1785-1788), w: Władysława Jakubaszek, op.cit., s.
25-29.

Józef Burszta, Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej. O tworzeniu się krajobrazu osadniczego
ziem polskich i rozplanowań wsi, Wrocław 1958, s. 61.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 385.Akta Gminy Świlcza, sygn. 49. Księga wójtowsko -
ławnicza (1631-1838), s. 21-22 i następne. Wzmianki o inwentarzu przypisanym do gospodarstwa:
„(...) krowa jedna, świń sześcioro, (...), kur 6, 6 gęsi (...)”.

Metryki Józefińskiej
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efemerycznie na skutek klęsk wojennych, kiedy trzeba było sklecić

domostwo naprędce . Oto opis typowej chaty chłopskiej z XVIII -

wiecznej podrzeszowskiej wsi, opracowany przez Aleksandra Codellę:

„Chata kmiecia, zagrodnika składała się zwykle z sieni, jednej izby

mieszkalnej, stajni i chlewa. Stajnia i chlewek mieściły się w sieni. Chata

chłopska była zbudowana z nieobrobionych belek, drzewa łupanego, desek

ciosanych, tarcic i dranek. Dach chaty zawsze poszyty był słomą. Małe

okienka zwykle były oszklone prostym szkłem. Wylepienie drewnianych

ścian chaty gliną należało do rzadkości. W izbie mieszkalnej znajdował się

piec piekarski z nalepą, służącą jednocześnie za kuchenkę. (...). W izbie

znajdowały się ławy z tarcic przytwierdzone do ścian. Przedmioty z żelaza,

tj. zamki, zawiasy, kłódki, skoble, były rzadkością. W obejściu

gospodarskim chaty znajdowała się zwykle stodoła, wozownia i brogi.

Były one nieodzowne, jeśli zważy się, że kmiecie utrzymywali sporo bydła

pociągowego, koni i wołów (...)” .

W niepewnych latach klęsk elementarnych istotna była

solidarność gromadzka, która w razie nieszczęścia jednego lub kilku

sąsiadów wspierała ich materialnie i pomagała wrócić do normalnego

życia . Również pan wsi gwarantował pomoc materialną „przez

urzędnika”. Pomoc pańska była jednak interesowna („żeby żadnej pustki

nie beło, ani rolej bez zaprzęgu całego”) , wymierna w postaci powinności

feudalnej kmiecia czy zagrodnika.
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Józef Burszta, Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej. O tworzeniu się krajobrazu osadniczego
ziem polskich i rozplanowań wsi, Wrocław 1958, s. 122.

Aleksander Codello,op.cit., s.63. Pozwoliłem sobie na tak wyczerpujące zacytowanie opisu chaty z
podrzeszowskiej wsi, ponieważ nie znalazłem inwentarzy dających opis chat chłopskich konkretnie w
Świlczy. Opis A. Codelli odpowiada lapidarnym wzmiankom o wyglądzie chat pochodzącym z

.

Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s.9. Na pogorzelca gromada miała się złożyć: po 10 groszy kmiecie, po 5 groszy „co
uboższy”, po 3 grosze zagrodnicy. Ustawa gwarantowała także wsparcie gromady w razie zniszczenia
zbiorów lub padnięcia zwierząt pociągowych.

Ibidem, s.9.

Księgi
wójtowsko - ławniczej
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Ustawa nakazywała każdemu chłopu posiadającemu pług

i sprzężaj zaoranie „(...) na każdy dzień krom święta (praca przez sześć dni

w tygodniu, przyp. A.Sz.) (...)zagonów dwadzieścia i stery w stajaniu.

A zagon sześcią skib (...)” . Taki stan rzeczy musiał jednak ulegać

zmianom w ciągu wieku XVII na tle stopniowego rozdrabniania

gospodarstw, zmiany dziedziców i dzierżawców, skoro rewizja z 1713 roku

przekazuje, że kmiecie „sprzęgają się” (pańszczyzna ciągła), zagrodnicy

natomiast „robią pieszo”. Podaje również tygodniowy wymiar robocizny:

„kmiecie 3 ćwierciowi” odrabiają 6 dni, kmiecie „półłankowi” 3 dni,

zagrodnicy 3 dni piesze. Oprócz pańszczyzny chłopi ponosili inne

obciążenia na rzecz dworu, kościoła i państwa. Z obowiązków

dominikalnych (dworskich) wymienić jeszcze trzeba tzw. stróżę, czyli

obowiązek pilnowania pańskich budynków, czynsz (rentę pieniężną) oraz

inne drobne świadczenia pieniężne jako ekwiwalentem za niekorzystanie

z pańskich monopoli . Na rzecz państwa płacili kmiecie (w zależności od

konstytucji sejmowych) wspomniany wyżej pobór, wysokości 30 groszy

od łanu, a zagrodnicy, rzemieślnicy i karczmarze odpowiednio niższe

stawki. Kościół wybierał od chłopów należne mu meszne dla plebana

i biskupczyznę dla kurii przemyskiej .

Wybieraniem wszelkich powinności w gotówce zajmował się

sędzia (który był tożsamy z wójtem) wraz z przysiężnikami. Pobrane
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Ibidem, s.11. Dalej art. 25. ustawy podaje terminy robót: oranie ugorów „po Świętym Janie
Krzcicielu” (po 24VI), oranie na siew „na Pannę Marię Zielną” (15 VIII), wysiewanie zboża „do Panny
Maryjej Siewnej” (8 IX).

Akta radzieckie rzeszowskie 1591-1634, wydał Adam Przyboś, Wrocław - Kraków 1957, s. XXII.
Wstęp; Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydaliAdam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s. 12-13. Art. 29. Młyńskie, zakładał, że ponieważ chłopi nie korzystali pańskich
młynów mieli co roku zapłacić „(...) każdy kmieć przy czynszu złoty, a zagrodnik pół złotego
wymiernego (...)” , art. 28. mówił, że za korzystanie z „lasów czarnieńskich” mają równo chłopi rok -
rocznie „(...) dawać przy czynszu każdy po kopie (groszy, tj. 60; przyp. A. Sz.) i po parze kapłonów
(kogutów, przyp.A. Sz.)”.

Józef Półćwiartek, Z badań nad rolą gospodarczo - społeczną plebani na wsi pańszczyźnianej ziemi
przemyskiej i sanockiej w XVI - XIX wieku, Rzeszów 1974 s. 93 i następne. Meszne pierwotnie
płacone było przez chłopów w zbożu (później, zmieniano je na pieniądze), trzeba przy tym odróżnić
meszne płacone przez chłopów od dziesięciny (w różnych jej formach:

) płaconej przez dwór bądź przez tych chłopów, którzy dzierżawili czasowo łany dworskie.
manipularia, maldrate,

pecuniaria
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pieniądze trzymali, ze względów bezpieczeństwa, w skrzynce gromadzkiej

w zachrystii, gdyż kościół świlecki był, obok dworu, miejscem sposobnym

do obrony. Po przekazaniu pieniędzy do grodu (do Przemyśla, choć

w czasach Ligęzy tj. do 1637r., mogli przekazywać również do

Sandomierza) trzymali w tej skrzynce odpowiednie „kwity” .

Oprócz kmieci, zagrodników i komorników, najliczniej

reprezentowanych i najbardziej odpowiadających strukturze staropolskiej

wsi, społeczeństwo Świnczy (Świlczy) stanowili również rzemieślnicy

i karczmarze. Geneza rzemiosła wiejskiego sięga czasów lokacji na prawie

niemieckim, kiedy przybywali do mającej powstać osady u boku sołtysa

i kmieci, rzemieślnicy. Osiadali na małych, kilkumorgowych nadziałach

ziemi położonych zwykle poza łanami kmiecymi, a w bezpośredniej

bliskości sołectwa . Można z dużym prawdopodobieństwem

przypuszczać, że na gruncie świleckim rzemieślnicy osadzeni byli na

wyjątkowo dużym nadziale sołtysa (wójtostwie, patrz il. 4).Istniały tam

specyficzne role, niezbyt duże, sięgające połowy długości nadziałów

kmiecych, wydzielone z dawnego wójtostwa. Na przełomie XVIII i XIX

wieku powstał w tym rejonie przysiółek (w zasadzie część wsi) Chałupki,

którego założenie wiązać należy z rozkwitem typowego dla Świlczy

rzemiosła garbarskiego .
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Akta radzieckie rzeszowskie 1591-1634, wydał Adam Przyboś, Wrocław - Kraków 1957, s. XXII.
Wstęp; Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydaliAdam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s. 12. Z art. 26. wynika, że świleccy chłopi mogli już I poł. XVII wieku przejść na
płacenie mesznego („co się księdzu plebanowi należy z dawna”) w pieniądzu. Wszystkie bowiem
powinności (pobór, podymne, biskupczyzna, meszne), „(...) mają oddawać do sędziego, a on w
skrzynce chować (...) w kościele (...), zakrystyjej, albo kędy nawarowniej rozumiej”.

Józef Burszta, Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej. O tworzeniu się krajobrazu osadniczego
ziem polskich i rozplanowań wsi, Wrocław 1958, s. 54-55. Rzemieślnicy podlegali pierwotnie
sołtysowi. Sołtys - zasadźca sprowadzał ich do wsi, dzięki jego staraniom i opiece uprawiali rzemiosło
na potrzeby wsi, a on partycypował w ich zyskach.

W księgach parafialnych Świlczy z tego okresu ( ) pod numerami
domów, pomiędzy 130. (plebania) a 159. (ostatni dom, koniec Góry), obejmującymi Chałupki, często
spotyka się garbarzy ( ). Na rzemieślniczy charakter przysiółków o nazwach „Chałupki” czy
„Budy” wskazuje w swych pracach Józef Burszta, m.in.: Józef Burszta, Od osady słowiańskiej do wsi
współczesnej. O tworzeniu się krajobrazu osadniczego ziem polskich i rozplanowań wsi, Wrocław
1958, s.166-167.

liber natorum, liber copulatorum

coriarii
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Pierwszym wzmiankowanym w źródłach rzemieślnikiem

świleckim był Wojciech Dryzdek ( ), który

w 1592 roku otrzymał przywilej od króla Zygmunta III Wazy

na wykonywanie sztuki czapniczej w Rzeszowie . W 1631 roku szewcami

w Świnczy byli Jan Wołowiec i Zachariasz zw. Szewcem. Pod tym rokiem

zapisano w księdze wójtowskiej sprzedaż zagrody przez Jana Wołowca

Zachariaszowi Szewcowi. Była to zagroda rzemieślnicza. Chałupa była

wyposażona w„(...) nacinie szewskie, to jest korito do garbowania i stępę

(...)” . Ten pojedynczy zapis nie pozwala na wyciągnięcie szerszych

wniosków, mianowicie czy już wówczas, w XVII wieku, rozwijało się

w Świnczy rzemiosło skórzane (garbarstwo i szewstwo). W roku 1638

Jerzy Samborzecki, urzędnik nowego dziedzica, księcia Władysława

Dominika Ostrogskiego - Zasławskiego, osadził na powstałej pustce Jana

Tkacza, „(...) człowieka dobrego i gospodarza (...) życzliwego panu

i potrzebnego w tej wsi rzemieślnika (...)” .

oddaje stan rzemiosła

fragmentarycznie, co pokazują rejestry poborowe, wymieniające w I poł.

XVII wieku 7 rzemieślników ( ). Na marginesie trzeba dodać,

że praktycznie całe XVII - wieczne rzemiosło świleckie załamało się po

najeździe Jerzego Rakoczego 1657 roku . Rewizja generalna ziemi

przemyskiej z 1713 roku podaje, że w Świnczy było 30 budników , których

Adalbertus Dryzdek Swincensis

Księga wójtowsko - ławnicza

artifices
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Akta radzieckie rzeszowskie 1591-1634, wydał Adam Przyboś, Wrocław - Kraków 1957, s. IX-X
i 23.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 385.Akta Gminy Świlcza, sygn. 49. Księga wójtowsko -
ławnicza (1631-1838), s. 21.

Ibidem, s. 45.

Rejestr poborowy ziemi przemyskiej 1658, wydali Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś, [w:]
Polska południowo - wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. I, cz. 3, Rzeszów 2000, s. 166.
Odprzysiężona, zwolniona od części poboru została Świncza z tytułu utraty (opustoszenia)
7 rzemieślników i 2 gorzelników: „(...) artifices 7, caldeariae vini cremati 2 desolanti et abiurati”.

Józef Półćwiartek, Materiały źródłowe do dziejów Rzeszowskiego w archiwach i biblitekach Lwowa
od XIV do połowy XIX wieku, [w:] Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk, R. VII, nr 7, Rzeszów 1975, s. 55.Aneks.
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można w dużej części utożsamiać z rzemieślnikami. Już z czasów

austriackich istnieją wójtowskie zapisy z kupna dwóch bud (chałup),

identyfikowanych jako rzemieślnicze - garbarskie. W 1774 roku Marek

Szostecki kupił chałupę z ogrodem od Błażeja Markowicza za „złotych 90

gro[szy] 10” , a w 1777 roku miało miejsce „(...) kupno chałupy, to jest

budy, do której nie ma ani pola ani łąk (...) za (...) złotych 100 (...)” przez

Wojciecha Grędyse od Grzegorza Trąta . W II poł. XVIII wieku, dzięki

liczniejszym źródłom, można już mówić o ilościowym nasileniu

i specjalizacji kunsztu rzemieślniczego w Świlczy. Jak pisze na podstawie

studiów Józef Półćwiartek:

„We wspomnianej Świlczy w 1788 roku do opodatkowania wykazano

15 garbarzy, 8 szewców, 1 kowala, 1 krawca, 1 karczmarza. Kiedy więc

specjalizacja Świlczy jest tu bardzo widoczna w rzemiośle skórzanym, to w

majętności rzeszowskiej dotyczyła ona tkactwa i rzemiosł drzewnych

(...)” .

1. Franciszek Biały

2. Marcin Biały

3. Stanisław Buda

4. Franciszek Ciszek

5. Wojciech Ciszek
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Metryki Józefińskiej(1785 - 1788)

Świleccy garbarze ( ) z lat 1787-1790coriarii
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Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 385.Akta Gminy Świlcza, sygn. 49. Księga wójtowsko -
ławnicza (1631-1838), s.98,

Ibidem, s.94; Porównaj oba zakupy chałup z zestawieniem garbarzy z lat 1787-1790, prezentowanym
poniżej.

Józef Półćwiartek, Z badań nad gospodarką wiejską w dominium rzeszowskim na przełomie XVIII
i XIX wieku, [w:] Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, R. II, nr 2,
Rzeszów 1971, s. 128.

Sporządzone na podstawie: Zbiory parafialne w Świlczy, Liber natorum Świlcza 1787-1840, s. 59 -
76. Ojcowie chrzestni ( ).eorum conditio
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6. Kazimierz Czernik

7. Adam Franczyk

8. Józef Franczyk

9. Wojciech Grędysa

10.Sebastian Kędzia

11. Szymon Kokoszka

12. Mikołaj Kurzeja

13. Walenty Macieląg

14. Stanisław Misiuda

15. Jakub Szostecki

16. Marek Szostecki

17. Jacenty Trąt

18. Kazimierz Worosz

19. Stanisław Worosz

Tak silnie reprezentowane rzemiosło musiało wytworzyć własną

organizację w postaci bractwa cechowego. Nie dotrwały do naszych

czasów żadne dokumenty świadczące o istnieniu cechu garbarskiego.

W czasach ks. Walentego Jasionowskiego (ur. w 1897 r.), autora

żyła jeszcze mocno tradycja o istnieniu cechu świleckich

garbarzy: „Z dawien dawna istniał w Świlczy przemysł domowy garbarski,

w związku z tym cech garbarzy. Posiadał on swoją organizację, kasę

i dokumenty. (...). Wszystkie dokumenty cechu zginęły w czasie pożaru

zabudowań ostatniego czynnego cechmistrza Lubasa na górze, w latach

1870 - 1880. Pozostałością tego cechu są lichtarze na ołtarzu cechowym

Św. Walentego i obraz Matki Bożej Saletyńskiej w kościele wioski” .

Nie wiadomo jak funkcjonował cech, można jednak ustalić, że kunszt

rzemieślniczy był dziedziczony w rodzinach garbarskich. Spośród

uchwyconych pod koniec XVIII wieku nazwisk, większość przewija się

Kroniki

parafialnej
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Zbiory parafialne w Świlczy, Kronika parafii Świlcza, s. 12.
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przez kolejne tomy ksiąg parafialnych przez cały niemal wiek XIX (do

kiedy księżą wypełniali ambitnie rubrykę wpisując określenie

„ ”).

Niektórzy garbarze, bardziej zamożni i ambitni, osiągali awans

w społeczeństwie wsi, wżeniając się w kmiece rodziny lub wykupując

ich role. Tak było w przypadku Józefa Franczyka, który za opiekę

(„dochowanie do śmierci”) i częściowy wykup przyjął gospodarstwo

conditio

coriarius

Il. 5. XVIII - wieczny relikwiarz św. Walentego, z dawnego ołtarza cechowego. Obecnie
wkomponowany w nowy ołtarz boczny w kościele parafialnym w Świlczy. Stan z kwietnia 2001 roku.
Fot. autor
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Jakuba Misiudy (patrz wyżej), dając początek kmiecej linii Franczyków.

Również wnuk Stanisława Worosza - Tomasz, poślubiając córkę kmiecia

Mateusza Głuszczyka wszedł w posiadanie kmiecego majątku, zapisanego

pod numerem konskrypcyjnym 47. Worosze z lini garbarskiej występowali

pod numerem 148 . Wśród braci garbarskiej w XIX wieku obok starych

nazwisk rodów garbarskiech: Biały, Buda, Ciszek (Cisek), Czernik,

Franczyk, Grędysa, Kurzeja, Worosz; pojawiają się i nowe nazwiska takie

jak: Zdun, Rzucidło, Lech, Czach, Litwa. Nazwiska skądinąd kmiece, które

sugerują przechodzenie kmieci do rzemiosła jako wyraz być może

biednienia (rozwarstwienia gospodarstw), być może atrakcyjności

garbarstwa w niektórych okresach koniunktury na surowiec skórzany, np.

w związku z zamówieniami od wojska.

Ważne miejsce w krajobrazie wsi zajmowała karczma,

wypełniając swą rolę gospodarczą i społeczną. Będąc przyczyną pijaństwa

chłopów i zubożenia niejednego gospodarstwa, sprawiła, że nazwa jej stała

się synonimem upadku moralnego wsi. W Świnczy (Świlczy) XVII wieku

były dwie karczmy: karczma „ode Trzcianey” i Ratuszna . Ich funkcje

społeczne, wynikające z ustroju wsi (miejsca sądów i zebrań gromady),

były omówione we wcześniejszym podrozdziale. Gospodarcza rola

karczem wiąże się ściśle z źródłem pokaźnych zysków propinacyjnych ich

właścicieli. Otóż świleckie karczmy stanowiły własność dworu. Edykt

Mikołaja Spytka Ligęzy z 24 XII 1633 roku wyraźnie wskazuje na to,

że karczmy przynosiły dziedzicowi poważny dochód („ najprzedniejszy po

flisie pański prowent [z] karczmy” ). Dalsza część przywołanego

dokumentu regulowała sprawy egzekucji długów zaciąganych
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Na podstawie przeprowadzonego studium genealogicznego rodów Franczyków i Woroszów.

Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s.10.

Ibidem, s.16.
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u karczmarzy, które miały być spłacone do tygodnia . Edykt nakazywał

także karczmarzom dbanie o dobrą jakość piwa i gorzałki oraz zabraniał

wyszynku trunków spoza pańskich gorzelni i browarów: „Item tego

powinien przestrzegać (urzędnik pański, przyp. A.Sz.), aby karczmarze

jeździli do Głogowa pilnować sobie robienia słodów i warzenia piwa, żeby

dobrze piwo warzono. Item mają na czas po piwo jeździć i nie dopuszczać

piwa i gorzałki wozić do wsi” . Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że

funkcjonowali wówczas w Świnczy gorzelnicy ( )

w liczbie trzech , co stanowi pewną niejasność w interpretacji cytowanego

edyktu.

Oto jak przedstawiała się obsada karczem świleckich w ciągu

XVII wieku. Karczma Ratuszna, określana w źródłach również jako

„dolna”, należała od I ćwierci XVII wieku do Marcina Leby, który „(...)

kupnem od sławnej pamięci jegomości pana Wiśnickiego (chodzi

o Stanisława Lubomirskiego, właściciela Świnczy przed 1628 rokiem,

przyp. A.Sz.), starosty natenczas sandomierskiego, za złotych czterysta

kup[ił] (...)” . Dość zawile rysują się losy tejże karczmy w latach 30. XVII

wieku. Marcin Lebo, prowadząc niejasne i nie do końca legalne interesy,

nie zajmował się, prawdopodobnie, osobiście karczmą. Źródła

przedstawiają nam wówczas Jana Guta, pełniącego funkcję arendarza .

W dniu 28 III 1631 roku Jan Gut dał sobie zapisać 70 złotych na karczmie,

ale już pod rokiem 1633 Marcin Lebo występował dalej jako karczmarz,
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caldeari vini cremati
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Akta radzieckie rzeszowskie 1591-1634, wydał Adam Przyboś, Wrocław - Kraków 1957, s. XXII.
Wstęp.

Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s.16. „Mikołaja Spytki Ligęzy kasztelana sandomierskiego edykt dla wsi Świlczy
i Woliczki”.

Rejestr poborowy ziemi przemyskiej 1628, wydali Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś, [w:]
Polska południowo - wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. I, cz. 1, Rzeszów 1997, s. 140.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 385.Akta Gminy Świlcza, sygn. 49. Księga wójtowsko -
ławnicza (1631-1838), s.49.

Ibidem, s.20 i 26. 28 III 1631 roku Jan Gut dał sobie zapisać 70 złotych na karczmie, we wrześniu
tegoż roku Jan Gut z żoną Reginą skwitowali Marcina Lebę z karczmy Ratusznej.
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który „(...) niedostatkiem przyciśniony z karczmy zbiegł zostawiwszy żonę

i dzieci (...)” . W sytuacji opustoszenia karczmy kasztelan Ligęza osadził

na niej gumiennika - Wojciecha Brzanka. Osadzenie na karczmie Brzanka

nie rozwiązało problemu z Marcinem Lebą. W 1639 roku pozwał on przed

sąd zadworny w Rzeszowie (w czasach księcia Ostrogskiego)

wspomnianego Brzanka, a w 1640 roku zadłużył się na poważną sumę 44

złotych u mieszczanina głogowskiego Jakuba Waczławka . Ostatecznie

w 1646 roku sprzedał tę karczmę Wojciechowi Wiszowi z Rudnej za 150

złotych polskich . Dalej, prawdopodobnie do końca XVII wieku, karczma

Ratuszna utrzymywała się w rękach zięciów wspomnianego Wisza,

Jędrzeja Gmińskiego (od 1676 r.), później od roku 1677, Wojciecha

Sawały .

Ze względu na położenie i wagę gospodarczą, karczmę Ratuszną

można utożsamiać z istniejącą do 1906 roku przy głównym gościńcu,

karczmą - zajazdem (pochodzą, wg ks. W. Jasionowskiego, z XVII wieku).

Był to ,,dom zbudowany z cegły składał się z dużej izby gościnnej -

karczmy z piecem ogrzewalnym i trzech pokoi. Na dachu wznosiła się

oryginalna, głowiasta wieża (...). Stajnia zajezdna zbudowana była z gliny,

kryta gontem, przez środek prowadziła długa sień na przestrzał, a po jednej

i drugiej stronie znajdowały się stajnie. Do sieni wjeżdżały podróżne,

czy pocztowe bryki, karoce, wozy zaprzężone w 4 lub 6 koni” . W Świnczy
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Ibidem, s.39.

Ibidem, s.49 i następne.

Ibidem, s.57. Do karczmy Ratusznej przynależało: „(...) pole półłankowe, miedzy Michałem
Kamieńskim, a między Krzysztofem Zającem, drugie Kamyszyn (...) między Łoskiem Wojciechem
a (...) Sebastianem Jandą (...) rola jest między Zającem Krzysztofem a (...) Janem Kubiłą”.

Ibidem, s.57. W 1676 roku, posunięty w latach Wojciech Wisz „nie mogący dosyć czynić powinności
swojego pana”, szczególnie gdy „(...) po nieszczęśliwym, przypadkowym spaleniu (karczmy, przyp.
A.Sz.) nie mógł do tego przyść (...)” przekazał karczmę mężowi najmłodszej córki Zofii- Jędrzejowi
Gmińskiemu, za 150 złotych polskich (50 złotych polskich, z tej sumy przekazał zięciowi jako wiano
córki); 3 V 1677 roku Jędrzej Gmiński również „nie mogący za dosyć uczynić powinnościom odstąpił
karczmę szwagrowi, mężowi starszej Wiszówny, Wojciechowi Sawale za tę samą sumę (150 złotych
polskich) z potrąceniem 21 złotych polskich wniesionego wkładu na remont (odbudowę)karczmy”.

Zbiory parafialne Świlczy, Kronika parafii Świlcza, s. 10-11. Po rozparcelowaniu dworu stajnie
rozebrano, dom gościnny przejęli Żydzi i służył im, według tradycji miejscowe, jako bożnica.
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XVII wieku istniała druga karczma, zwana „ode Trzcianey” - określana

jako „górna” . Ta należała przed 1631 rokiem do Stanisława Kozłowicza

(lub Kozłowskiego). W tymże roku, 9 września, dzieci zmarłego wcześniej

Stanisława: Tomasz Kozłowicz i Regina „(...) przedali karczmę górną

Janowi Zdunowi za złotych sto, która (...) jest spustoszona” . Jan Zdun

energicznie przystąpił do podźwignięcia karczmy. W październiku 1638

roku dał sobie zapisać „złotych trzysta okrągłej sumy” za „(...)

przybudowanie karczmy swej górnej” . Była ona najprawdopodobniej

jeszcze w XVIII wieku w rękach Zdunów. W 1763 roku (2 X) właścicielka

Świlczy, Marcjanna z Ogińskich Potocka rozstrzygała sprawę kmiecej roli

nazywanej „karczmarzowską”, należącej niegdyś do Jana Zduna, a po nim

do jego syna Walentego. Toczył się spór o tę rolę między wdową po

Walentym, Katarzyną z Czachów a jej krewnymi, Czachami .

Brak wpisów w dotyczących

spraw karczem z XVIII wieku, sugeruje, że ich status prawny w kwestii

dziedziczenia był jasny i obywało się bez sporów.

W czasach częstych wojen i niepokojów społecznych również

karczmarzom nie zawsze działo się najlepiej. Kiedy wyludniała bądź

gwałtownie ubożała wieś, arendarze obciążeni wysokim podatkiem, a nie

mogący wyszynkować odpowiedniej ilości alkoholu, byli w szczególnie

trudnej sytuacji. Tak np. po zniszczeniu Świnczy spowodowanym przez

ostatni najazd tatarski w 1672 roku, Jan Zdun, właściciel górnej karczmy,

złożył w grodzie w Przemyślu (29 VIII 1673 r.) jurament
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Księdze wójtowsko - ławniczej,

W miejscu stajen wybudowno w 1906 roku budynek Kółka Rolniczego.

Do takiej interpretacji (tzn.utorzsamiania karczmy Ratusznej z „dolną”, a karczmy „ode Trzcianej”
z „górną”) skłania fakt występowania w XVII - wiecznych rejestrach poborowych dwóch świleckich
karczem ( por. z lat 1628, 1651,1658 oraz
analiza zapisów .

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 385.Akta Gminy Świlcza, sygn. 49. Księga wójtowsko -
ławnicza (1631-1838), s.23-24 . Ze względu na spustoszenia Jan Zdun zapłacił za karczmę 50 złotych
(po 25 złotych Tomaszowi Kozłowiczowi i Reginie, jego siostrze).

Ibidem, s.49.

Ibidem, s.99.
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tabernae annuales) Rejestry poborowe ziemi przemyskiej
Księgi wójtowsko - ławniczej(1631-1838)
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(tj. odprzysiężenie dochodu w celu zwolnienia z podatku): „(...) iż we wsi

Świncza od dnia 1 maja do dnia ostatniego lipca piwa beczek 8, beczka po

złotych 2, gorzałki garncy 10, po złotem i groszy osiemnaście rachując,

a nie więcej wyszynkowano” . Podsumowanie i uzupełnienie stanowi

dokument pochodzący z początków XIX wieku, w tabelaryczny sposób

przedstawiający wyszynk alkoholu w świleckich karczmach. W latach

1803-1804 funkcjonowały w Świlczy trzy karczmy: pod numerem

konskrypcyjnymi: 39. (leżąca przy gościńcu ze Lwowa do Wiednia, dawna

Ratuszna), pod numerem 92. i 160. Oto jak przedstawił się roczny

wyszynk :

– karczma pod numerem 39.: 1942 garnce „szumówki”(rodzaj wódki)

i 85 beczek piwa

– karczma pod numerem 92.: 125 garnców „szumówki”

– karczma pod numerem 160.: 138 garnców „szumówki”

W sumie wyszynkowano w Świlczy w ciągu roku 2205 garnców

„szumówki” i 85 beczek piwa. Dokument podający również liczbę rodzin

wsi (441 rodzin) i mieszkańców (1474 dusze) pozwala na orientacyjne

przeliczenia statystyczne. Otóż średnia wypijanego alkoholu wynosiła

5,7 litra „szumówki” i 8 litrów piwa na 1 osobę. Taka statystyka nie oddaje

jednak faktycznego stanu rzeczy, gdyż w liczbie owych 1474 dusz były

z pewnością i dzieci, z drugiej strony w karczmie przy gościńcu spożywali

alkohol także przejezdni (stąd też wyszynkowano tam oprócz „szumówki”

także piwo).
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Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie, fond 13, opis I. Akta grodzkie
przemyskie, t. 1078, s.126 (odpisy znajdujące się w zbiorach prywatnych prof. dra hab. Józefa
Półćwiartka).

Archiwum Państwowe w Krakowie. Oddział na Wawelu, Teki Antoniego Schneidra, sygn. 1540.
Świlcza, k. 329.

System garnca galicyjskiego: 1 beczka = 36 garnców = 144 kwarty; 1 beczka ~ 139 litrów, 1 garniec ~
3,84 litra.
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Sankcje karne (teoria i praktyka)

Z funkcjonowaniem gospodarczym i prawnym pańszczyźnianej

wsi wiąże się istnienie systemu kar. Świadomość kary za niesubordynację

wymuszała u chłopów uległość i posłuszeństwo względem dworu

i ,,urzędu”. W artykułach

często wymieniane były sankcje karne grożące tym, którzy naruszą

prawo bądź nie dopełnią powinności w nim zawarowanych :

art. 3. sankcje wobec dziesiętnika, który świadomie nie zapobiegnie

ucieczce chłopów: kara pieniężna, „(...) gromadzie do skrzynki

(przekazana, przyp.A.Sz.) i [p]iędziesięci plag* (...).”

art. 11. sankcje za przetrzymywanie w domu kuli, wzywającej na

zgromadzenie:„(...) winny pięć grzywien (1 grzywna = 48 groszy,

przyp.A. Sz.) i piętnaściekroć korbaczem*.”

Ustawy dla wsi Świlczy i Woliczki z roku około

1628
86

art.12. sankcja za niewłaściwe obchodzenie się z bronią („komu rusznica

nie puści”), na musztrze: „(...) ma (...) rusznicę położyć i nie brać

jej od wójta aż położy trzy grosze w puszkę (...)”

art. 19. sankcje wobec naruszających porządek sądów, rugów, elekcji

i zgromadzeń (stopniowanie przestępstw wobec porządku

i urzędu): 1) „(...) jeśliby który głosem wołał, a nie cicho mówił

item starszych i urzędu nie uczcieł, zaraz do skrzynki, nie

odchodząc, ma sześć groszy położyć.”

2) „(...) gdzieby się który swarzeł, dwanaście groszy do skrzynki

i wsadzić w kłodę (dyby, przyp.A. Sz.).”

3) „(...) któryby się na kogo porwał, na gardle ma być osądzony,

z wolną apelacją stronie do pana, a samego w kłodę wsadzić (...)”.
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Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,

Rzeszów 1948, wg numeracji artykułów.
* Chodzi tu o karę chłosty
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art. 22. sankcja za fałsz, zdradę i krzywoprzysięstwo (popełnione

w pierwszej kolejności przez sędziego - wójta, przysiężników

i klechę - pisarza: „(...) wszystkie dobra (przestępcy, przyp. A.Sz.)

mają być, połowica do kościoła a połowica do skrzynki, obrócone.

A samego u pręgieża przez gromadę siedzenie i do oków na robotę

trzyletnią obrócenie.”

art. 30. sankcja wobec uciekających z roli: „(...) ma wszystko (tj. prawa do

roli, którą opuścił, przyp. A.Sz.) gubić i potomkowie jego

w wiecznymi czasy niczego się upominać , ani u pana, ani u tego co

na tej rolej będzie siedział.”

Osobno potraktować trzeba edykt Mikołaja Spytka Ligęzy

z 24 grudnia 1633 roku. Sankcje karne edyktu wymierzone były przeciw

chłopom i urzędnikom pańskim, którzy bez zgody dziedzica handlowali

rolami i łąkami należącym do dworu, a także wykupywali się od pracy

pańszczyźnianej. Kmieć za takie przestępstwo miał: „(...) w gromadzie (...)

wziąć sto plag przywiązany do słupa. Item mają mu uszy obie oberżnąć

i [w]szystkie dobra jego pobrać, połowicę na szpital, a połowicę do

skrzynki gromadzki. Item łotra do inszej wsi na karczmę wsadzić. Item

urzędnika okrutnie skarać i wypędzić” .

W zestawieniu sankcji karnych zauważyć można, że najwyższymi

karami objęte były przestępstwa godzące w podstawę ekonomiczną

folwarku pańskiego: grabienie pańskich ról, ograniczanie pańszczyzny itp.

Z drugiej strony kary miały charakter poprawczy z maksymalną

możliwością wykorzystania ich dla dobra gromady (kary pieniężne,

przykładne napiętnowanie wobec gromady). Jednak tylko przestępstwo

targnięcia się na sąd zagrożone było karą śmierci (ale z możliwością

odwołania się do pana). Wszystkie te cechy charakterystyczne są dla prawa

wsi pańszczyźnianej oraz dla prawodawcy, który był dobrym gospodarzem
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Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,

Rzeszów 1948, s. 15-16.
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swych dóbr i któremu zależało na mocnym ekonomicznie folwarku,

karnych chłopach o dobrej kondycji fizycznej i moralnej. Zabicie czy

unicestwienie fizyczne chłopa nie było nigdy w interesie dziedzica, dla

którego przedstawiał on dużą wartość . W związku z tym, że kary miały

być napiętnowaniem przestępcy, starano się aby miejsce ich wymierzania

było najbardziej wyeksponowane. Najczęściej odwiedzanym miejscem był

kościół, dlatego tam wymierzano kary. Istniały przy kościołach kuny

(obręcze żelazne), którymi przytwierdzano za szyję lub rękę skazańców,

układano przy nich nieraz narzędzie przestępstwa . Wizytacja biskupia

Wacława Hieronima Sierakowskiego z 1745 roku potwierdza taką kunę

przy drzwiach wejściowych świleckego kościoła .

Oto jak wyglądała w Świnczy (Świlczy) praktyka karania chłopów

za przestępstwa, nazwijmy je, gospodarcze. W 1632 roku ukarał pan Ligęza

gumiennika i karczmarza świleckiego Macieja Rykla za oszustwo przy

obliczaniu snopów po młocce . Miał być ów Rykiel „(...) nago od

przysiężników u pręgierza sieczony (...), a później wyrzucony ze Świlczy

do Malawy (...)”, karczma, połowa osiewku, inwentarz żywy (2 woły

i 2 krowy), narzędzia rolnicze (wóz, pług) miały być skonfiskowane na

rzecz jego następcy . Sam zaś Maciej Rykiel, dopuściwszy się raz takiego

„grzechu”, nie mógł już nigdy piastować urzędu przysiężnika. Inny kazus
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Józef Rafacz, op.cit., s.66.Pan, który miał zatwierdzić wyrok sądu ławniczego, często go łagodził,
a do kary śmierci z reguły nie przychylał się.

Józef Półćwiartek, Z badań nad rolą gospodarczo - społeczną plebani na wsi pańszczyźnianej ziemi
przemyskiej i sanockiej w XVI - XIX wieku, Rzeszów 1974, s. 150.

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1739. Akta parafii Świlcza, t.II, s.152. Status
ecclesia parochialis in Świlcza in visitatione generali et personali celsissimi illustrissimi et
reverendissimi domini Venceslai Hieronimi de Bogusławice Sierakowski [...] die 12 septembris Anno
Domini 1745. Opis obejścia kościelnego: „Wychodząc z kościoła drzwi po lewej ręce dębowe na
zawiasach żelaznych trzech (...). Drugie drzwi wielkie, dębowe na zwiasach żelaznych trzech (...).
Za temi drzwiami kuna żelazna do ściany przybita”.

Akta radzieckie rzeszowskie 1591-1634, wydał Adam Przyboś, Wrocław - Kraków 1957, s. XXI.
Wstęp.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 385.Akta Gminy Świlcza, sygn.49. Księga wójtowsko -
ławnicza (1631-1838), s. 29. Dekret M. S. Ligęzy z 21 sierpnia 1632 roku.
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przytacza ustawa wiejska. Kmieć Jarosz, który uciekł z roli (dość

powszechnie w owych czasach było zbiegostwo) ukarany został według

sankcji z art. 30.: „(...) od wszystkiego odpada wiecznemi czasy

i potomkowie jego i nic się nie ma upominać wiecznemi czasy ani

potomkowie jego u tego co na rolę jego siędzie” . Na kartach

znajduje się jeszcze jeden przykład niesubordynacji

wobec dworu i prawa dokonanej przez karczmarza, wspomnianego

Marcina Lebę. Karczmarz Lebo, przed 6 maja 1633 roku, „(...)

niedostatkiem przyciśniony z karczmy zbiegł zostawiwszy żonę i dziecko

(...) , karczma została skonfiskowana i przekazana Wojciechowi

Brzankowi. W tej sytuacji los wydawał się sprzyjać Marcinowi Lebie

i wyrokiem sądu wójtowskiego (z października 1638 roku) oraz sądu

zadwornego w Rzeszowie (z 14 I 1639 r.) oczyścił swe imię i odzyskał

karczmę . Można zatem podsumować, że teoria i praktyka zasądzania

i wymierzania kar uzależniona była od wagi moralnej i ekonomicznej

przestępstwa. Najciężej karane było naruszenie praw godzącego

bezpośrednio w interes ekonomiczny dworu.

Na życie wsi w czasach staropolskich wywierał przemożny wpływ

dwór. Powinności chłopów, wynikające z wciąż dominującego ustroju

feudalnego, szczególnie uzależniały wieś od jej zwierzchności

dominialnej, której synonimem był właśnie dwór i jego dziedzic. We

wcześniejszych podrozdziałach omówione zostały niektóre z uzależnień
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Księgi

wójtowsko - ławniczej

Dwór, dziedzice i dzierżawcy
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Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s. 14.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 385.Akta Gminy Świlcza, sygn.49. Księga wójtowsko -
ławnicza (1631-1838), s.. 39.

Ibidem, s. 49-50. Sąd zadworny w 1639 roku rozpatrywał sprawę między Tomaszem Kaługą
z Łukawca a Marcinem Lebą, „(...) karczmarzem swyneczkim, obwinionem o jałowicę ukradzioną”.
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Il. 6. Dzwon kościelny fundacji proboszcza świleckiego Alberta (Wojciecha) Krasińskiego z 1625
roku. Stan z 2001 roku. Fot. autor
Inskrypcja:
+LAUDATE DOMINUM IN CIMB BENE SON LAUDATE EUM IN CIMB IUBILACIONIS
ARDUS DALBERTUSAKRASNE KRASINSKI PLEB SVINCEM
POST DEVASTIONEM TARTAR INA1624 FACTAM RESTACURAVITA1625
W tłumaczeniu:
+CHWALCIE PANANACYMBALE PIĘKNIE BRZMIĄCYM, CHWALCIE NA
CYMBALE PIESINIĄ POCHWALNĄ (z Ps150, wg Wulgaty)
CZCIGODNYALBERT Z KRASNEGO KRASIŃSKI PLEBAN ŚWINCZY
PO SPUSTOSZENIU TATARSKIM W ROKU 1624 UCZYNIONYM ODRESTAUROWANY

W ROKU 1625
96

96
Chodzi z pewnością o restaurację parafii i wsi zniszczonej przez Tatarów, czego symbolicznym

wyrazem był nowo fundowany dzwon kościelny.
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chłopów od dworu, tym samym rola jaką dwór odgrywał w życiu wsi.

Wypada zatem przyjrzeć się sprawom dziedziczenia i dzierżawienia

Świnczy (Świlczy) w XVII i XVIII wieku.

Właścicielem Świnczy przed 1628 rokiem (wysoce

prawdopodobne, że do roku 1624, tj. do jej zniszczenia przez zagon

Kantymira Murzy) był Stanisław Lubomirski z Wiśnicza, podczaszy

koronny, starosta sandomierski i grybowski . Przez wzgląd na brak źródeł

mówiących o dziedzicach Świnczy na przełomie XVI i XVII wieku należy

przyjąć, że wspomniany Lubomirski przejął Świnczę od rodziny

Biejkowskich, poświadczonych źródłowo w 1589 roku (patrz rozdział II).

Kolejnym, właścicielem wsi był Mikołaj Spytek Ligęza, kasztelan

sandomierski. Był on dziedzicem, który wiele dobrego zrobił dla Świnczy.

Przede wszystkim podniósł z ruin i zreorganizował wieś po najeździe

tatarskim z 1624 roku, ufundował kościół parafialny (w 1631 r.), a także

szpital ubogich (w 1634 r.) . Wykupienie przez niego Świnczy z rąk

Stanisława Lubomirskiego można wiązać z rokiem 1624. Otóż w tymże

roku rozpoczęto odbudowę zdewastowanej wsi, a także parafii.

Pierwszym proboszczem po najeździe, restauratorem parafii i fundatorem

istniejącego do dziś dzwonu był Albert (Wojciech) z Krasnego Krasiński

(por. il. 6). Fakt ten pozostaje w niedwuznacznej relacji z ożenkiem

Mikołaja Spytka Ligęzy z Zofią z Krasnego Krasińską, mającym miejsce

przed 1625 rokiem . Wynikają z tego następujące wnioski: kasztelan

Ligęza był powinowatym proboszcza świleckiego Alberta Krasińskiego,

a w instytuowaniu Krasińskiego widać wyraźnie praktykę prawa
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Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s. 1. We wstępie do ustawy Mikołaj Spytek Ligęza pisze: „(...) któ[rą Swin]czą
i Woliczkę jaśnie wielmożny[pan kaszte]lan sendomierski u jaśnie wielmożnego pana Stanisław

Lubomirskiego hrabi na Wiśniczu, podczaszego koronnego, sandomierskiego, [grybowskie]go etc.
starosty za wielką sumę [kupił]”.

Akta radzieckie rzeszowskie 1591-1634, wydał Adam Przyboś, Wrocław - Kraków 1657, s.LXVI
i XLIX-L. Wstęp.

Ibidem, s.LXVIII. Wstęp.
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kolatorskiego należnego dziedzicowi. Zatem M.S.Ligęza był już w 1625

roku panem Świnczy i był nim do swojej śmierci w 1637 roku . Po jego

śmierci wieś wraz z całym kluczem rzeszowskim znalazła się na krótko

w rękach księcia Dominika Władysława Ostrogskiego z Zasławia . Włość

rzeszowska, a z nią zapewne i Świncza, przeszły w 1639 roku w ręce

młodszej Ligęzianki, Konstancji i jej męża Jerzego Sebastiana

Lubomirskiego (zm. w 1667 r.) , a po jego śmierci w ręce syna, Hieronima

Augustyna Lubomirskiego (zm. w 1706 r.). Jednakże w

nie zachował się ani jeden wpis potwierdzający dziedziczenie

wsi przez Lubomirskich. W ostatniej ćwierci XVII wieku była już w rękach

Potockich, właścicieli Sędziszowa. W 1776 roku jawi się Świncza wsią

„(...) w majętności jaśnie wielmożnego jegomości pana Szczęsnego na

Podhajcach Potockiego, wojewody sieradzkiego (...)” . Szczęsny

Kazimierz Potocki (zm. w 1702 r.), wojewoda krakowski, hetman polny

koronny wszedł w posiadanie Świnczy i innych majętności

J.S.Lubomirskiego drogą ożenku z jego córką, Krystyną Lubomirską .

Kolejnym Potockim, właścicielem wsi był, potwierdzony źródłowo

w 1719 roku, Michał, pisarz wielki koronny . Michał Potocki
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Księdze wójtowsko

- ławniczej
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Adam Przyboś, Fundacje szpitalne Mikołaja Spytka Ligęzy w XVII w., [w:] Rocznik Naukowo -
Dydaktyczny WSP w Krakowie, zeszyt 14, Kraków 1962, s.72. M. S. Ligęza zmarł w wieku 75 lat w
Dąbrowie k. Tarnowa. W testamencie potwierdzonym w roku śmierci (1637) zostawił starszej córce
Pudencjannie, żonie księcia Dominika Władysława Ostrogskiego - Zasławskiego, Rzeszów i 39 wsi
(klucze: rzeszowski, głogowski i krasiński) majątek wyceniony na 700000 złotych polskich, nadto
40000 złotych polskich w złocie i gotówce; młodsza Konstancja, żona Jerzego Sebastiana
Lubomirskiego, otrzymała 25 wsi w woj. krakowskim i sandomierskim.

Potwierdzają to wpisy w z lat 1638-1639.

Józef Półćwiartek, Latyfundium rzeszowskie, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. I, pod red. Feliksa Kiryka,
Rzeszów1994, s. 558-559.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 385. Akta Gminy Świlcza, sygn.49. Księga wójtowsko
- ławnicza (1631-1838), s.. 67.

Por. CPAH we Lwowie, fond 13, opis I. Inducta Relationum Castrensium Premyslesium, t. 471,
s.2599 i następne (odpisy znajdujące się w zbiorach prywatnych prof. dra hab. Józefa Półćwiartka).
Z dóbr J.S Lubomirskiego przeszły w posiadanie Szczęsnego Potockiego w II poł. XVII wieku także
wsie Przybyszówka i Woliczka jako wiano żony Krystyny Lubomirskiej (zm. przed 12 V 1699 r.)

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 385. Akta Gminy Świlcza, sygn.49. Księga
wójtowsko - ławnicza (1631-1838), s.81 - 82.

Księdze wójtowsko - ławniczej
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(zm. w 1749 r.), już jako wojewoda wołyński, występuje w

do 1746 roku . W latach 1757-1763 wydawała

dekrety dla Świlczy z sędziszowskiego zamku Marcjanna z Ogińskich

Potocka, wdowa po Michale, wojewodzie wołyńskim, „(...) dóbr klucza

sędziszowskiego oprawna i dożywotnia pani” .W rękach sędziszowskiej

linii Potockich utrzymała się Świlcza do końca lat 80. XVIII wieku, gdyż

jeszcze w 1790 rokuAntoni Potocki występuje w charakterze jej posesora

W latach 60. - 80. XVIII wieku należała do synów Michała i

Marcjanny Potockich: Antoniego i Piotra . Dokument wpisany do księgi

wójtowskiej 28 VI 1780 roku, posiadał już placet hrabiego Aleksandra

Skarbka z Borowej Borowskiego, pana Świlczy, który będąc dzierżawcą

od co najmniej 1777 roku, wykupił ją odAntoniego Potockiego w latach 90.

XVIII wieku . Podsumowując i uściślając zawiłości dziedziczenia wsi w

XVII i XVIII wieku:

1. Stanisław Lubomirski (I ćwierć XVII wieku, do 1624 roku)

2. Mikołaj Spytek Ligęza (1625 - 1637)

3. Władysław Dominik Ostrogski - Zasławski (1637 - 1639)

4. Jerzy Sebastian Lubomirski (1639 - 1667)

Księdze

wójtowsko - ławniczej 106

107

108

109

110
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Właściciele Świlczy (Świnczy) w XVII i XVIII wieku
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Ibidem, s.88.

Ibidem, s.93 i wcześniejsze; W źródłach kościelnych Marcjanna z Ogińskich Potocka występuje
jako właścicielka Świlczy już w 1751 roku por. Archiwum Archidiecezjalne w Przmyślu, sygn. 1739.
Akta parafi Świlcza, t.II, s. 25.

Archiwum Państwowe w Krakowie. Oddział na Wawelu, Teki Antoniego Schneidera, sygn. 1834.
Spisy wojskowe i dominialne cyrkułu rzeszowskiego, k. 16.

Ibidem, sygn. 1540. Świlcza, k. 331 i 337; także por. przypis poniżej.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 385.Akta Gminy Świlcza, sygn. 49. Księga wójtowsko
- ławnicza (1631-1838),s.104. Dokument ten: „Oblata prawa Kazimierza Worosza”, wydany 30 VII
1775 roku na zamku sędziszowskim przez Piotra Potockiego pozwala twierdzić, że w latach
siedemdziesiątych XVIII wieku, dziedzicem Świlczy był także Piotr Potocki.

Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział na Wawelu, Teki Antoniego Schneidera, sygn. 1834.
Spisy wójtowskie i dominialne cyrkułu rzeszowskiego k. 1. W spisie wojskowym z 1799 roku jako
dziedzic Świlczy występuje jużAleksander Skarbek Borowski.
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5. Hieronim Augustyn Lubomirski (1667 - 1675)

6. Szczęsny (Feliks) Kazimierz Potocki (1676 - 1702)

7. Michał Potocki (1702 - 1749)

8. Marcjanna z Ogińskich Potocka (jako uposażenie wdowie

po Michale, od 1749 roku)

9. Piotr Potocki (lata 60. i 70. XVIII wieku)

10. Antoni Potocki (lata 80. XVIII wieku, co najmniej do 1790

roku)

11. Aleksander Skarbek Borowski (od lat 90. XVIII wieku)

Tak więc w ciągu dwóch wieków miała Świlcza (Świncza)

jedenastu dziedziców, którzy będąc magnatami (oprócz A.S.Borowskiego,

kilkuwioskowego szlachcica) i posiadając rozległe klucze dóbr,

w zarządzie pojedynczymi wsiami wyręczali się podstarościmi

(zarządcami), lub wręcz puszczali je w dzierżawę. Pożądane będzie

ukazanie postaci zarządców i dzierżawców rzeczonej wsi, którzy

w bezpośredni sposób wpływali na rytm życia jej mieszkańców oraz

szczegółowo nią zarządzali.
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H.A.Lubomirskiego, jako właściciela Świnczy, potwierdza z 1674 roku, por.

Rejestr pogłównego z 1674 roku, wydali Kazimierz Przyboś, [w:] Polska
południowo - wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. I, cz. 4, Rzeszów 2000, s. 41.

Rejestr pogłównego
Zdzisław Budzyński i

Tabela III. Dzierżawcy i podstarościowie (zarządcy) Świlczy (Świnczy)

w XVII i XVIII wieku
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Podstawa źródłowa: Archiwum Państwowe w Rzeszowie , zespół 385. Akta Gminy Świlcza,
sygn. 49. Księga wójtowsko - ławnicza (1631 - 1838).
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CPAH we Lwowie, fond 13, opis 1. Inducta Relationum Castrensium Premisliensium, t.471, s.2609
-2613 (odpisy znajdujące się w zbiorach prywatnych prof. dra hab. Józefa Półćwiartka).

Ibidm, s.2605-2608.

Archiwum Archidiecezjalne w Przmyślu, sygn. 1739 Akta parafi Świlcza, t.II, s. 23. Dekret
bpaAndrzeja z Prusów Pruskiego o majątku parafii Świlcza z 10 VII 1745 r.
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Kościół i plebania w XVII i XVIII wieku

Wiara i praktyka religijna od niepamiętnych czasów miała w życiu

ludzi wyjątkowe znaczenie, a dążność ku temu, co nadprzyrodzone

i święte, potrzeba , zawsze towarzyszyła poczynaniom człowieka.

Szczególny wymiar osiągnęła wiara katolicka w czasach staropolskich,

sacrum

97

Il. 7. Fragment kościelnicy rudzieńskiej. Na pierwszym planie kapliczka z 1873 roku fundacji Jana
Batoga. Stan z marca 2001 roku. Fot. autor
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kiedy życie ludzkie, a nawet byt całych osad narażony był na tak wiele

niebezpieczeństw (wojny, morowe powietrze, posuchy itp.). Żyjąc

w ciągłej niepewności i poczuciu niemocy wobec żywiołów, kaprysów

pogody i ludzi od siebie mocniejszych, silnie odczuwali potrzebę Bożej

Opatrzności. Odnosili przy tym każdą wykonywana pracę, każdą czynność

do Boga, w stale towarzyszącym znaku krzyża, przywoływaniu często

imienia Bożego i świętych czy w życiu według kalendarza świąt

religijnych.

98

Il. 8. XIX - wieczna kapliczka (mogiła ?) przy kościelnicy rudzieńskiej. Stan z marca 2001 roku.
Fot. autor
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Wierzący (katolicy) skupieni byli wokół diecezji i parafii, których

doczesne funkcjonowanie zorganizowane było na sposób ziemski.

Świncza (Świlcza) już na początku XV wieku (przed 1424 rokiem)

stanowiła parafię podporządkowaną kurii biskupiej w Przemyślu. Była

dużą parafią, obejmującą kilka wsi, tj. wieś Świnczę z Kamyszynem,

Woliczkę (Wolę Wonarową, vel Świniecką) i Rudną oraz powstałe

w ciągu kolejnych wieków, w granicach tych wsi, nowe osiadłości

i przysiółki: Rejteradę (vel Rudną Małą) i Rogoźnicę. Zwracają tu uwagę

odległości najdalszych miejscowości od parafialnego kościoła.

, podające, począwszy od 1850 roku, oddalenie

od kościoła poszczególnych wsi należących do parafii, dla Świlczy,

wykazują takie odległości: Rejterada (vel Rudna Mała) 3/4 mili

116

Schematyzmy diecezjalne
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Patrz: Janusz Kurtyka, op.cit., s. 146. Il. 46. Sieć parafialna w XV wieku.

Il. 9. Fragment kościelnicy wolickiej. Na pierwszym planie kapilczka z pocz. XX wieku. Stan z marca
2001 roku. Fot. autor
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(tj. ok. 6 km), Rogoźnica 1 mila (tj. ok. 8 km), Rudna Wielka 1/2 mili

(tj. ok. 4 km), Woliczka 1/2 mili (tj. ok. 4 km); omyłkowo podawano dla

Woliczki 3/4 mili (!). Były to dość duże odległości, zważywszy, że ludzie

drogę do kościoła pokonywali najczęściej pieszo. Aby skrócić jak

najbardziej niedzielno - świąteczne marsze powstały, zapewne już

w początkach istnienia parafii, dwie kościelne drogi (kościelnice, na mapie

katastralnej z 1849 roku określane: ,,Kirchweg”). Jedna, prowadząca

z północnego - wschodu tzw. kościelniaca rudzieńska ( dla parafii z Rudnej,

Rejtarady i Rogoźnicy), druga, prowadząca z południowego - zachodu,

tzw. kościelnica wolicka (dla parafian z Wolicy vel Woliczki) . Również

duża na owe czasy była liczebność parafii. Trudno dzisiaj mówić

o ustaleniu precyzyjnym liczby parafian dla wieku XVII i I poł. XVIII,

gdyż autorzy źródeł kościelnych (wizytatorzy parafii) nie kwapili się

wówczas z obliczaniem dokładnego stanu wiernych, podając jedynie dane

szacunkowe, wyraźnie zaokrąglone. Takie też dane liczbowe znajdujemy

dla parafii Świnczy w wizytacji generalnej biskupa Jana K. Szembeka

z 9 maja 1721 roku. Wizytator w części zw. podał

orientacyjny stan parafii, zapewne jeszcze z końca XVII wieku.

Cała parafia liczyła około 1000, ( ), z czego na Świnczę

przypadało 450, na Rudnę 350, na Rogoźnicę (Rogotnicę) 100 i na

Woliczkę (Wolicę) 100 dusz .

Funkcjonowanie parafii uzależnione było w pierwszej kolejności

od jej duszpasterzy, a więc księży proboszczów i wikarych (lub

komendarzy). Oni nadawali miejscowej wspólnocie rytm życia.

Gromadzili parafian na niedzielnych mszach i nabożeństwach. Głosząc

kazania i wykładając obowiązującą wówczas naukę Kościoła, utrzymywali

chłopów w posłuszeństwie względem wszelkiej zwierzchności, z drugiej
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Status autiqus

animarum
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Porównaj: il. 4. Wieś Świncza (Świlcza) w XV wieku.

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu , sygn. 1739. Akta parafii Świlcza, t. II, s. 99. Status
antiqus z wizytacji generalnej biskupa Jana K. Szembeka z 9 V 1721 r.
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strony powstrzymywali nieco wyzysk feudalny. Można powiedzieć,

że łagodzili stosunki społeczne. Księża, opiekunowie parafii byli także

administratorami kościoła i wszelkich budynków przykościelnych:

mieszkalnych, gospodarczych i tych przeznaczonych dla użytku parafian,

tj. szpitala i szkoły. Księża proboszczowie - plebani kreowali się też na

feudalnych panów, utrzymując folwark plebański i posiadając własnych

chłopów. Wybierali od parafian należne kościołowi naturalia: tj. od

chłopów meszne, stołowe i kolędę, od dworu dziesięcinę . Dwór z tytułu

historycznych zasług w eregowaniu parafii oraz z racji oddawania

dziesięciny posiadał prawo kolatury i prezenty (patrz rozdział II). Prawo do

obsady probostwa świleckiego posiadali w XVII i XVIII wieku dziedziczni

panowie wsi wchodzących w skład parafii. W pierwszej połowie XVII

wieku prawo kolatorskie posiadał kasztelan Mikołaj Spytek Ligęza,

będący właścicielem Świnczy, Rudny, Rogoźnicy i Woliczki. Kasztelan

Ligęza korzystał niewątpliwie z tego prawa, o czym może świadczyć fakt

osadzenia na probostwie Alberta Krasińskiego, krewnego żony.

Już w drugiej połowie XVII wieku, po śmierci kasztelana i podziale jego

dóbr między sukcesorów Świncza i Rudna znalazły się w rękach dwóch

różnych rodzin (Potockich i Lubomirskich), co skomplikowało sprawę

praw kolatury świleckiej. W Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu

zachował się XVII - wieczny dokument, potwierdzający występowanie

sporów między kolatorami, dotyczących obsady probostwa. Dnia 14 V

1686 roku, po śmierci proboszcza Sebastiana Jandzickiego (zob.

zestawienie proboszczów świleckich prezentowane poniżej), doszło do

nieporozumienia pomiędzy właścicielami Świnczy, Potockimi,

a marszałkiem nadwornym koronnym Hieronimem Augustynem

Lubomirskim, który, „(...) trzymając dziedzicznym prawem wieś Rudną

119

119
Józef Półćwiartek, Z badań nad rolą gospodarczo - społeczną plebani na wsi pańszczyźnianej ziemi

przemyskiej i sanockiej w XVI - XIX wieku, Rzeszów 1974, s. 93-94 i 113.
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nazwaną” i z tym związane „(...) z dawna przynależące prawo alternaty

podawania plebana do kościoła świnieckiego z dziedzicami wsi Świnczy”,

przypadające wówczas jemu, ponieważ „(...) zmarły pleban z

wineckiej był podany” . Jak dalej czytamy w dokumencie, w wyniku

jakiegoś rodzinnego porozumienia, prawo podania proboszcza tym razem,

jak i prawo kolatury na przyszłość scedował marszałek Lubomirski na

siostrę swoją, Krystynę z Lubomirskich Potocką, „(...) której Świncza wieś

działem się dostała”, jej męża Szczęsnego Potockiego - wojewodę

krakowskiego i ich sukcesorów . Prawo kolatorskie zostało skwapliwie

wykorzystane i na probostwie świleckim instytuowano Aleksandra

Potockiego, którego nazwisko skłania, aby w tej sytuacji przypisać mu

bliski stopień pokrewieństwa z dziedzicem sędziszowskim.

collatii

ś 120

121
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121
ArchiwumArchidiecezjalne w Przemyślu , sygn. 1739.Akta parafii Świlcza, t. II, s. 167.

Ibidem, s. 167.

Tabela IV. Proboszczowie parafii Świlcza (Świncza), cz. II (XVII -

XVIII wiek)
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Zestawienie wykonane na podstawie: Ks. Mieczysław Kociubiński, Księża Diecezji Przemyskiej
obrządku łacińskiego, t. I. Od początków Diecezji do Pierwszego Rozbioru Polski, cz. I. Biogramy,
Jarosław 1960, według alfabetycznego układu biogramów, mps w Archiwum Archidiecezjalnym
w Przemyślu.
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Tabela V. Wikarzy i komendarze parafii Świlcza (Świncza), cz. II

(XVII - XVIII wiek)
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Najważniejszym miejscem w parafii był kościół, wokół którego

skupiało się całe życie religijne wspólnoty. Służył także gromadzie

powinności wiejskiej w realizowaniu wielu powinności zawarowanych

w ustawie: przechowywanie ksiąg, kasy gromadzkiej, broni, także jako

miejsce obronne, warownia. Opisywany w źródłach wizytacyjnych kościół

świlecki, ufundowany został przez hojnego donatora Mikołaja Spytka

Ligęzę w 1631 roku . Kościół ten, istniejący do 1967 roku (spłonął

w 29 października tegoż roku), nosił na portalu drewnianym, przy wyjściu

z kruchty, inskrypcję: „A. D. 6 Junii 1636” , będącą prawdopodobnie datą

konsekracji. Poprzednia świątynia ufundowana, być może jeszcze, przez

arcybiskupa Jana Rzeszowskiego (założyciela parafii), spłonęła w czasie

najazdu Kantemira Murzy w czerwcu 1624 roku .

Skąpe informacje z wizytacji biskupich z XVII i pocz. XVIII wieku nie

pozwalają na dokładne odtworzenie wyglądu kościoła. Dopiero opisy

sporządzone w dwóch wiekopomnych wizytach pasterskich biskupa

Wacława Hieronima Sierakowskiego z lat 1745 i 1754 odzwierciedlają

w niemal fotograficzny sposób wygląd kościoła i innych budynków

122

123

124

105

Zestawienie wykonane na podstawie: Ks. Mieczysław Kociubiński, Księża Diecezji Przemyskiej
obrządku łacińskiego, t. I. Od początków Diecezji do Pierwszego Rozbioru Polski, cz. I. Biogramy,
Jarosław 1960, według alfabetycznego układu biogramów, mps w Archiwum Archidiecezjalnym
w Przemyślu.

122

123

124

Adam Przyboś, op.cit., s. 73; Akta radzieckie rzeszowskie 1591-1634, wydał Adam Przyboś,
Wrocław - Kraków 1957, s. XLIX-L. Wstęp. Oprócz kościoła w Świnczy ufundował kasztelan Ligęza
szereg innych kościołów np. w Dąbrowie k. Tarnowa w roku 1614, kościół bernardyński w Rzeszowie
w latach 1627-1629, kościół reformatów w Bieczu w roku 1630.

Zbiory parafialne Świlczy, Kronika parafii Świlcza, s. 5.

Ustaw dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s. XII. Wstęp.
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plebańskich. Tak 12 września 1745 roku biskup Sierakowski widział

kościół w Świlczy: „Kościół wszystek drewniany w węgłach dobry na

podwalinach. Chór większy z blamkami gontowemi dobremi, mały zaś

chór blamek nie ma. Ściany kościelne gontami staremi obite” . Był to

budynek modrzewiowy, trójnawowy z transeptem, konstrukcji zrębowej

z łączeniem węgłów „na rybi ogon” . Przy kościele istniała również

dzwonnica. Pierwotnie była „(...) złączona z dachem kościelnym

z wiązania jodłowego, tarcicami jodłowemi obita i dachem gontowym

pobita, mająca w sobie dzwonów trzy: mały, większy i największy” .

125

126

127

106

Il.10. Kościół parafialny w Świlczy pod wezwaniem ŚŚ. Szymona i Judy Tadeusza. Stan z lat 50. XX
wieku. Fot. Kronika parafii Świlcza

125

126

127

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1739. Akta parafii Świlcza t. II, s. 152. Opisanie
kościoła w Świlczy supellectitis epusdem, jako i budynków podczas wizyty generalnej 12 septembris
Anno Domini 1745.

Archiwum Dokumentacji Technicznej Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków (dalej:
WO SOZ) w Rzeszowie, sygn. I Gr. II. Karta informacyja kościoła parafialnego p.w. ŚŚ. Judy Tadeusza
i Szymona w Świlczy.

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1739. Akta parafii Świlcza t. II, s. 152. Z wizytacji
W. H. Sierakowskiego z 12 IX 1745 r.
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W II poł. XVIII wieku wzniesiono nową opodal kościoła (na wprost

kruchty, tzn. na zachód), konstrukcji słupowej i na planie kwadratu .

Najpiękniejsze, najbardziej spektakularne było jednak barokowe wnętrze

świleckiej świątyni, które, utrzymane w stylu ludowym, oddawało stan

zachwytu Stwórcą i stanowiło dla prostego ludu lekcję wiary i pokory

128

107

Il. 11. XVIII - wieczna dzwonnica przy kościele w Świlczy. stan z lat 50. XX wieku. Fot. Kronika parafii
Świlcza

128
Archiwum Dokumentacji Technicznej WO SOZ w Rzeszowie, sygn. I Gr. II. Karta informacyjna

dzwonnicy w Świlczy; Dzwonnica ta podobnie jak kościół uległa spaleniu w październiku 1967 r.
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wobec Majestatu Bożego. Wnętrze to w ciągu XVIII wieku zmieniło

wystrój, zyskując, m.in., nowe ołtarze, organy, balasy, a zapewne

i polichromię . Warty przytoczenia jest opis wnętrza kościoła

w Świlczy, widziany oczami biskupa Sierakowskiego, utrzymany

w charakterystycznym dla czasów staropolskich stylu sporządzania

inwentarzy: „Wszedłwszy do kościoła ołtarz wielki snycerskiej roboty,

czarno malowany (w części, przyp. A.Sz.) posrebrzany, z passją

(na środku, przyp. A.Sz.) snycerskiej roboty (...) na (płycie

ołtarza, przyp. A.Sz.) konsekrowanej z gradusami (stopniami, przyp.

A.Sz.) murowanymi dwoma. Na tej (tabernakulum,

przyp. A.SZ.) drewniane stolarskiej roboty, czarno malowane

wyzłacane i posrebrzane, ze drzwiczkami na zawiasach, z zamkiem

i kluczem dobrym. Po bokach ołtarza drzwi do obchodu na zawiasach

żelaznych czterech z haczykami (...). (w narożniku, przyp. A.Sz.)

ewangelij wielkiego ołtarza szafeczka w murze, czerwono malowana,

z drzwiczkami na zawiasach z zameczkiem i kluczykiem

(na oleje święte, przyp. A.Sz.).Ławek (naprzeciwko, przyp.

A.Sz.) siebie stojących roboty stolarskiej orzechowo malowanych dwie na

osoby cztery (tzw. ławy kolatorskie, przyp. A.Sz.). Ambona stolarskiej

roboty z osóbkami roboty snycerskiej czarno malowana,

wyzłacane i posrebrzane, do której wchód z zakrystyi po schodach

drewnianych, z drzwiczkami na zawiasach żelaznych dwóch (...). Pasja na

tęczy roboty snycerskiej z osóbkami dwiema na deskach malowanemi

(spinka w postaci drewnianej belki, oddzielająca absydę od transeptu,

przyp. A.Sz.)” . Z dawnego, XVIII - wiecznego wyposażenia kościoła na

uwagę zasługują dwa boczne ołtarze, które znajdowały się w transepcie.

129

130

in parte in

medio mensie

mensie ciborium

in parte

A cornu

pro deis sacris

ex oppositio

in parte

108

129

130

Barbara Dunin - Fischinger, Andrzej Fischinger, Katalog zabytków sztuki w Polsce. Powiat
Rzeszów, miasto Rzeszów, układ hasłowy, mps w Archiwum Dokumentacji Technicznej WO SOZ
w Rzeszowie.

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1739. Akta parafii Świlcza t. II, s. 143. Opisanie
kościoła w Świlczy supellectis epusdem, jako budynków podczas wizyty generalnej die 12 septembris
A. D. 1745.
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Il. 12. Wnętrze dawnego kościoła w Świlczy. Stan z lat 50. XX wieku. Fot. Archiwum Dokumentacji
Technicznej WOSOZ w Rzeszowie

Pierwszy z nich, po prawej stronie patrząc w kierunku ołtarza, zawierał

obraz ,,Najświętszej Panny Niepokalanego Poczęcia na płótnie” ,

posiadał kamienną i konsekrowaną płytę ołtarza oraz obraz Św. Anny

Samotrzeciej (matki Maryi, przedstawianej z Św. Marią i Jezusem).

Fundacja tego ołtarza musiała mieć związek z istniejącą również w XVIII

wieku w parafii prebendą pod takim tytułem (Niepokalanego Poczęcia,

131

109

131
Ibidem, s. 143. Z wizytacji W. H. Sierakowskiego z 12 IX 1745 r.
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z łac. ). Prebendę stanowił dom - mieszkanie

księdza, prebendarza, składający się sieni, dwóch izb i alkierza oraz

budynków gospodarczych (dwie stajenki, stodoła i ogród zasadzony

śliwami) . Prebenda świlecka mogła stanowić uposażenie dla

wysłużonych kościelnych dostojników szczebla diecezjalnego.

W lewym skrzydle transeptu znajdował się ołtarz Św. Walentego,

z obrazem tegoż świętego, a na zasuwie ,,z obrazem Świętego Jana

Nepomucena, w górze z obrazem Świętej Maryi Magdaleny” ,

posiadający również płytę ( ) kamienną i konsekrowaną. Był to,

prawdopodobnie, ołtarz cechowy garbarzy, zaopatrzony w relikwiarz

(patrz il. 5). Z istnieniem relikwiarza świętego Walentego wiąże się kult

świętego, ściągający do Świlczy pątników z bliższej i dalszej okolicy (św.

Walenty jawił się patronem od morowego powietrza, padaczki i chorób

nerwowych) oraz miejscowa legenda, według której sam Walenty

w figurce - relikwiarzu upatrzył sobie kościół świlecki, gdy wieziony na

kupieckim wozie stawiał koniom taki opór, że kupcy musieli go tu

pozostawić. Kult świętego był jednak faktem o czym świadczyły liczne

wota składane w kościele już w XVIII wieku .

Z ówczesnego wystroju wnętrza wymienić jeszcze trzeba

chrzcielnicę, będącą na wyposażeniu kościoła od jego początku, bo

pochodzącą z I poł. XVII wieku. (chrzcielnica) było „(...)

drewniane, roboty stolarskiej, czerwono malowane na gradusie dębowym

(...) z przykryciem drewnianym (...) w koronę robione, różnie malowane

pozłacane, z prętem żelaznym zasuwającym się i kłódką

z kluczykiem dobrą” . Wart opisania także „(...) chór nad wielkimi

Immaculata Conceptionis

mensae

Baptisterium

in

parte
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Ibidem, s. 155-156. Z wizytacji W. H. Sierakowskiego z 12 IX 1745 r.

Ibidem, s. 144. Z wizytacji W. H. Sierakowskiego z 12 IX 1745 r.

Ibidem, s. 182. Z wizytacji W. H. Sierakowskiego z 28 VIII 1754 r. Wizytator wśród znaczniejszych
wot wymienia: „(...) wotum srebrne, z łańcuszkiem w obłokach S. Walenty ważące 8 łutów (tj. ok. 177
gramów, przyp. A. Sz.) od jejmość pani wojewodziny (...)” (Potockiej (?)), drugie wotum srebrne od
pana Kretowicza ważące 8 łutów (tj. ok. 152 gramy).

Ibidem, s. 143-144. Z wizytacji W. H. Sierakowskiego z 12 IX 1745 r.
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Il. 13. Chrzcielnica z I poł. XVII wieku. Stan z marca 2001 roku. Fot. autor

drzwiami z deszczek budowany, dostatni, do którego wchód

(z lewej strony, przyp. A.Sz.) wychodząc z kościoła, po schodach

drewnianych, mający w sobie podłogę z tarcic i pozytew (organy, przyp.

A.Sz.) szkatulny, czarno malowany, o głosach sześciu i miechach

dwóch” .

a sinistris

136

136
Ibidem, s. 144. Z wizytacji W. H. Sierakowskiego z 12 IX 1745 r.
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Osobnego omówienia wymaga świlecki cmentarz. Cmentarze

w czasach staropolskich zlokalizowane były w bezpośrednim otoczeniu

świątyni. Tak było i w przypadku Świnczy (Świlczy) . W pierwszych

czterech wiekach istnienia parafii (XV - XVIII), kiedy niezbyt liczna była

ludność wsi do niej należących, taki, przykościelny cmentarz wystarczał.

137

137
Ibidem, s. 153. Z wizytacji W. H. Sierakowskiego z 12 IX 1745 r. Wizytotor opisując teren

przykościelny ( ) wymieniał wokół kościoła „(...) cmentarz dostatni parkanem
naokoło obwiedziony (...) daszkiem gontowym pokrytym, mający w sobie wrót dwoje i furtek
trzy (...)”.

clausura ecclesia

112

Il. 14. Barokowy krzyż (XVIII wiek) z głównego ołtarza, starego kościoła w Świlczy. Stan z marca
2001 roku. Fot. autor
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Sytuacja zmieniła się w czasach austriackich (po 1772 roku), kiedy z jednej

strony zwiększony przyrost demograficzny, z drugiej rygorystyczne

przepisy sanitarne zaborcy wymusiły zmiany. Austriacy, w obawie przed

szerzeniem się chorób zakaźnych, nakazali zakładanie cmentarzy

w bezpiecznej odległości od kościołów i innych zabudowań (poza

obszarem zabudowy wiejskiej). W najstarszej księdze metrykalnej

Świlczy, prowadzonej od 1787 roku zachowała się zapiska w języku

łacińskim następującej treści:

. W tłumaczeniu niesie informację,

że pierwszym pochowanym na nowym, polowym, cmentarzu był

czteroletni chłopiec (Jan Wojnarowski) ze Świlczy, w dniu 31 marca 1786

roku. Powyższą datę można uznać datą założenia funkcjonującego do dziś,

cmentarza w Świlczy.

W czasach staropolskich proboszczowie nie zajmowali się

wyłącznie sprawami kultowymi (szafowanie sakramentów, opieka nad

świątynią, cmentarzem itp.). Ważne miejsce wśród trosk powszednich

duchownych szczebla parafialnego zajmowały sprawy gospodarcze.

Wybieranie „z dawna należnych” kościołowi świadczeń: dziesięcin,

mesznego, biskupczyzny, kolędy, stołowego oraz prowadzenie

plebańskiego folwarku. Lakoniczna wzmianka z wizytacji ks. Fryderyka

Alembeka z 3 listopada 1638 roku podaje wysokość mesznego -

podstawowej kościelnej daniny od kmieci, która płacona była na rzecz

proboszcza świleckiego ze wsi Świnczy, Woliczki i Rudnej, w wysokości

jednej beczki żyta od każdego kmiecia ( ) .

„Anno Domini 1786 die 31 martij primuro

cadeaver sepultum est in novo caemeterio campesti puer Joanis

Woynarowski annores 4 de Swilcza”

„unam tunam siliginis”

138

139

138

139

Zbiory parafialne w Świlczy, Księgi parafialne z lat 1787-1847 (
w jednym woluminie), strona niepaginowana.

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1739. Akta parafii Świlcza, t. II, s .93. Fragment
wizytacji ks. F.Alembeka z 3 XI 1638 r.

Liber copulatorum, natorum
i mortuorum
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Jednakże odchodzono już w XVII wieku od pobierania mesznego

w naturaliach, zastępując go ekwiwalentem pieniężnym .

Specyfikacja aktualności kościoła świleckiego z pierwszej dekady

XIX wieku (zatem już z czasów austriackich) wymienia wśród powinności

parafian względem kościoła ( ) meszne: z trzech łanów

chłopskich zasiewanych przez dwór - 28 złotych i od kmieci świleckich -

362 złote (suma) . W tym dokumencie wyszczególniona jest również

dziesięcina płacona z trzech folwarków należących do parafii. Dziesięcina

wytyczna ze świleckiego folwarku z gruntów zwanych Folwark,

Dworzysko, Ćwierci, Rędziny i Włósień (vel Brzeźnik) wynosiła: pszenicy

16 kop 21 snopów, żyta 19 kop 22 snopy, jęczmienia 9 kop 30 snopów, owsa

18 kop 25 snopów, hreczki 4 kopy i 24 snopy. Z dworskiego łanu na

Kamyszynie, użytkowanego przez chłopów (w takim wypadku chłopi

płacili dziesięcinę): 1 kopa pszenicy, 3 kopy żyta, 6 kop jęczmienia, 2 kopy

owsa, 2 kopy hreczki . Z innych dochodów proboszcza wymienić należy

kolędę, którą płacono według ustalonych stawek. Była to o tyle ciekawa

danina, że w pobieraniu jej partycypowali zwykle posługujący przy

kościele: organista, kościelny i nauczyciel. Kolędę płacono z racji

posiadania ziemi i domu na terytorium parafii, mniej istotne czy było się

140

141

142

servitutes

140

141
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Wincenty Styś, Drogi postępu gospodarczego wsi. Studium szczegółowe na przykładzie
zbiorowości próbnej wsi Husowa, Wrocław 1947, s. 49. W Husowie jeszcze w 1612 roku meszne
płacone było w naturaliach: 1 korzec żyta, 1 korzec owsa z 1 łanu; później przechodzono na meszne
płacone pieniądzem; Józef Półćwiartek, Z badań nad rolą gospodarczo - społeczną plebani na wsi
pańszczyźnianej ziemi przemyskiej i sanockiej w XVI-XIX wieku, Rzeszów 1974, s. 98. Do XVII
wieku meszne wybierano w ziarnie, przeciętna wysokość wynosiła 1 kłodę owsa i 1 kłodę żyta z 1 łanu
(Wola Zarczycka, rok 1607).

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1739. Akta parafii Świlcza, t. II, s.211. Role
chłopskie zasiewane przez dwór to: Litówka, Depówka i Harendarskie. Meszne od poszczególnych
kmieci ze Świlczy (w innym wymiarze pieniężnym) zestawiam dalej:

(aneks 1, tabela 3).

ArchiwumArchidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1739.Akta parafii Świlcza, t. II, s.210. Dodatkowo
od dworu rudzińskiego: pszenicy 4 kopy 51 snopów, żyta 43 kopy 57 snopów, jęczminia 4 kopy, owsa
17 kop; od dworu wolickiego: pszenicy 13 kop 51 snopów, jęczmienia 9 kop 5 snopów, owsa 2 kopy
18 snopów.

Kmiecie świleccy na podstawie
regestru mesznego z lat 1829 - 1864

114
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katolikiem i parafianinem dlatego w Świlczy ją również

Żydzi (!) .

Innego rodzaju dochód, bo nie stanowiący uposażenia proboszcza,

płynął z tzw. krów kościelnych. Krowy te pochodziły z donacji chłopskich,

ofiarowywane najczęściej na intencje mszalne za zmarłymi. Nie wchodziły

w skład inwentarza żywego plebana i pozostawały w oborach chłopskich

(z reguły u ofiarodawców). Chłopi za mleko i przychówek płacili roczny

czynsz, który szedł na cele kultowe (utrzymanie świątyni) i był

w dyspozycji, najczęściej, bractw religijnych istniejących w parafii .

W pierwszej dekadzie XIX wieku było w parafii Świlcza „(...) 13 krów

kościelnych u poddanych dworskich umieszczonych”, z których pobierano

co rocznie na kościół po 2 złote polskie .

płacili
143

144

145

Il. 15. Zapiska z księgi metrykalnej Świlczy, mówiąca o pierwszym pochówku na nowym cmentarzu.
Fot. z marca 2001 roku, autor
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144

145

Józef Półćwiartek, Z badań nad rolą gospodarczo - społeczną plebani na wsi pańszczyźnianej ziemi
przemyskiej i sanockiej w XVI-XIX wieku, Rzeszów 1974, s.113.

Ibidem, s.54 i 76.

ArchiwumArchidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1739.Akta parafii Świlcza, t. II, s.211.
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W zachowanym w rejestrze krów kościelnych ( )

z lat 1823 - 1860 znaleźć możemy już 14 zwierząt z wyszczególnieniem ich

donatorów bądź dzierżawców. Dzierżawcy ci płacili roczny czynsz

w wysokości 30 krajcarów i 1 kapłona (koguta) rocznie. W latach 1823 -

1829 byli to: Łukasz Trąt, Bartłomiej Misiuda, Wojciech Misiuda, Szymon

Trzynasty, Marcin Rzucidło, Michał Batóg, Tomasz Rykiel, Piotr Boczkaj,

Jan Miś, Wojciech Cisek, Mateusz Bąk (krowa na plebani), Jadwiga

Boczkaj (krowa na plebani), Jacek Smagała (krowa na plebani), Agnieszka

Masionka (krowa na plebani). Czynsz z owych krów przeznaczony był na

kościół a dodatkowe świadczenia - kogut - dla plebana.

Osobnego omówienia wymaga folwark plebański, będący drugą

po dworze feudalną instytucją wsi. Według

globalny obszar beneficjum parafialnego wynosił 74 morgi i 438

sążni. Z tego 53 morgi i 1304 sążnie stanowiły właściwy folwark, będący

pod bezpośrednim zarządem plebana; 10 mórg 499 sążni użytkowali księży

chłopi (zagrodnicy i komornicy); kolejnych 10 mórg i 235 sążni było

uposażeniem szpitala ubogich . Trzon ziemi księdza proboszcza stanowił

łan plebański, nadany równolegle z erekcją parafii (patrz il. 4). Łan księży

zaczynał się „(...) od rzeki środkiem wsi płynącej, na którym (...) (były,

przyp. A.Sz.) budynki wszystkie plebańskie, kościół, wikaria, dom

organisty i cmentarz (...), (ciągnął się, przyp. A.Sz.) do łanów wsi

Przybyszówki”, granicząc od południa „(...) z Kotówką przez dwór

zasiewaną, od północy z rolą Józefa Paci” . Oprócz tego posiadał nadziały,

vecca ecclesia

Metryki Józefińskiej (1785-

1788)
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Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Archiwum Społeczno - Historyczne, sygn. Społ. Hist. I/73.
Archiwalia z urzędu par. w Świlczy (1775 - 1915), Księga rachunków kościelnych ( ) z
lat 1775 - 1860, bns.

Józef Półćwiartek, Tak zwane „krowy kościelne” - problem badawczy dziejów wsi, [w:] Celem
nauki jest człowiek ... . Studia z historii społecznej i gospodarczej ofiarowane Helenie Mandurowicz -
Urbańskiej, pod red. Piotra Fanaszka, Kraków 2000, s. 301.

Józef Półćwiartek, Z badań nad rolą gospodarczo - społeczną plebani na wsi pańszczyźnianej ziemi
przemyskiej i sanockiej w XVI-XIX wieku, Rzeszów 1974, s.31.

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1739. Akta parafii Świlcza, t. II, s.209.
Specyfikacja aktualności kościoła w Świlczy (z pierwszej dekady XIX wieku).

percepta expensa
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na zagospodarowanych później terenach (XVI - XVII wieku), pod

Kamyszynem i na Kątach między granicami z Mrowlą i Rudną .

Do prowadzenia gospodarstwa potrzebował pleban czeladzi: parobków,

pastuchów, gospodynie. Mieszkali oni w, opisywanym w połowie XVIII

wieku, budynku folwarcznym, stojącym „z przyczółku rezydencji

plebańskiej”. Zbudowany z drzewa (częściowo tartego, częściowo

ciosanego) składał się z sieni, piekarni zaopatrzonej w „(...) piec piekarski

z gliny lepiony z nalepą”, dwóch komór, obory i dwóch stajni . Ksiądz

potrzebował również całego kompleksu budynków gospodarczych, które

w świetle wizytacji biskupa Sierakowskiego stanowiły: 2 spichlerze, jeden

większy stojący przy starym cmentarzu „(...) z drzewa tartego w węgły

wybudowany (...) w niem powała i podłoga z tarcic ułożona i sąsieków

cztery. Pod tym spichlerzem piwnica w ziemi wybrana, drzewem

obudowana”; gumno „(...) parkanem gontem pobitym, (...) (częściowo,

przyp. A.Sz.) płotem otarnionym ogrodzone” W tymże ogrodzeniu gumna

znajdowały się stodoła „(...) częścią z przyciesi , częścią zaś z okrąglaków

budowana, słomą poszyta, do której wrót podwójnych dwoje”; szopa „(...)

na słupach polegająca i słomą poszyta” . Wizytacje biskupie z XVIII

wieku zwracały uwagę na zły stan budynków folwarku plebańskiego,

postulując ich reperację . Na przełomie lat 80. i 90. XVIII wieku

przeprowadzono w parafii Świlczy szereg inwestycji. Wybudowano

między innymi w rezydencji proboszcza komin z cegły „dźwirkami
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Ibidem, s.209. Specyfikacja aktualności kościoła w Świlczy wymienia dalej: 1) pole zw. Kamyszyn:
„(...) graniczy od wschodu z polem (nieczyt.) Litwy i Stanisław Kolbusza, od zachodu Kazimierza
Drozda i Michała Wątroby (...)”; 2) pole zw. Kąty: „(...) między łąkami Stanisława Kolbusza
i Kazimierza Drozda (...)”(przy polu plebańskim zw. Kamyszyn); 4) łąka zw. Stawki:,,(...) graniczy od
wschodu z drogą (...) wygonem, od zachodu z łąką Tomasza Czacha, od północy z pastwiskiem
mrowelskim, od południa z polem plebańskim zw. Kamyszyn”, 5) łąka zw. Klinik: „(...) graniczy (...)
od południa z polem Kamyszyn, od zachodu z drogą zw. Wygonem”; oprócz tego pole zw. Brzeźnik
(vel. Włósień) obsadzone księżymi chłopami.

Ibidem, s. 154. Z wizytacji W. H. Sierakowskiego z 12 IX 1745 r.

Ibidem, s. 154-155. Z wizytacji W. H. Sierakowskiego z 12 IX 1745 r.

Józef Półćwiartek, Z badań nad rolą gospodarczo - społeczną plebani na wsi pańszczyźnianej ziemi
przemyskiej i sanockiej w XVI-XIX wieku, Rzeszów 1974, s.57.
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żelaznymi opatrzony” (w 1787 r.), nową wikarię (w 1791 r.) wraz

ze „stodółką” i oborę (w 1787 r.). Bardzo ciekawą i znamienną dla czasów

austriackich, była studnia w 1789 roku wybita, mająca 38 łokci (tj. ok.

22,4 m) głębokości. Była cembrowana dębiną, zaopatrzona w koło ręczne

z wałem, łańcuchem i dwoma okutymi wiadrami (zawieszonymi

dodatkowo na obracającym się werblu). Studnia była obudowana, miała

dwa wejścia (po schodach), od północy i od południa, prowadziło od niej

koryto, którym woda płynęła do obory, dla pojenia bydła . Trzeba

zaznaczyć, że oprócz budynków folwarcznych plebańskich na terenie

przykościelnym znajdowały się domy księży: wikarego i prebendarza oraz

organisty, przy których funkcjonowały małe gospodarstwa zaopatrzone

w budynki dla inwentarza i na plony (stodoły, obory, stajenki, chlewy).

Wśród budynków przykościelnych najważniejsza była rezydencja księdza

plebana jako ośrodek dyspozycyjny parafii i folwarku. W XVIII i I poł. XIX

wieku była to budowla drewniana „(...) z drzewa tartego w węgły

wybudowana gliną (z zewnątrz, przyp. A.Sz.) wylepiona, (...)

niebiesko malowana, dachem gontowym reparacji potrzebującym pokryta.

Przed nią ganek na czterech słupach polegający u dołu tarcicami zabity,

daszkiem gontowym pokryty” . Posiadała sień, izbę, alkierz komnatkę

i dodatkowo przybudowane pomieszczenie, zw. . Wart

uwagi był piec kaflowy (koloru biało - niebieskiego), postawiony na

murowanym fundamencie, z kominem murowanym wpuszczonym ponad

powałę. Piec był tak pomyślnie wymurowany, że znajdując się w izbie

ogrzewał również alkierz .

Między budynkami przykościelnymi zakładane były ogrody „na

jarzynę” (uprawy jare) i sadki z drzew śliwowych, gruszowych
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Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1738. Akta parafii Świlcza, t. I, s.31-33. Stan
majątku kościelnego z 1792 roku.

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1739. Akta parafii Świlcza, t. II, s.153. Z wizytacji
W. H. Sierakowskiego z 12 IX 1745 r.

Ibidem, s.153. Z wizytacji W. H. Sierakowskiego z 12 IX 1745 r.
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i wiśniowych. W połowie XVIII wieku stały inwentarz (nie podlegający

dziedziczeniu przez spadkobierców proboszcza) folwarku stanowiły:

4 woły, 4 krowy, wóz „ze wszystkim porządkiem”, pług i jedna para bron .

Proboszczowie świleccy oprócz folwarku posiadali własnych

chłopów. Źródła XVII - wieczne mówią o trzech zagrodnikach na księżych

ogrodach ( ) . Natomiast rewizja generalna

z lat 1711-1713 wymienia „księżych chałup 30” , z których część

stanowiły domy zagrodników. Przekaz ten pozwala wnioskować,

iż pleban, oprócz wymienianych w rejestrze poborowym zagrodników,

posiadał zapewne komorników i budników zajmujących się rzemiosłem.

Według zaopatrzenie chłopów

plebańskich wynosiło 10 mórg i 499 sążni , stanowiących wspominany

wyżej w przypisie, Brzeźnik (Włosień). Protokół z wizytacji biskupa

Betańskiego z 28 listopada 1781 roku wymienia nazwiska poddanych

księdza proboszcza, wyszczególniając ich feudalny status (zagrodnicy,

budnicy, komornicy) oraz powinności pańszczyźniane:

1) Tomasz Szczęś, 2) Stanisław Szczęś, 3) Michał

Osetkowicz, 4) Jan Wojnarowski
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hortulani in hortis sacerdotis

Metryki Józefińskiej (1785-1788),

Chłopi plebańscy według wizytacji biskupiej z 1781 roku

zagrodnicy:
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Ibidem, s.155. Z wizytacji W. H. Sierakowskiego z 12 IX 1745 r.

Rejestr poborowy ziemi przemyskiej 1651, wydali Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś, [w:]
Polska południowo - wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. I, cz. 2 , Rzeszów 1997,
s. 107.

Józef Półćwiartek, Materiały do dziejów Rzeszowskiego w archiwach i bibliotekach Lwowa od
XIV do połowy XIX wieku, [w:] Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
R. VII, nr 7, Rzeszów 1975, s. 55.W aneksie: Rewizja generalna ziemi przemyskiej części zasańskiej
(lewobrzeżnej) z 1713 roku.

Józef Półćwiartek, Z badań nad rolą gospodarczo - społeczną plebani na wsi pańszczyźnianej ziemi
przemyskiej i sanockiej w XVI-XIX wieku, Rzeszów 1974, s.31.

ArchiwumArchidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1738.Akta parafii Świlcza, t. I, s. 76 - 77.
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budnicy:

komornicy:

1) Antoni Trojan, 2) Franciszek Świder, 3) Jacenty Nowak,

4) Jakub Janowski, 5) Wojciech Plecak, 6) Jakub Wilczek, 7) Antoni

Koczoń, 8) Jan Delikat, 9) Józef Depa, 10) Andrzej Książek,

11) Wawrzyniec Dudek, 12) wdowa Pacina, 13) wdowa Franczyczka,

14) Tomasz Franczyk, 15) Franciszek Kędzia, 16) Stanisław Misiuda,

17) Tomasz Stolarz, 18) Jacenty Smagała, 19) Stanisław Kokoszka,

20) Stefan Surmicki, 21) Józef Skrzypek, 22) Antoni Grendysa, 23) Maciej

Stachurski

1) Wawrzyniec Kamela, 2) Adam Franczyk, 3) Antoni

Pasierb, 4) Szymon Madera, 5) Wojciech Macieląg, 6) Franciszek

Dziekciarz

Zagrodnicy pociągani byli do pańszczyzny w wymiarze 2 dni

pieszych w tygodniu, a za daną w użytkowanie łąkę plebańską - po 10 dni

(dodatkowych) w terminie „od Świętej Małgorzaty do Świętego Mateusza”

(tj. 20 VII- 21 IX). Budnicy odrabiali 1 dzień pieszy w tygodniu,

a komornicy po 1 dniu w tygodniu „od Świętego Wojciecha do Świętego

Marcina” (tj. 23 IV- 11 XI). Nadto zagrodnicy i budnicy obciążeni byli

powinnością powabów: „(...) gdy nagła tego wyciąga potrzeba, żeby za

szostaczki (tj. 6 groszy, przyp. A.Sz.) wychodzili do dziennej roboty

gruntowej (...) nie więcej jak raz w tydzień” i podwodów (wyjazdów

wozem za księżymi potrzebami) „najdalej w mil dwie” (tj. ok. 15 km,

przyp. A.Sz.). Wszyscy księży poddani: zagrodnicy, budnicy i komornicy,

„(...) według dawnego zwyczaju, po sztuce jednej (płótna, przyp. A. Sz.)

oprząść (...) obowiązani” byli .

Instytucją społeczną, pozostającą pod opieką kleru parafialnego,

była szkoła. Monopol na oświatę ludową (najniższy stopień) posiadały

parafie do czasów austriackich, kiedy cesarzowa Maria Teresa dekretem

z 6 XII 1774 roku przekazała szkolnictwo ziem wcielonych (Galicji),
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Ibidem, s. 76 - 78. Wizytacja biskupa Betańskiego z 28 XI 1781 r.
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władzom państwowym . Ze względu na brak odpowiednich źródeł nie

można ustalić od kiedy istniała w Świnczy szkoła parafialna. Na podstawie

analiz specyficznych warunków szkolnictwa w ziemi przemyskiej można

przyjąć, że istniało tam nauczanie już w XVI wieku . Pierwsza wzmianka

o szkole w Świnczy, pochodząca z protokołu wizytacji alembekowskiej

z 1638 roku, ukazuje budynek szkolny ( ) w złej kondycji

materialnej i potrzebujący naprawy . Jednakże w XVII wieku,

szczególnie w I poł., funkcjonowanie szkół było raczej poprawne. Wojny II

poł. XVII wieku i początków XVIII wieku przyniosły załamanie

wszystkich instytucji społecznych ze względu na ogólne zubożenie

ludności oraz przyćmienie potrzeb wyższego rzędu (w tym nauki). Podczas

wizytacji biskupa Jana Szembeka z 1721 roku w szkole świleckiej,

znajdującej się w domu organisty nie było żadnych uczniów (

) Notabene, również budynek szkolny z tego okresu

potrzebował reparacji.

Uczniami szkół parafialnych byli , w wieku

pozwalającym przyjmować sakramenty (tj. ok. 10 - 12 lat). Ich ilość była

niewielka w stosunku do ogólnej liczby parafian. Cele nauczania

formułowano na synodach diecezjalnych (m. in. w 1641 i 1723 r.) ogólnie

jako: wychowanie dla potrzeb kościoła, religii i państwa, co w praktyce

przekładało się na naukę czytania i pisania, pogłębianą nieraz o „wykłady”

z katechizmu prowadzone przez proboszcza w dni świąteczne . Niski był

poziom nauczania parafialnego, jako że i nauczyciele parafialni nie
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Roman Pelczar, Szkolnictwo parafialne ziemi przemyskiej i sanockiej (XIV - XVIII w.), Warszawa
1998, s. 7.

Ibidem, s. 191.

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1739. Akta parafii Świlcza, t. II, s. 93. Z wizytacji
ks. Fryderyka Alembeka 3 XI 1638 r.: „(...) domus scholae materia retustion, nondus tameri
succumbenti, musat colit restauration in tempore postulatens”.

Ibidem, s. 111. Z wizytacji biskupa Jana Szembeka z 9 V 1721 r.: „Domus organarii infundo
plebanali posita hoc est schola aniqua indiget reparatione sed nullus freguentat studiossus qui de sunt
pueri”.

Roman Pelczar,op. cit., s. 168 - 170.
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posiadali zbyt dużej wiedzy. Byli nimi z reguły organiści (stąd też szkołę

utożsamiano często z domem organisty), a ulubiona ich metoda nauczania

polegała na pamięciowym przyswajaniu słówek i sentencji przez ucznia -

stawianiu tych samych pytań i oczekiwaniu gotowych odpowiedzi .

W sposobie tym dobrze realizowane było wychowanie dla potrzeb parafii,

tzn. nauka śpiewu kościelnego i przygotowanie do posług liturgicznych

(ministrantura), oraz ogólne wychowanie w posłuszeństwie i karności,

zważywszy, że atrybutem władzy nauczycielskiej była rózga .

Mimo niezbyt wysokiego poziomu nauczania (nawet na owe czasy)

oraz znikomego oddziaływania na wieś (niska frekwencja), szkoły

parafialne stanowiły dla chłopskich dzieci drogę awansu społecznego .

Przykładem tego był przypadek świleckiego kmiecia Sebastiana Guta,

który miał dwóch synów i obu „dał na nauki”, gospodarstwo zaś odsprzedał

sąsiadowi, Mikołajowi Misiudzie. Jeden z synów Sebastiana, Maciej,

noszący już nazwisko Gutowicz, zostawił własnoręczny podpis

na dokumencie sprzedaży ojcowskiej roli w roku 1719 .

Druga instytucją oddaną w opiekę i zarząd kościoła świleckiego

był szpital, stanowiący swego rodzaju dom opieki i azyl dla

poniewierających się po parafii ubogich. Przytułek parafialny spełniał rolę

nie tylko instytucji religijno - charytatywnej, stanowił bowiem jeden

z elementów funkcjonującego wówczas układu społeczno -

gospodarczego . Według dokumentów fundacyjnych miał służyć
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Ibidem, s. 176

Zabytki ikonograficzne z epoki przedstawiając szkoły ukazują nauczyciela siedzącego wśród
uczniów i trzymającego pokaźną rózgę.

Roman Pelczar, op.cit., s. 149 - 150.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 385. Akta Gminy Świlcza, sygn.49. Księga wójtowsko
- ławnicza (1631-1838), s.80. Sebastian Guto skończywszy pracowite lata na (...) roli, (...) dwóch
synów swoich własnych w nauki (...) dawszy, którzy nieprotentowali tego imienia, aby na nim życie
swoje terminowali (...)”, odsprzedał rolę Mikołajowi Misiudzie (26 III 1719r); pod dokumentem
podpisał się własną ręką:„ Maciej Gutowicz studiosus”.

Zdzisław Budzyński, Dzieje opieki społecznej w ziemi przemyskiej i sanockiej (XV - XVIII w.),
Przemyśl - Kraków 1987, s.48.
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weteranom pracy folwarcznej, którzy ,,(...) na pańskich robotach się

wyrobieli, albo jakiem przypadkiem do ubóstwa, albo złego zdrowia

i ułomności jakiej przyszli” . Szpital świlecki powstał już na początku

XVII wieku, gdyż art. 14. ustawy wiejskiej (z roku ok. 1628), potwierdza

jego istnienie oraz konieczność reorganizacji w nowych warunkach

gospodarczych, gdy Świnczę z rąk Stanisław Lubomirskiego przejął

Mikołaj Spytek Ligęza. Jednakże wiekopomnym fundatorem szpitali,

m.in. w Świnczy (Świlczy), jawi się właśnie kasztelan sandomierski, który

ufundował w sumie 12 zakładów i zapewnił schronienie 128 osobom.

Eregował je wspólnym dokumentem fundacyjnym, wystawionym

30 kwietnia 1631 roku na zamku rzeszowskim . W przypadku Świnczy,

Ligęza dokumentem z 30 IV 1631 roku potwierdził swą fundację

oblatowaną w ustawie z roku 1628, w nieco zmodyfikowanej formie (wg

ustawy szpital miał dawać schronienie przynajmniej 12 osobom,

w dokumencie z 1631 roku fundacja przewidywała 10 osób). Mikołaj

Spytek Ligęza edyktem z 11 lutego 1635 roku przekazał dokument

fundacyjny gromadzie świleckiej oraz zobligował plebana parafii Świnczy

do opieki nad przytułkiem . W fundacji tej kasztelan Ligęza

zobowiązywał i przestrzegał sukcesorów, aby nie uszczuplali nadań

szpitalnych, a także, aby w razie pożaru odbudowali go w przeciągu sześciu

tygodni . Uposażenie szpitala stanowiła rola na Kamyszynie i ogród.
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Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1739. Akta parafii Świlcza, t. II, s.83. Z aktu M. S.
Ligęzy potwierdzającego erekcję szpitala w Świnczy (1636 r.).

Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s. 8. Art.14. „Szpital swineczki. Ten gdzie teraz jest, być ma, do którego pewne
legumina pan z dwora na kwartały dawać naznaczy”.

Zdzisław Budzyński, op.cit., s.48.

Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s. 16-17.Mikołaja Spytka Ligęzy kasztelana sandomierskiego rozporządzenie dla wsi
Świlczy (z 11 II 1635 r.): „Podałem do skrzynki gromadzkiej swineczkiej przywilej i fundusz szpitala
(...). I szpitalnego mają obierać, którego X pleban swinieczki dozierać ma, którego na sumieniu
obowiązuje, wszystkie kondycje aby im dosyć czyniono było”.

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1739. Akta parafii Świlcza, t. II, s.76. Z aktu M. S.
Ligęzy potwierdzającego erekcję szpitala w Świnczy (1636 r.). Dom szpitalny zawarowany
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Dodatkowo Mikołaj Spytek Ligęza zagwarantował coroczne legumina

z pańskiej spiżarni: 5 mac jęczmienia, 1 korzec owsa na gruce (w okresie

Wielkiego Postu), pół korca grochu, 1 wieprz, 20 kwart masła, 40 kwart

sera, cielę lub barana z folwarku na Boże Narodzenie (Gody) i Wielkanoc.

Na te święta przysługiwało ubogim także pół beczki piwa. Na opał miano

dostarczać szpitalowi 3 wozy drewna na tydzień w ciągu zimy

(„od Świętego Marcina do wiosny”), a w lecie 1 wóz suchych drew

tygodniowo . Osobnym uposażeniem świleckich ubogich był roczny

czynsz w wysokości 40 złotych polskich z przeznaczeniem „na mięso i na

szledzie” (śledzie). Ligęza zapewniał im także corocznie ubrania:

10 sukien i 10 par trzewików. Trzewiki wydawane były ,,na Święty

Marcin”, tj. 11 XI . Przywilej gwarantował szpitalowi pewną

samorządność w corocznym wyborze ,,starszego szpitala”, ,,na Święty

Marcin”, w obecności urzędnika pańskiego i ławy wiejskiej. Stawiał

również pewne wymagania pensjonariuszom w zamian za opiekę pańską.

Powinności ubogich dotyczyły głównie modlitw za fundatora i jego

rodzinę: codziennie odmawiane ,,(...) pięć pacierzy i jedno przed

ołtarzem wielkim padłwszy krzyżem na ziemię (...) za grzechy fundatora

i jego rodziny” . Powszechne było, niezawarowane w przywilejach,

a wynikające z praktyki, pociąganie dziadów i baby szpitalne do

praktycznych usług w stosunku do kościoła parafialnego np.: sprzątanie,

przygotowywanie wody i światła na mszę, poruszanie miechów przy

organach . W II poł. XIX wieku zyskali oni swoistą użyteczność

społeczną. W czasach księdza proboszcza Wincentego Poznalskiego
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181

credo

w dokumencie koniecznością odbudowania w razie spalenia miał mieć: ,,(...) izbę, komorę, sień,
ognisko i izdebkę dla chorych”, miał być także obity gontami.

Ibidem, s. 78 - 79. Z aktu M. S. Ligęzy potwierdzającego erekcję szpitala w Świnczy (1636 r.)

Ibidem, s. 80 - 82. Z aktu M. S. Ligęzy potwierdzającego erekcję szpitala w Świnczy (1636 r.). Sukno
miało być białe, dobre gatunkowo: ,,(...) białe, grube, w Bieczu albo w Ciężkowicach kupowane”.

Ibidem, s. 87. Z aktu M. S. Ligęzy potwierdzającego erekcję szpitala w Świnczy (1636 r.).

Zdzisław Budzyński, op.cit., s.137
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(1867 - 1875) wszystkie nieślubne dzieci z parafii trzymane były do chrztu

przez ubogich szpitalnych ( ) .

Uposażenie szpitala świleckiego zmieniło się w ciągu

dziesięcioleci XVII, XVIII i pocz. XIX wieku. Pod koniec XVIII wieku

dochody szpitalne pochodziły z czynszu, z 10 morgowej roli na

Kamyszynie, dwóch bud stojących nad rzeczką,

z ordynarii kwartałami z dworu wydawanej (na rok: 4 korce żyta, 4 korce

jęczmienia, 1 korzec tatarki) . Rola kamyszyńska, zwana też szpitalówką

była podzielona na dwie części. W 1792 roku dzierżawili ją Jacenty Worosz

i Walenty Chmaj . W 1820 roku do sumy uposażenia doszła hipoteka

z lwowskiej kamienicy .

Istotny był również sam budynek szpitala. Do końca XVIII wieku

była to budowla drewniana, stojąca „za kościołem, opodal wsi przy

moście”. Taki opis szpitala zamieścił wizytator w 1781 roku: ,,(...) dom

szpitalny z drzewa starego z przydatkiem podwalin, drzwi i sztuk

niektórych nowych, w węgły budowany, dach na wiązaniu i słupach

mający, słomą pokryty (...). Z sieni po prawej ręce, drzwi (...), do izby w

której piec piekarski z nalepą (...). Okien dwoje w drewno oprawnych, obok

tej izby komora (...). (na przeciwko, przyp. A.Sz.) podobnaż

izba z komorą” . Miał zatem XVIII - wieczny szpital w Świlczy układ

dwóch bliźniaczych izb z komorami, przedzielonych sienią, który

zawdzięczał rygorystycznym zarządzeniom władz kościelnych

pauperes xenodochii

Ex oppositio
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(rzemieślniczych)
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Zbiory parafialne w Świlczy, Liber natorum Świlcza 1867-1882. Najszęściej przewijające się
nazwiska ubogich: Maria Kędzia, Maciej Wepsięńć, Maria Zbilut, Andrzej Macieląg, Anna Lubas,
Adam Pacia, Katarzyna Jacina, Jakub Klimczak, Maria Worosz, Zofia Hul.

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1739. Akta parafii Świlcza, t. II, s.69. Dochody
i wydatki szpitala (z 20 VIII 1786 r.); 1 korzec = 32 garnce ~ ok. 128 litrów.

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1738. Akta parafii Świlcza, t. I, s.35. Stan majątku
kościelnego w Świlczy z 1792 roku.

Ibidem, s.251. Tabela specyficationes z 1843 roku: ,,(...) a summa capita 1598 fr. hipothecata
Leopoli super donatio Fani Hirzo die 27 V 1820”.

Ibidem, s.75-76. Z wizytacji biskupa Betańskiego z 28 XI 1781 r.
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188

189

Zdzisław Budzyński, op.cit., s. 131.

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1739. Akta parafii Świlcza, t. II, s.69. Dochody
i wydatki szpitala (20 VIII 1786 r.). Dokument podaje dalej: ,,Sprawdzone więc (...) na szpital drzewo
roku teraźniejszego, kosztuje: 40 złotych 1 grosz, tegoż tarcie najętym z Mrowli traczom kosztuje:
39 złotych 11/2 grosza”.

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1738. Akta parafii Świlcza, t. I, s. 35. Stan majątku
kościelnego w Świlczy z 1792 roku.

nakazujących budowę osobnych izb: tzw. ,,dziadowskich” (dla mężczyzn)

i ,,babskich” (dla kobiet) .

Jak wynika z dokumentu dochodów i wydatków 1786 roku.,

opisywany (stary) budynek szpitalny był rozebrany i na jego miejsce

wystawiony nowy w latach 1782-1783, który jednak 9 lipca 1785 roku

,,przypadkowym ogniem zgorzał” (wraz z innymi ośmioma chałupami) .

Po pożarze opornie szło odbudowywanie szpitala, gdyż jeszcze w 1792

roku ubodzy nie mając gdzie się podziać, poniewierali się po wsi .

Nie mniej 19 XII 1799 roku kmieć świlecki, Józef Pacia, odstąpił

gromadzie, na budowę murowanego szpitala ubogich, 1 i 1/2 morga ogrodu

w zamian za 3 morgi pola z gościńca publicznego, a budową kierował
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Il. 16. Szpital świlecki z pocz. XIX wieku. Stan z 1952 roku. Fot. Franciszek Kotula
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Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1739. Akta parafii Świlcza, t. II, s. 5 i 195. Tabela
specificationes z 1823 roku, wymienia w świleckiej parafii szpital murowany ( ).

Zbiory parafialne Świlczy, Kronika parafii Świlcza, s.12. Autor dodaje, że na miejscu dawnego
szpitala ubogich postawiono Ośrodek Zdrowia.

Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s. 5 i 7.

ex solido muro

ówczesny proboszcz Paweł Nawrocki . Budynek ten przetrwał niemalże

do naszych czasów, został w 1955 roku przyjęty przez Zarząd Gminy

i rozebrany .
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Obronność wsi

Czasy staropolskie wyjątkowo obfitowały w wojny nękające

pograniczne ziemie. Były to zarówno wielkie zawieruchy, które jak taran

przetaczały się przez ziemie ruskie (ziemię przemyską, w której leżała

Świncza): najazdy Tatarów, Wołochów, Szwedów, Siedmiogrodzian;

jak i cały szereg prywatnych wojen i zajazdów, drogą których bogatsza

szlachta i magnateria dochodziła swoich praw. Były też inne ,,wojenne”,

niebezpieczeństwa od ,,hultajów na gościńcu czyniących się żołnierzami”

i „kijaków” , najmujących się do pędzenia wołów z Ukrainy,

nie stroniących od rozboju i grabieży. Niewątpliwie największe zagrożenia

dla ludności wiejskiej stanowili Tatarzy, wzbudzający paniczny strach

samym dźwiękiem swego imienia (nazwa Tatar, z łac. może być

tłumaczona jako ,,piekielnik”). Ich sposób prowadzenia najazdów

powodował, że przez długie wieki rycerstwo polskie nie potrafiło podjąć

z nimi skutecznej walki, a tym samym bronić przed nimi kraju (por. najazdy

tatarskie z XIII wieku). Taktyka najazdów tatarskich opierała się na

szybkości i zaskoczeniu. Przemieszczali się oni wyłącznie na końskich

grzbietach, nie ciągnąc za sobą taborów (tzw. komunikiem). Wchodząc na

terytorium przeznaczone do grabienia zakładali obóz (kosz), z którego

rozsyłali po okolicy stosunkowo niewielkie oddziały, 2000 - 3000

192

Tartar
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ordyńców. Prawie nigdy nie wiązali się w walkę tam gdzie napotkali

zdecydowany opór (regularne wojsko, zacięcie broniona forteczka: dwór

lub kościół) .Atakowali zwykle zaskoczone i bezbronne wsie, palili domy

i budynki gospodarcze, uprowadzali inwentarz żywy, a ludzi brali w jasyr.

Przedmiot grabieży stanowili dla nich głównie ludzie i zwierzęta, które na

własnych nogach mogły pokonać znaczne odległości. Mieli Tatarzy swoje

szlaki, którymi zapuszczali się w tereny Rzeczypospolitej. Chcąc grabić

ziemię przemyską i sanocką, dochodząc aż pod Rzeszów i Sanok, wybierali

Szlak Wołoski - wkraczając z Mołdawi na Pokucie na wysokości

nadgranicznego miasta Śniatynia. Idąc wzdłuż Dniestru przekraczali go

w pobliżu Halicza lub Martynowa, szli na Przemyśl, Jarosław, Przeworsk,

Łańcut, Rzeszów i dalej na Sędziszów . Ziemię przemyską najeżdżali

Tatarzy budziaccy, zasilani czasem przez oddziały grasantów wołoskich

(Wołosi - dzisiejsi Rumuni).

Omawiając najazdy tatarskie okresu nowożytnego, należałoby

zacząć od roku 1498, kiedy hordy Tatarów i Wołochów wkroczyły na Ruś,

niszcząc ją ogniem i mieczem. Padły wówczas takie miasta jak Przemyśl,

Jarosław, Przeworsk, Łańcut, Rzeszów, Ropczyce , nie mówiąc

o okolicznych wsiach, które stratowano kopytami końskimi i spalono,

a ludność popędzono w straszną niewolę. Kolejne duże najazdy, z lat 1524

i 1575, również dotarły aż pod Rzeszów. Jednakże najstraszniejszym

pochodem Tatarów była wyprawa baszy białogrodzkiego (Białogród vel

Akerman, stolica ordy budziackiej) - Kantemira Murzy - podjęta późną

wiosną 1624 roku. Wyruszył on z około 30 - tysięcznym czambułem i idąc

Szlakiem Wołoskim (na Śniatyń i Pokucie), doszedł pod Przemyśl,

a zakładając kosz koło Medyki rozpuścił kilkutysięczne zagony po
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Janusz Pajewski, Buńczuk i koncerz. Z dziejów wojen polsko - tureckich, Warszawa 1978, s.109 i
następne.

Ibidem, s.109-110.

Ks. Jan Wołek - Wacławski, Będziemyśł i Klęczany. Rys historyczno - etnograficzny, Jaworów
1937, s.45.
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szerokiej okolicy, po Brzozów, Krosno i Rzeszów . We wtorek

11 czerwca 1624 roku jeden z zagonów stanął pod Rzeszowem (w sile ok.

2 tyś. koni), a nie mogąc sforsować żadnego z dwóch mostów , ruszył

w górę Wisłoka ku Piotraszówce (Boguchwale) i tam sforsował bród.

Po drugiej stronie rzeki, chcąc zaatakować Rzeszów od zachodu, zniszczyli

Tatarzy Świnczę, paląc jej zabudowę i kościół, biorąc zapewne i jasyr .

Czambuł Katemira rozbił przy powrotnej przeprawie przez Dniestr, pod

Martynowem, hetman polny koronny Stanisław Koniecpolski, 19 czerwca

1624 roku, uwalniając tysiące jeńców prowadzonych w niewolę,

pochodzących w większości z ziemi przemyskiej . Jednak nie skończyły

się na tym najazdy nomadów. Kolejne wyprawy z 1633 i 1672 roku

dosięgły również ziemi przemyskiej. Szczególnie niszczycielski był

ostatni najazd tatarski z września 1672 roku po którym rejestr

podymnego wymienia w Świnczy tylko 27 ocalałych domów (oprócz

plebańskich)

Obok najazdów tatarskich nękały okolice wojny prywatne. Tak na

przykład w początkach XVII wieku grasował tu Stanisław Stadnicki,

zw. Diabłem Łańcuckim, staczając nieraz regularne walki z oddziałami
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Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s. X-XI; Janusz Pajewski, op.cit., s. 113 i następne.

Jeden most był na wysokości dzisiejszego starego cmentarza (kościoła Św. Ducha), a drugi na
przeciwko rzeszowskiego zamku. Z obydwu mostów zmiótł Tatarów ogień piechoty zamkowej
i artylerii.

Są tu jednak sporne interpretacje źródeł wśród historyków, mianowicie: czy poszli wówczas Tatarzy
dalej na Trzcianę i Będziemyśl? (Ks. Jan Wołek-Wacławski, Bedziemyśl i Klęczany. Rys historyczno -
etnograficzny, Jaworów 1937, s.46.) czy też zawrócili spod Trzciany, gdzie (na górze na terenie
Świlczy), do dziś stoi pamiątkowy krzyż? (Franciszek Kotula, Chłopi bronili się sami. Reportaż
historyczny, Rzeszów 1982, s.70).

Janusz Pajewski, op.cit., s.117.

Najazd miał miejsce w czasie wojny polsko - tureckiej (lata 1672-1673). Równoległe
z wkroczeniem armii sułtańskiej i zajęciem Kamienica Podolskiego rozsypały się po Rusi czambuły
chana Selim Gireja. Sławetna dziesięciodniowa szarża (5-14 października 1672 roku) hetmana Jana
Sobieskiego rozbiła większość zagonów, jeden po drugim.

CPAH we Lwowie, fond 13, opis I.Acta Castrensia Premisliensia, t. 1078. Rejestr podymnego ziemi
przemyskiej z 1673 roku, ( opisy znajdujące się w zbiorach prywatnych prof. dra hab. Józefa
Półćwiartka).

s. 126.
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Mikołaja Spytka Ligęzy z Rzeszowa czy Łukasza Opalińskiego

z Leżajska. Na gruncie sporu między Stadnickim a Opalińskim doszło

w 1608 roku do niemałej bitwy. Otóż na gościńcu wiodącym z Krakowa na

Ruś, między Świnczą a Trzcianą ludzie Łukasza Opalińskiego napadli

transport wina i rozmaitych towarów, wieziony przez Diabła z jego śląskich

dóbr do Łańcuta, rabując kilka kuf wina, 3 tysiące talarów i 20 koni. Po tym

zdarzeniu Stadnicki postawił w miejsce napadu słup z wielką tablicą

i wyrytymi literami wiersza mówiącego o „zbrodni” pana z Leżajska. Słup

miał być usuwany przez ludzi starosty leżajskiego i stawiany na nowo przez

Stadnickiego . Notabene słup ten stał być może w tym miejscu, z którego,

jak chce F. Kotula (idąc za miejscową tradycją), zawrócili Tatarzy

w 1624 roku .

Przez okolice Świnczy (Świlczy) przetoczyły się również potężne

nawałnice wojenne na miarę pochodu siedmiogrodzkiego

(transylwańskiego) księcia Jerzego Rakoczego, który za namową

Szwedów przeszedł na wiosnę 1657 roku przez Ruś z iście rozbójniczą

armią kozacko - wołosko - siedmiogrodzką . W okolicach Świnczy zjawił

się wczesną wiosną 1657 roku. Torując sobie drogę ku Krakowowi,

palił kościoły i dwory, bezcześcił ołtarze, zostawiając za sobą spalone

i wymordowane wsie. Trzeba jednak przyznać, że kościół świlecki

szczęśliwie uniknął spalenia, choć, niewątpliwie, wieś ucierpiała

dotkliwie. Rejestr poborowy z 1658 roku wymieniał wśród abiurat

(odprzysiężeń i zwolnień podatkowych) 3 opustoszałe łany i upadłe całe

rzemiosło świleckie w liczbie 7 rzemieślników ( ) i 2 gorzelników
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artifices
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Władysław Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII
wieku, t. II. Wojny prywatne, Kraków 1957, s. 299-300.

Zbiory parafialne w Świlczy, Kronika parafii Świlcza, s. 6. Autor kroniki umiejscawia potyczkę
Opalińskiego ze Stadnickim w dolince zw. Łuckowami, gdzie: „Do czasów II wojny światowej
znajdowała się figurka ukrzyżowanego z kogutkiem na szczycie (...) prawdopodobnie w miejscu tego
faktu”.

Ks. Jan Wołek - Wacławski, Będziemyśl i Klęczany. Rys historyczno - etnograficzny, Jaworów
1937, s.46.
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( ) . Kolejnym wielkim nieszczęściem były działania

wojenne prowadzone na tym terenie przez wodzów wojny północnej,

począwszy od 1702 roku. Pierwszym najeźdźcą był szwedzki generał

Stenbock, który, paląc i wycinając osady, wybierał „kontrybucyje”.

Po Szwedach przyszli Sasi (oddziały saksońskie, wierne królowi

Augustowi II Mocnemu) i Litwini, a po nich znowu Szwedzi. W jesieni

1706 roku do działań wojennych na Rusi włączyła się Moskwa (Rosjanie

cara Piotra Wielkiego) . Na nieszczęścia wojenne nałożyły się, idące

w parze, zaraza (w latach 1705-1706) i głód (1713 r.) taki, że „(...) ludzie

miejscami z lipowego liścia i rzęsy laskowej mąkę robili na kluski” .

Rewizja generalna ziemi przemyskiej, przeprowadzona z inicjatywy

sejmiku wisznieńskiego, po przejściu głównych działań wojennych

(w 1713 r.), wykazała dla Świnczy i okolicznych wsi rozległe zniszczenia:

„Świncza. Osiadłość chałup 110. Kmieci tygodniowych (...) jest 24

z karczmami, między tymi pogorzało 6 jako abiurata mają. (...). Zabrała

konie Moskwa. (...). Wieś na szlaku, od wojsk zrujnowana, obozem stało

szwedzkie wojsko, zboża wytratowało. Powódź wymuliła, grad wytłukł.

Szarańcza do zimy była” .

„Przybyszówka. Osiadłość chałup 70. (...). Bydło zabrane za kontrybucyje.

(...). Szarańcza, grad. Bydło wyzdychało” .

„Rudna Większa i Mniejsza ad Rzeszów. Osiadłość 70 (chałup, przyp.

A.Sz.). (...). Wieś na szlaku, wojsko noclegi i obozy. Woły, wozy zabrane.

caldeari vini cremati 205
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Rejestr poborowy ziemi przemyskiej 1658, wydali Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś, [w:]
Polska południowo - wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. I, cz. 3, Rzeszów 2000
s. 166.

Julian Nieć, Rzeszowskie za Sasów, Rzeszów 1938 s. 46 i następne; Krzysztof Baczkowski,
Sedziszów w XVII i XVIII wieku (do I rozbioru Polski), [w:] Szkice z dziejów Sędziszowa
Małopolskiego i okolicy, pod red. Krzysztofa Baczkowskiego, Rzeszów 1983, s. 70.

Julian Nieć, op.cit., s. 69.

Józef Półćwiartek, Materiały do dziejów Rzeszowskiego w archiwach i bibliotekach Lwowa od
XIV do połowy XIX wieku, [w:] Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ,
R. VII, nr 7, Rzeszów 1975, s. 55. W aneksie:

Ibidem, s. 53.

Rewizja generalna ziemi przemyskiej części zasańskiej
(lewobrzeżnej) z 1713 r.
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Szarańcza, grad częsty wielką ruiną. Pogorzało kmiecych chałup 4, mają

abiurata” .

Tak więc zniszczenia wojenne rysowały się smutną statystyką.

Pamiętać trzeba, że z każdą spaloną chałupą, zarekwirowanym wołem,

padłą krową, czy przetrzepaną z drobnych kosztowności skrzynią wiązało

się indywidualne nieszczęście chłopskiej rodziny. A stratowane zboże,

spalone zbiory oznaczały nierzadko śmierć głodową.

Charakter walk upowszechniony na tych terenach w II poł. XVII

wieku, tzn. prowadzone przez regularne oddziały wojskowe, silne ogniem

muszkietów i dział, wykorzystujące umiejętności inżynieryjno - saperskie,

czynił wsie i małe miasteczka bezbronnymi i zdawał na łaskę bądź niełaskę

najeźdźcy. W I poł. XVII wieku, kiedy cierniem w oku szlachty -

posesorów były najazdy Tatarów oraz niepokoje ze strony grasujących

band, odpowiednie zorganizowanie i ufortyfikowanie wsi mogło ją

uchronić przed nieszczęściem: ludność przed śmiercią lub niewolą, a cały

inwentarz przed spustoszeniem. Wspomniany wielokrotnie, Mikołaj

Spytek Ligęza, dobry gospodarz, a przy tym niezgorszy wódz (był

regimentarzem województwa sandomierskiego), wyciągając naukę

z najazdu 1624 roku, rozpoczął prace fortyfikacyjne, mające zabezpieczyć

jego rzeszowskie dobra przed podobnymi zniszczeniami. Wedle

uniwersałów Rzeszów, Głogów (Głowów), Krasne i Świlcza (Świncza)

miały stanowić drewniano - ziemne forteczki osłaniające się nawzajem,

a zarazem chroniące przed zniszczeniem centrum gospodarcze dóbr

i siedzibę pańską - Rzeszów . Etnograf i historyk, Franciszek Kotula,

w opracowaniach dotyczących warowni wzniesionych z inicjatywy
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Ibidem, s. 54.

Akta radzieckie rzeszowskie 1591-1634, wydał Adam Przyboś, Wrocław - Kraków 1957, s. LIV.
Wstęp.

Franciszek Kotula, Obwarowania Rzeszowa i rozwój przestrzenny miasta w XVII-XVIII wieku,
[w:] Pięć wieków miasta Rzeszowa XIV-XVIII, pod red. Franciszka Błońskiego, Warszawa 1958, s.
172; Franciszek Kotula, Chłopi bronili się sami. Reportaż historyczny, Rzeszów 1982, s. 121.
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kasztelana Ligęzy, wysuwał hipotezę, że musiały być one do siebie

podobne (jak w rzemiośle dzieło jednego majstra). Szczęśliwym zbiegiem

okoliczności zachowały się dla Świlczy (Świnczy), wraz z

, trzy artykuły ustawy wiejskiej dotyczące obrony

wsi. Miały one charakter edyktów nakazujących sposobienie się do obrony:

zaopatrzenie w broń palną i sieczną, kopanie rowów i sypanie wałów,

wreszcie, stawiania parkanu dookoła wsi. Według „drugiego prawa dla

obrony”, Świncza miała być ze wszystkich stron umocniona „na kształt

miasta” i opatrzona warownymi wrotami podobnymi bramom miejskim .

Samą zaś linię umocnień okalających wieś miał tworzyć: „(...) rów wgłąb

na trzy łokcie a wszerz na sześć łokci od pola.Awał ode wsi wzwyż na stery

(cztery, przyp. A.Sz.), a wszerz zakładu na ośm (osiem, przyp. A.Sz.),

a zawierka na stery łokcie. A na tem wale aby miał parkan na słupiech

każdy, a słupy wiązane w kloce dębowe na wale. Żeby słupy nie w ziemi ale

na klocach wiązane beły, a parkany na teble (tj. drewniane belki, przyp.

A.Sz.), a pobicie nad parkanem kolenicą, uwaloną w glinie, snopki z kłoci

żytnej szurno łaty poczyniwszy, aby nie zaciekało. Tak żeby chłop z obu

stron pod przykryciem kalenice się skrył przed deszczem” .

Stanowiło to sporą przeszkodę dla atakujących, którzy chcąc

zdobyć wieś musieli sforsować rów (głęboki na 3 łokcie, tj. ok. 1,7 metra),

wdrapać się na wał ( kolejne 4 łokcie, tj. ok.2,3 metra), co razem stanowiło

przeszkodę o łącznej wysokości 7 łokci (tj. ok. 4 metry). Musieliby

następnie zrąbać solidny parkan, broniony z wyciętych w nim strzelnic

Księgą

wójtowsko - ławniczą
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Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s. 7. Art. 9. („Wtóre prawo na obronę wsi...”) nakazywał: „Aby wszystka wieś wkoło w
okopie beła i wrota warowne do wsi zawarte, jak do miasta. Bo tę Swinczą na kształt miasta mieć chce w
porządku pan”.

Ibidem, s.6. Parkan był to mocny płot o konstrukcji sumikowo - łątkowej, polegającej na tym, że w
pionowo nabite sumiki z wyżłobionymi wzdłuż otworami („garami”), wsuwano poziome łątki
(„teble”), odpowiednio zaciosane na końcach (aby mogły utrzymać się w „garach”). Całość parkanu,
dla ochrony przed deszczem, a także przed sforsowaniem w czasie boju, pokryta była stromym
daszkiem (poszytym słomą lub gontem), bezpośrednio przylegających do sumików i tebli - por.
Franciszek Kotula, Warownie chłopskie XVIII w. w ziemi przemyskiej i sanockiej, [w:] Studia
i Materiały do Historii Wojskowości, t. VII, zeszyt 1, Warszawa 1962, s.85.
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Il. 17. Przekrój XVII - wiecznych obwałowań Świlczy. Oprac.A.Szary, rys. D. Berłowski
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Il. 18. Rekonstrukcja obwałowań Świlczy z I poł. XVII wieku. Oprac.A. Szary, rys. D. Berłowski
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(patrz il. 17 i 18). Spalenie parkanu było utrudnione, jako że słomiany

daszek miał być wylepiany gliną, tak samo przęsła - oblepione i pobielone

wapnem . A ponieważ wał, rów i parkan miały być uczynione przez

każdego gospodarza na zagumniu, tj. za stodołami, przy końcu ogrodów.

Zatem, aby nie mieli utrudnionego dostępu do ciągnących się dalej ról,

ustawa nakazywała: „Awrota każdy ma mieć dobre, dwoiste, z dziurami do

strzelby na pole, na rolę swoją i mostek. A gdy trwoga albo gwałt zrzucić

mostek i taki mieć, coby jedno na pole z gnojem i ze zbożem wyjechał i do

stodoły wjechał” . Istotną rolę odgrywał w systemie obronnym XVII -

wiecznej Świnczy kościół, stanowiąc jakby wewnętrzną twierdzę,

w której schronienie znajdować miały kobiety i dzieci . Teren

przykościelny miał być obwarowany w formie „okopu” (chodziło tu

prawdopodobnie o coś na modłę średniowiecznego gródka, tzn. w miarę

stromy nasyp) i „baszty” (którą stanowił nowo wzniesiony kościół ŚŚ.

Szymona i Judy). W wizytacji biskupa Wacława H. Sierakowskiego

z 12 września 1745 roku znajduje się potwierdzenie takiego stanu rzeczy.

Jednakże, jak wynika z litery tego dokumentu, fortyfikację przykościelną

stanowiły trzy umocnienia. Otóż głównym umocnieniem był kościół, przy

którym zastał w połowie XVIII wieku Sierakowski: „cmentarz dostatni

parkanem na koło obwiedziony, miejscem poobalanym, daszkiem

gontowym pokrytym, mający w sobie wrót dwoje i fortek trzy. Pierwsze

wrota od wschodu słońca od wikaryi, na kunie żelaznej z wrzeciądzem

i skoblem do kłódki, w tychże wrotach jest fortka mała na zawiasach
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Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s. 7.

Ibidem, s. 6 - 7.

Franciszek Kotula, Warownie chłopskie XVII w. w ziemi przemyskiej i sanockiej, [w:] Studia
i Materiały do Historii Wojskowości, t. VII, zeszyt 1, Warszawa 1962, s.87. W drewniano - ziemnych
warowniach chłopskich często stosowano taki układ, że w środku zewnętrznej fortyfikacji (wałów,
parkanów obejmujących całą wieś, bądź jej część) znajdował się kościół spełniający rolę śródszańca.

Przy warowniach drewniono - ziemnych przyjęło się stosować określenie „basteia”, termin „baszta”
postawiając dla analogicznych umocnień w twierdzach kamienno - ceglanych.
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żelaznych dwóch z wrzeciądzem zasuwającym się. Drugie wrota od

zachodu z kuną żelazną, wrzeciądzem i skoblem do kłódki i u wrót takiż

wrzeciądz. Item fortka ku plebanij, nowa na biegunie i wici drewnianej

z wrzeciądzem i skoblem do kłódki” . Kolejne dwie quazi fortyfikacje

mogły stanowić: plebania opasana parkanem i gumno przy folwarku

plebańskim, częściowo „(...) parkanem gontem pobitym,

(częściowo, przyp. A.Sz.) płotem otarnionym ogrodzone” . Istnieje

możliwość i takiej interpretacji przywołanego źródła, że w czasach Ligęzy

(I poł. XVII w.) umocnienie pokościelne stanowił wyłącznie kościół,

obwiedziony parkanem, natomiast plebania i gumno zostały później

umocnione, już w XVIII wieku, z inicjatywy któregoś z proboszczów.

Fragment parkanu, opisywany przez biskupa Sierakowskiego przy gumnie

(leżącym na skraju księżego ogrodu) mógł być pozostałością pierwszej

linii fortyfikacji, okalającej całą wieś, zwłaszcza że część gumna opasana

była już tylko „otarnionym płotem”.

Dla obrony forteczki przykościelnej, pan Ligęza miał dać działka

i śmigownice , z których daleki ostrzał wspierałby obronę wsi .

Aby jednak obrona tego ważnego punktu nie kulała, gromada świlecka

miała zadbać o dwa kamienie prochu i doświadczonego puszkarza

(„chłopa do strzelania”) . Niejako na marginesie trzeba dodać,
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Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn, 1739. Akta parafii Świlcza, t. II, s.153 .Z wizytacji
W. H. Sierakowskiego z 12 IX 1745 r.

Ibidem, s.153 i 15. Z wizytacji W. H. Sierakowskiego z 12 IX 1745 r.

Rodzaj działka powstałego przez sprzężenie kilku luf na jednym łożu (inna nazwa: organki),
strzelano z nich salwą lub ogniem ciągłym, por. Michał Gradowski, Zdzisław Żygulski jun., Słownik
uzbrojenia historycznego, Warszawa 1998, s. 110.

Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s. 7. „Iż okop, dali Pan Bóg, przez pana dziedzicznego i baszta wielka, jako w Krasnem
u folwarku, podle kościoła na górze zbuduje się, aby z niej wszytkiej wsi mogło się bronić z działek
i śmigownic i obrona stanie się dobra”. Widać, na podstawie przytoczonego fragmentu ustawy,
że Krasne obwarowane wcześniej od Świnczy, stanowiło dla niej wzór fortyfikacji.

1 kamień = 32 funty (tj. ok. 12,9 kg)

Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s. 7.
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Il. 19. Rekonstrukcja umocnień kościoła ŚŚ. Szymona i Judy Tadeusza w Świlczy (XVII-XVIII wiek).
Oprac.A. Szary, rys. D. Berłowski
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226

Ibidem, s. 7. Zdanie: „(...) A gdzie pański grunt, tedy też takie rowy pan zbudować ma i ksiądz (...)”,
świadczy, że do budowy wałów i parkanów mieli się włączyć na szerokość swych ról folwarcznych:
podstarości lub dzierżawca i ksiądz pleban.

Z miejsca gdzie stał dwór rozpościera się widok na całą okolicę (podobnie zresztą jak rozciągał się z
wieży starego kościoła), a szczególnie na zachodni odcinek dawnego traktu, przecinającego wieś. Przy
dworze istniał już w XV wieku staw (,, ”, por. rozdz. II), który z powodzeniem mógł być
używany dla wzmocnienia militarnego obiektu (jak dawne Jezioro Bernardyńskie, przy klasztorze w
Rzeszowie).

piscina antiqua

że, podobnie jak kościół, dodatkowym wzmocnieniem obronnym Świnczy

był z pewnością dwór. Szlacheckie dwory ze swej natury były miejscami

obronnymi. Brak w ustawie wiejskiej jednoznacznej wzmianki,

że w system obronny wsi wkomponowana była siedziba pańska, nie musi

wcale przesądzać sprawy (ustawa adresowana była do chłopów, tudzież do

księdza) . Świlecki dwór stanowił południowo - zachodnią basteję

ufortyfikowanej wsi i wspólnie z kościołem (basteją centralną), mógł

brać na siebie główny ciężar obrony.

Aby wykorzystać pełną wartość bojową wsi, ustawa

przewidywała militaryzację chłopów. Kasztelan sandomierski, w obawie

przed jej spustoszeniem, nadał poddanym dość ryzykowne prawo

posiadania broni (świleckim gospodarzom musiało się w miarę dobrze

powodzić, biedne, wyzyskiwane chłopstwo, stanowiące element

buntowniczy nie pozwoliłby uzbroić): „(...) prawo daję, aby każdy z dymu,

we wszystkiej Świnczy i Woliczy, tak kmieć jako i zagrodnik, młynarze

i karczmarze wszyscy i rzemieślnicy, mieli kobeły wielkie rusznice takie,

jako jest jedna u urzędnika we dworze, na ukazanie. Albo żeby każdy

gospodarz miał z dymu sześć złotych sposobione na taką kobełę kupić

sobie.Apan pokaże, u kogo i kiedy ich kupić mogą. (...) gdyż nie zgubi tych

sześci złotych żaden, bo za nie tę kobełę będzie miał i z miartuchami swą

własną. Które rusznice i kobeły do każdej rolej i do domu i do karczmy (...)

mają być w te księgi przypisane do sumy. (...). Do której kobeły ma mieć

każdy kopę kul, coby wolno wpadały w rurę, z gęby dmuchnąwszy,

za każdym strzeleniem, miartuch pierwej prochu, mając gotowy,

225

226

139

W czasach staropolskich (do 1772 roku)



227

228

229

230

Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s. 5-6.

M. Samuel Bogumił Linde, Słownik języka polskiego, t. II, Lwów 1855, s. 392. Wskazuje jedno ze
znaczeń słowa „kobyła” jako rodzaj broni, „kobyłą” określano, być może, rodzaj ciężkiej strzelby
(hakownicy), nadającej się do obrony z za parkanu.

Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s. 8.

M. Samuel Bogumił Linde, Słownik języka polskiego, t. V, Lwów 1859, s. 49.9 ,,Kwartał abo suche
dni liczą miesięcy 3”, inny cytat: ,,Kalixt papież rok rozdzielił na cztery części, co się zowią suche dni”.

wsypawszy. Item knot suchy i hubki każdy mieć ma i proch w rożku starty

na mąkę do panewek u pasa. A kmiecie szable też mieć mają swoje” .

Tak więc każdy gospodarz posiadający dom („dym”), niezależnie

od pozycji, jaką zajmował w wewnętrznej hierarchii wiejskiej (kmieć,

karczmarz, czy najuboższy chałupnik), miał sobie sprawić rusznicę,

tudzież „kobełe” , wraz z oporządzeniem strzeleckim: kopą (60 sztuk) kul

o odpowiednim kalibrze, „rożkiem proch” i akcesoriami do lontowego

zamku ( suchy knot, hubki i starty proch do panewek). Dodatkowo kmiecie,

dla lepszej obrony i dla wyróżnienia ich wyższego statusu społecznego,

mieli do walki stawać z szablami.

Dla podniesienia kwalifikacji bojowych chłopów - obrońców wsi

ustawa nakazywała przeprowadzać ćwiczenia (,,monstre”): ,,Ta ma bywać,

na każde suche dni przy święcie, po mszy. Komu rusznica nie puści

(nie wypali, przyp.A.Sz.), ma zaraz rusznicę położyć i nie brać jej od wójta,

aż położy trzy grosze w puszkę (...). A gdy trafi w cel, tedy mu z tych

pieniędzy z puszki dać trzy grosze zaraz tamże przy monstrze” . Rodzi się

przy tym pytanie, czy ,,suche dni przy święcie” należy rozumieć jako

pogodne - bez deszczów, zatem przy odpowiedniej pogodzie dla tego typu

ćwiczeń (na co wskazywałaby mała litera w oryginalnym zapisie).

,,Monstra” odbywałaby się w każdą, niedeszczową niedzielę. Inna

interpretacja może być taka, że ,,suche dni” rozumieć należy jako określone

terminy kwartalne (raz na 3 miesiące), w których przy wypadającej

niedzieli odbywały się strzelania . Interpretacja taka wydaje się być

bardziej słuszna, zważywszy na fakt, że w Rzeszowie Ligęza nakazał
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Franciszek Kotula, Obwarowania Rzeszowa i rozwój przestrzenny miasta w XVII-XVIII wieku,
[w:] Pięć wieków miasta Rzeszowa XIV-XVIII, pod red. Franciszka Błońskiego, Warszawa 1958,
s.209.

Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s.8.

Dla mieszczan rzeszowskich nieskorych do budowy wydał kasztelan kilka takich edyktów; por.
Franciszek Kotula. Obwarowania Rzeszowa i rozwój przestrzenny miasta w XVII-XVIII wieku, [w:]
Pięć wieków miasta Rzeszowa XIV-XVIII, pod red. Franciszka Błońskiego, Warszawa 1958, s.189-
193.

Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s.7. Ustawa zapewniała materiał na budowę (drzewo i wapno do pobielania) oraz
zwolnienia z pańszczyzny na czas robót.

mieszczanom ,,okazywania” strzeleckie raz na miesiąc . W ćwiczeniach

militarnych i w obronie wsi mieli wyznaczone role dziesiętnicy,

jak również ława wiejska i wójt, będąc dowódcami tego osobliwego

pospolitego ruszenia świleckich chłopów .

Trudno o jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy zostały

wykonane wszystkie zalecenia Mikołaja Spytka Ligęzy? Jednym

z dowodów, którym można się tu posłużyć to milczenie źródeł ( ).

Nie zachowały się dokumenty przynaglające świleckich chłopów do

budowy wałów czy do zakupu broni . Znana skądinąd stanowczość

kasztelana sandomierskiego w trosce o wsie przynoszące mu dochody,

oraz wyraźny termin ukończenia prac fortyfikacyjnych ,,do god

przyszłych” (tj. do Bożego Narodzenia) , skłania do przyjęcia za pewnik

powstania obwarowań Świnczy. Skłania również fakt, że chłopi mieli

przypisany wyraźny odcinek do ufortyfikowania, konserwowania i obrony

- na szerokości swej roli (przy miejskiej zabudowie Rzeszowa

odpowiedzialność za budowę i konserwację rozmywała się). Zachowane

do dziś nazwy dwóch dawnych dróg zagumiennych (przed którymi miał

być wzniesiony wał i parkan) - ,,Zapłocia”- są kolejnym dowodem na to,

że istniały tam parkany - płoty.

Nieco innym problemem, pozostającym jednak w temacie spraw

militarnych była kwestia ,,wybrańców”. Regulacja ich statusu oraz

powinności zawarta została w dwóch artykułach ustawy wiejskiej.

Przeznaczeni byli do pańskiego wojska, na co dość jednoznacznie
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wskazywała ustawa , zalecająca dziesiętnikom doglądanie wybrańców :

,,(...) aby się uczyli strzelać, aby wytartą rusznicę, szablę, siekierę, ubranie

wysmukłe, trzewiki, kapcie, magierkę, dwa funty prochu, kul pół kopy

i w rożku tarty proch u pasa i knot suchy i hubki aby miał i na monstrę do

dworu z niemi chodzieł” . Jak zauważył Adam Przyboś, wybrańcy

rekrutowali się ze wszystkich kategorii chłopów: kmieci, zagrodników

i komorników. W zależności od swego statusu pańszczyźnianego,

za pójście na wybraństwo mieli mieć odpisane część powinności na rzecz

dworu . Tak więc kmieciowi odpisywano 3 dni z tygodniowej

(6 - dniowej) pańszczyzny, na czas wybraństwa. Zagrodnik (odrabiający

pańszczyznę pieszo) w czasie gdy był wybrańcem miał być zwolniony

zupełnie z powinności. Komornik - wybraniec był na zawsze zwolniony

z komornego (z wyjątkiem powabów żniwnych) .

Tak więc Świncza w czasach Ligęzy była prężną i rozwijającą

wsią, z woli dziedzica opatrzoną ustawą regulującą jej ustrój na dwa

stulecia. Posiadała samorządne władze w postaci wójta - sędziego i ławy -

przysiężników. Obwarowana i zorganizowana do samoobrony przez

kasztelana sandomierskiego, przeżyła zaledwie kilka dziesięcioleci we

względnym spokoju. Jej położenie geograficzne (na niespokojnej Rusi,

a dodatkowo na szlaku) oraz ogólny, wojenny, charakter epoki

spowodowały, że niszczona wojnami, klęskami głodu i pomorami zaczęła

już od II poł. XVII wieku przechodzić regresy gospodarcze. Uwieńczeniem

niepomyślnych lat były czasy saskie i wojna północna (1702-1721), kiedy

regres gospodarczy sięgnął zenitu. Kresem czasów staropolskich wydaje

się być pierwszy rozbiór polski (1772 r.), po którym Świlcza znalazła się

w nowej rzeczywistości zaboru austriackiego - w Galicji.
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Ibidem, s.3.

Akta radzieckie rzeszowskie 1591-1634, wydał Adam Przyboś, Wrocław - Kraków 1957, s. LIV.
Wstęp.

Ustawa dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, wydali Adam Kamiński i Franciszek Kotula,
Rzeszów 1948, s.8.
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Rozdział IV

W czasach austriackich (1772-1918)

Wieś doby galicyjskiej

Sytuacja wsi nie zmieniła się wiele w momencie wkroczenia wojsk

austriackich i objęcia wcielonych ziem nowym zarządem. Notabene,

widok obcych żołnierzy był dobrze znany miejscowym chłopom, gdyż

podczas konfederacji barskiej (1768 - 1772) stacjonowały w okolicy

wojska rosyjskie . Nie od razu też władze zaborcze wzięły się za

wprowadzanie austriackich porządków, dopasowując nową prowincję

Galicję do reszty monarchii Habsburgów.

Jednym z pierwszych posunięć władz był nowy podział

administracyjny. Od 1773 roku Świlcza znalazła się w cyrkule pilzneńskim

(ze stolicą cyrkułu w Rzeszowie) . Był to jednak podział prowizoryczny

i już w roku 1782 powstał trwały cyrkuł rzeszowski, podległy bezpośrednio

gubernium we Lwowie, nieco mniejszy od poprzedniego . Władający

Austrią w II poł. XVIII wieku: cesarzowa Maria Teresa (1745 - 1780) i jej

syn, cesarz Józef II (1765 - 1790), będący sztandarowymi władcami

światłego absolutyzmu, próbowali wprowadzać reformy. Wypływały one

z idei oświecenia i postulowały objęcie prawną opieką chłopów,
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Julian Nieć, op.cit., s. 128.

Jan Malczewski, Przestrzeń miejska, jej zagospodarowanie i zabudowa, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. II,
pod red. Feliksa Kiryka, Rzeszów 1998, s.15.

Tomasz Gąsowski, Sędziszów pod rządami austriackimi, [w:] Szkice z dziejów Sędziszowa
Małopolskieg i okolicy, pod. red. Krzysztofa Baczkowskiego, Rzeszów 1893, s.95; Jan Malczewski,
op.cit., s.16. Wprowadzono wówczas (w 1782 r.) 18 cyrkułów. Cyrkuł rzeszowski obejmował 4 miasta
i 21 miasteczek (według nowowprowadzonego rozróżnienia) oraz 566 wsi (wśród których była
Świlcza).



znormalizowanie stosunków feudalnych (współzależność między

dziedzicem a poddanym), oraz stosunków między państwem i jego

poddanymi (szlachtą, klerem i chłopami). Jedna z ważniejszych reform

józefińskich miała wyraz w ustawie z 5 IV 1782 roku, znoszącej

najjaskrawsze ograniczenia wolności chłopów . Na mocy tej ustawy

ograniczono m.in. kary cielesne, pozwalano zawierać związki małżeńskie

bez zgody dziedzica, a także uczyć się rzemiosła . Nie czyniło to włościan

jeszcze podmiotami prawa, było jednak dużym krokiem naprzód wobec

stanu rzeczy z czasów schyłku Rzeczypospolitej, kiedy chłopi, postawieni

poza prawem, zdani byli na dobrą wolę dziedzica. Wydany z kolei 16 VI

1786 roku patent o pańszczyźnie, zmniejszał wymiar darmowej robocizny

na rzecz dworu, do 3 dni w tygodniu dla kmieci i 12 dni w ciągu roku dla

chałupników i komorników . Patent ten regulował również sprawę

dodatkowych powinności, narosłych w czasach staropolskich („gwałtów”,

„powabów”, „stróży”, „podwodów”, „daremszczyzn” itp.), nakazując ich

wliczanie w roczny wymiar pańszczyzny. Mimo iż ustawodawstwo

terezjańsko - józefińskie pozostawiło szlachcie wiele furtek i możliwości

obejścia przychylnych chłopom ustaw i patentów, a zwrot w polityce

wewnętrznej kolejnego cesarza Leopolda II (1790 - 1792), mający wyraz

w słynnym dokumencie, (z 1790 r.), na 58 lat zamknął

drogę do reform włościańskich, wśród galicyjskich chłopów żył mit

dobrego cesarza, którego zła szlachta nie dopuszcza do ludu. Kolejne

reformy podjęte przez Wiedeń, na gruncie potężnego zrywu społeczno -

narodowego w skali europejskiej, wiosny ludów (1848 r.), przyniosły owoc
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Roman Rozdolski, Stosunki poddańcze w dawnej Galicji, t. I, Warszawa 1962, s. 141.

Tadeusz Bieda, Gospodarka rolna w okolicach sędziszowa u schyłku XVIII wieku, [w:] Szkice
z dziejów Sędziszowa Małopolskiego i okolicy, pod red. Krzysztofa Baczkowskiego, Rzeszów 1983,
s. 86.

Roman Rozdolski, op.cit., s. 191 i następne .Patent ustalał dokładnie godziny pańszczyzny sprzężajnej
i pieszej: „(...) pańszczyzna ze zdatnym bydłem y zdolnemi ludźmi od 1 kwietnia, aż do ostatniego
września na dzień 12 godzin, a od 1 października aż do ostatniego marca przez 8 godzin odrabiać
powinni” (mieli do tego wliczone: w lecie 2 a w zimie 1 godzinę na odpoczynek, paszenie bydła
i dojazdy).
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uwłaszczenia chłopów. W ogłoszonym 22 kwietnia 1848 roku przez

gubernatora Franciszka Stadiona patencie cesarskim, zniesiona została

pańszczyzna i wszystkie powinności feudalne na rzecz dworu (kościół

wybierał swe należności: meszne, kolędę, stołowe, nawet do lat 70.

XIX wieku). I tu nie uniknięto pewnych niedociągnięć legislacyjnych,

pokutujących zadrażnieniami między dworem a wsią na tle tzw.

serwitutów, tj. prawa chłopów do korzystania z pastwisk i lasów.

W Świlczy, jak podaje , doszło do sporu na tle

użytkowania przez chłopów pastwisk w czasach, gdy dwór był już

w rękach Żyda Mendla Kukuka , czyli na przełomie lat 70. XIX wieku.

W dobie zaboru austriackiego zmieniła się forma i rodzaj

pobierania podatków na rzecz państwa. W czasach Rzeczypospolitej

podatek państwowy płacili wyłącznie chłopi (pobór, podymne, pogłówne),

szlachta i kler opodatkowywali się dobrowolnie, płacąc daniny

nadzwyczajne. Zaborca obciążeniami podatkowymi objął wszystkich

poddanych. Chłopi płacili podatek rustykalny, szlachta - dominikalny . Był

to podatek gruntowy (katastralny), którego wysokość uzależniona była od

wysokości oszacowanych dochodów. Pierwszy taki kataster sporządzono

dla Galicji w latach 1785-1788 . W jego wyniku powstała

, zawierająca dokładne wyliczenia powierzchni użytkowej wsi

wg rozdziału na niwy i na rodzaj właścicieli oraz szacowane plony z tychże

niw. Zestawione zostały poniżej (aneks 1, tabela 1 i 2) podziały gruntów

świleckich, wymierzonych i spisanych w trakcie powstawania katastru

józefińskiego. Zsumowany obszar użytkowy Świlczy wynosił u schyłku
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Tomasz Gąsowski, op.cit.,s.110.

Zbiory parafialne w Świlczy, Kronika parafii Świlcza, s. 11.

Roman Rozdolski, op.cit., s. 262.

Ibidem, s. 171. Przy sporządzaniu katastru józefińskiego ważną rolę odegrali przedstawiciele gromad
(wójtowie i przysiężni): doglądali spisywania i mierzenia gruntów oraz fasjonowali i szacowali
przychody z nich ( ) w oparciu o zeznania właścicieli tychże gruntów. Powstały wówczas nowe
jednostki terytorialno -podatkowe tzw. gminy katastralne.
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XVIII wieku 2937 mórg i 289 sążni (patrz aneks 1, tabela 2), tj. około 1689

hektarów (1 morga = 1600 sążni, tj. 0,575 hektara), czyli zajmował 16,89

km powierzchni wsi. Globalna powierzchnia wsi Świlcza wynosiła

18,66 km (jest to wielkość stała i wciąż aktualna). Wynikającą stąd

różnicę powierzchni (18,66 km minus 16,89 km ) - 1,77 km (177 ha,

tj. około 308 mórg) trzeba przypisać nieużytkom rolnym: bagnom, rzekom,

jarom porośniętym krzakami (tzw. paryjom), a także drogom. Obszary te,

nie przynoszące dochodów, nie były opodatkowane, a w konsekwencji nie

wpisane do metryki.

Inne zagadnienie stanowi pozycja ekonomiczno - gospodarcza

świleckich chłopów. Dla lepszego wniknięcia w problemy struktury

wewnętrznej Świlczy, należy przedstawić fakty dotyczące kwestii

demograficznej. Wymierne i dostatecznie obrazujące będzie zestawienie

danych liczbowych z końców XVIII i XIX wieku. Otóż opisywana wieś

około 1785 roku liczyła 1375 mieszkańców (katolików 1342, żydów 33),

co według wyliczeń Zdzisława Budzyńskiego dawało średnią gęstość

zaludnienia 73,7 osób na 1 km . podaje,

że było wówczas w Świlczy 162 gospodarzy (w tym 69 gospodarowało na

wyjątkowo małych nadziałach) , co można rozumieć, że było wówczas

w Świlczy około 160 domów . Pod koniec XIX wieku (przed 1890 r.) było

już 2421 mieszkańców (katolików 2349, żydów 72) i 503 domy . Zatem

średnia gęstość zaludnienia na terenie wsi wynosiła wówczas 129,7 osób na
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Zdzisław Budzyński, Ludność pogranicza polsko - ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku, t. II,
Rzeszów - Przemyśl 1993, s. 335.

Ibidem, s. 355.

CPAH we Lwowie, fond 19, opis V. Metryka Józefińska (1785-1788), t. 12. Świlcza, k. 125-132
(odpisy znajdujące się w zbiorach prywatnych prof. dra hab. Józefa Półćwiartka).

Dom kmiecia Rzucidły, położony na końcu wsi nosił numer konskrypcyjny 159.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod redakcją Bronisława
Chlebowskiego, t. XI, Warszawa 1890, s. 700-701. „ W samej wsi jest 457 dm. i 2193 mk. (1057 męż.,
1136 kob.), w Kamyszynie 44 dm., 193 mk.; na obszarze więk. pos. (dwór, przyp. A. Sz.) 2 dm. 35 mk.
Co do wyznania jest 2349 rzym. kat. i 72 izrael.”; Dokładniejsze stosunki ludnościowe we wsi i parafii
Świlcza prezentuje w aneksie 1, tabele 6 i 20.
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1 km . Było to duże zagęszczenie w warunkach, w których rolnictwo

stanowiło podstawowe źródło utrzymania. Można by zaryzykować taką

statystyką, że pod koniec XVIII wieku na jednego mieszkańca Świlczy

przypadało 1,4 morgi użytków rolnych, natomiast pod koniec XIX wieku

już tylko 0,8 morgi użytków . Faktem jest, że w związku z rozwojem

demograficznym wsi kurczyły się gospodarstwa chłopskie. Rozpadowi

gospodarstw nie zapobiegł patent józefiński z 1787 roku, zabraniający

podziałów gruntów . Biurokracja austriacka i właściciele dóbr nie

sprzeciwiali się praktyce obdzielania synów chłopskich równymi

częściami ojcowskiej ziemi. Jednakże do 1868 roku dzielono grunty

wzdłuż, wg zagonów; dopiero ustawa z tegoż roku, znosząca patent

józefiński, zapoczątkowała nową praktykę dzielenia w poprzek, według

stajań , co doprowadziło to do powstania charakterystycznej dla Galicji

szachownicy pól. Analiza mapy katastralnej (patrz aneks 2), rejestru

mesznego z 1829 roku i arkuszy posiadaczy gruntowych (patrz aneks 1,

tabela 3 i 4) pokazuje że w XIX - wiecznej Świlczy utrzymywała się mocna

grupa kmieci. Na mapie katastralnej, oddającej stan rzeczy z połowy XIX

wieku dominują role, pół- i ćwierćłanowe (wielkość ok. 23 i 12,5 morgi).

Wydaje się przy tym, że zachodnia część wsi była nieco bogatsza . Pola

w niwie zachodniej były dłuższe i ziemie lepsze (?) (niwa ta na mapie

katastralnej nosi nazwę „Rędziny”). Obok bogatych, pełnorolnych kmieci,

występowali w Świlczy dość licznie (mając przy tym liczne rodziny)

zagrodnicy i wyrobnicy, którzy zaniżali statystykę areałów upraw.

Gospodarowali oni na małych, kilkumorgowych ogrodach, które przy
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Wziąłem tu pod uwagę sumę użytków rolnych (ról, łąk, pastwisk o ogrodów) wg
, będących w posiadaniu poddanych dworskich i plebańskich oraz fundacji szpitalnej

(puszczone w czynsz poddanym).

Józef Burszta, Szkice z dziejów wsi, Warszawa 1955, s. 137.

Ibidem, s. 148.

Pierwotnie numery domów zaczynały się od dworu (nr 1.) i biegły zachodnią częścią wsi do domu
kmieci Batogów (nr 57.), następnie wracały wschodnią stroną, do końca góry, do kmieci Franczyka,
Worosza i Rzucidły (kolejne numery: 157., 158. i 159.) - por. z zestawieniami kmieci w aneksie 1,
tabele 3 i 4.
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ówczesnym sposobach upraw nie zawsze starczały na wyżywienie rodziny.

Dlatego często uzależniali się oni (szczególnie wyrobnicy i komornicy)

ekonomicznie od kmieci, byli przy tym spychani na nieprzyjazne dotąd dla

osadnictwa tereny. Budowali domy i zakładali ogrody na zalewowym

obszarze nawsia (po obu stronach potoku Wesówki) . Swój interes wiązali

z najbliższym kmieciem, który za pracę polową (przy sianokosach,

żniwach, kopaniu ziemniaków) wspierał ich rodziny w czasie przednówka,

a czasem wydzierżawiał („dawał zbierać”) dalej położone skrawki ról .

Obok zajęć typowo rolniczych, dla części społeczności świleckiej

dodatkowe utrzymanie stanowiło rzemiosło. W rozdziale trzecim była

mowa o, charakterystycznym dla Świlczy XVIII wieku, garbarstwie.

Kwitło ono przez wiek XIX. Widoczne były pewne okresy wzrostu

w czasie koniunktury na surowiec skórzany (patrz aneks 1, tabela 5). Tak na

przykład w latach 30. XIX wieku zostało wpisanych w księgi urodzonych

( ) 74 garbarzy (w charakterze ojców lub ojców

chrzestnych). W kolejnych latach występuje ich w księgach metrykalnych

nieco mniej, co może być również tłumaczone niestałą gorliwością księży

we wpisywaniu zawodu w rubrykę dotyczącą statusu społecznego

( ). Na przykładzie przywołanej tabeli widać również

współzależność nasilenia rzemiosł: garbarstwa i szewstwa. Wynika stąd,

że świleccy szewcy korzystali z wyprawionych skór świleckich garbarzy.

Jednak garbarze z pewnością znajdowali innych, masowych odbiorców dla

znacznej ilości swych produktów (podobnie jak szewcy, w takiej liczbie,

musieli produkować więcej niż tylko na skromne potrzeby wsi). Brak

konkretnych źródeł o świleckim rzemiośle skórzanym pozwala jedynie

snuć domysły o odbiorcach wytwórczości garbarzy. Pewne skojarzenia

nasuwa fakt istnienia w pobliskim Sędziszowie znaczącego ośrodka handlu

20

21

liber copulatorum

conditio
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Por. Józef Burszta, Szkice z dziejów wsi, Warszawa 1955, s. 157.

Praktyka ta, mocno zakorzeniona w miejscowej tradycji, była powszechna jeszcze w I poł. XX wieku
(przede wszystkim „chodzenie do kmieci na odrobek”); w oparciu o relację pana Franciszka Franczyka
ze Świlczy (ur. w 1924 r.).
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skórami. Był on w rękach drobnych kupców żydowskich, posiadających

małe sklepiki . Można przyjąć, że bezpośrednimi odbiorcami obrobionych

przez garbarzy skór byli Żydzi, trzymający wówczas pośrednictwo

w handlu skórzanym w szeroko rozumianej okolicy.

Szczególnego wyrazu nabrał „proceder” garbarski w Świlczy

u schyłku XIX wieku. Zapoczątkowany przez nowego właściciela dworu,

Żyda, Mendla Kukuka. W latach 80. XIX wieku ubój starych koni dla

pozyskania skór i jelit, na niespotykaną dotąd skalę, był powodem

kąśliwych uwag pierwszych rzeszowskich gazet . Szkalowano przy tym

wszystkich włościan świleckich za ich rzekome niechlujstwo

i nieprzestrzeganie zasad higieny, zarzucano, że ich zagrody stanowią

wylęgarnie zakaźnych chorób. Wtedy też prawdopodobnie powstało

w okolicznych wsiach określenie dla Świlczan - „Kabaniarze” oraz

pokutujące do dziś, wiązanie nazwy „Świlcza” vel „Świncza” z hodowlą

świń na szeroką skalę. Stało się tak, ponieważ Świlczanie od II poł. XIX

wieku hodowali więcej niż w sąsiednich wsiach świń (a zwłaszcza macior

z prosiętami), wykorzystując do ich chowu mięsa obłupionych ze skór

starych koni . Pomijając aspekt niemoralnego, dla nas wręcz

barbarzyńskiego traktowania zwierząt, trzeba stwierdzić iż rzemiosło to

było dochodowe, gdyż wykorzystywano z biednych, steranych koni, skórę,

mięso, wnętrzności, a nawet krew. Szczególnego rozmachu nabierało

22
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Tomasz Gąsowski, op.cit., s.120. W roku 1883 powstało w Sędziszowie nawet Towarzystwo Handlu
Skórami, liczące 37 członków.

Kuryer Rzeszowski, R. IV, nr 35 (z 5 XII 1886 r.), s.112.„(...) Od dawien dawna prowadził lud
tutejszy rzemiosło mordowania tych zwierząt. Nigdy jednakże nie było tu podobnej demoralizacji,
podobnie dzikiego okrucieństwa i pastwienia się nad biednymi zwierzętami co w tym roku. W tym roku
bowiem objął, <<interes>> ten p. Mendel Kukuk, właściciel Świlczy prowadzi go <<en gros>> na
wielką skalę. Dotychczas wymordował tu około 3000 koni (...)”; Tygodnik Rzeszowski, R. II, nr 97
(z 7 V 1887 r.), s. 2. „(...) cóż powiedzieć także wobec faktu, że do niedawnego czasu właściciel wsi
Świlcza, żyd, trudnił się we dworze zabijaniem starych koni, że pełno kości i przegniłego mięsa
otaczało dwór roznosząc zabójcze wyziewy (...)”.

Świlczanie rozdzielali między siebie mięso oskórowanych koni i obsuszali je w stodołach lub zasalali
w beczkach. Później stopniowo wygotowywali je i wykarmiali nim trzodę chlewną. Wykorzystywano
również krew końską jako nawóz, w ten sposób, że uboju dokonywano w przydomowych gnojnikach
lub zgoła na swych polach uprawnych; w oparciu o relację pana Franciszka Franczyka ze Świlczy (ur.
1924 r.).
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w latach nieurodzajów, gdy masowo wybijano włościańskie konie, „(...)

które zabiedzone letnimi robotami, stare i bezsilne, nie przedstawiały

prawie żadnej wartości, prócz skóry” . Aby lepiej zrozumieć realia

świleckiego rzemiosła oraz wynikający z tego problem społeczno -

sanitarny, należy przytoczyć jeden z mniej kąśliwych artykułów, ganiący

Świlczan w ówczesnej lokalnej prasie:

„Wiadomo każdemu, kto cokolwiek bliżej zaznajomiony jest

z tajnikami naszych wsi okolicznych, że obywatele Świlczy trudnią się po

większej części przemysłem zabijania koni, ciężarem wieku obarczonych

tudzież obłupywaniem takowych ze skóry na cele garbarskie. Pochwalamy

każdą pracę przemysłową, a nie szczędzilibyśmy pochwały i zabiegom

przemysłowym obywateli świleckich, gdyby przy wykonywaniu swej

pracy więcej nieco jak dotychczas dbać chcieli o zachowywanie

ostrożności, higieną nakazanej. Rzeczy maja się inaczej i śmiało

twierdzimy, iż wspomniana miejscowość uchodzić może za wzór hodowli

zakaźnych bakteryj wszelkiego rodzaju. Słusznie tedy postąpiło sobie

tutejsze starostwo, że ze względów zdrowotnych zakazało w Świlczy bicie

koni od 1. kwietnia do końca października bezwarunkowo i na zawsze, zaś

w czasie od 1. listopada do końca marca na tak długo dokąd mieszkańcy

Świlczy, trudniący się tym przemysłem, nie wyszukają sobie i nie urządzą

na ten cel w sposób nakazany, plac odpowiedniej wielkości po za wsią. (...).

Przy tej sposobności zwracam uwagę władz na okoliczności, że ciekawe

praktykowanie przemysłu garbarskiego w Świlczy, daleko więcej

sprzeciwia się wszelkim zasadom sanitarnym jak proceder przy zabijaniu

koni. <<Garbarnia>> świlecka składa się zazwyczaj z dołu na środku izby

mieszkalnej, w którym tygodniami skóry w płynie niesłychanie

złowonnym się macerują tj. gniją. Wśród tej atmosfery żyją, jedzą

25

150

25
Kuryer Rzeszowski, R. VIII, nr 2. (z 15 I 1890 r.), s. 6. Po nieurodzajnym roku 1889 wybito w Galicji

(do końca grudnia tego roku) około 45000 koni. Podobnie było w roku 1904, kiedy nasilił się w Świlczy
ubój koni ( a wraz z nim gromadzenie mięsa po świleckich domach); por. Głos Rzeszowski, R. VIII,
nr 51( z 18 XII 1904 r.), s. 3.
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i oddychają ludzie tak, że nie dziwilibyśmy się zupełnie, gdybyśmy kiedy

usłyszeli, że w Świlczy wybuchła dżuma orientalna. (...)” .

Z innych, licznie reprezentowanych rzemiosł, na uwagę zasługuje

kowalstwo. Możliwe jest wychwycenie kilkunastu nazwisk świleckich

kowali ( , patrz aneks 1, tabela 5) w księgach metrykalnych

z I poł. XIX wieku. Skłania to do wiązania niektórych kowali z dworem,

rodziny Skarbek Borowskich, którzy przy swym folwarku utrzymywali

mastarnię (tj. dużą stajnię, prawdopodobnie z ujeżdżalnią, dla

wierzchowych koni) . Kolejną ciekawą profesją był zawód kolejarza

( ), którego zaistnienie we wsi Świlczy uwarunkowane

było powstaniem linii kolejowej Karola Ludwika. Odcinek drogi żelaznej

z Krakowa do Rzeszowa został wybudowany w latach 1856 - 1858 . Była

to kolej jednotorowa. Wzrastające potrzeby komunikacji wymogły

budowę drugiego toru w latach 1889 - 1891 . Dodatkowym efektem

powstawania linii kolejowej było sezonowe zatrudnienie włościan

świleckich przy sypaniu wału. Wiązał się z tym także przymusowy wykup

47 mórg i 521 sążni ziemi , głównie z kmiecych ról tzw. ,,Batogówki”

(w niwie zachodniej i wschodniej) i ,,Czachówki” (w niwie wschodniej).

Na terenie kolejowym wybudowano trzy budki jako mieszkania

dla strażników kolejowych, doglądających stanu technicznego ,,drogi

żelaznej”. W jednej z nich wychowywał się (w latach 80. XIX wieku) Jan

Balicki - późniejszy ksiądz i profesor seminarium duchownego
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ferrifaber

custos via ferrata
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Kuryer Rzeszowski, R. III, nr 13 (z 12 VII 1885 r.), s. 5.

CPAH we Lwowie, fond 19, opis V. Metryka Józefińska (1785-1788), t. 12. Świlcza, k. 1 (odpisy
znajdujące się w zbiorach prywatnych prof. dra hab. Józefa Półćwiartka).

Jan Malczewski, Dzieje Rzeszowa do roku 1914, Rzeszów 1985, s.99; Tomasz Gąsowski, op.cit.,
s.112.

Kuryer Rzeszowski, R.VII, nr 38 (z 22 IX 1889 r.), s.5; Gazeta Rzeszowska, R. I, nr 25 (z 12 VII
1891 r.), s.3 ,,Otwarcie drugiego toru na przestrzeni kolei Karola Ludwika od Dembicy do Lwowa
odbyło się 10 b.m.”

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 564. Zbiór materiałów geodezyjnych
i kartograficznych województwa rzeszowskiego, sygn.1583. Arkusze posiadaczy gruntowych wsi
Świlcza (500-1099), lp. 519. Ck kolej państwowa (stan z roku 1892).
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w Przemyślu, obecnie sługa Boży, jako syn strażnika kolejowego Mikołaja

Balickiego . Ksiądz Jan Balicki odprawił w świleckim kościele pw. ŚŚ.

Szymona i Judy Tadeusza swą prymicyjną mszę. Również w Świlczy zmarł

(4 IV 1884 r.) i został pochowany na cmentarzu parafialnym brat księdza,

Józef Balicki, student prawa, którego osobliwy nagrobek istnieje do dziś.

Ważnym aspektem w historii galicyjskiej wsi było

funkcjonowanie w niej szkoły. Jak już wspomniano w poprzednim

rozdziale, niedługo po przejściu tych ziem w ręce Austriaków cesarzowa

Maria Teresa zniosła zarząd kościelny nad szkołami (6 XII 1774 r.),

oddając je pod opiekę państwa. Dla niższego, ludowego, systemu

nauczania nie miało to dużego znaczenia, a niewielkie zainteresowanie

zaborczych władz oświatą młodzieży chłopskiej przypomniało schyłek

czasów staropolskich. W schematyzmach diecezjalnych i wizytacjach

31
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Il. 20. Most kolejowy z czasów budowy pierwszego toru kolei Karola Ludwika (1856-1858), na
wysokości tzw. Olchowej. Stan z marca 2001 roku. Fot. autor

31
Wybór pism ks. Jana Balickiego, wydał o. Joachim Roman Bar, Warszawa 1981, s.5.
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Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu sygn. 1739. Akta parafii Świlcza, t. II, s. 195. Tabela
specyficationes (z 1823 r.).

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 385.Akta gminy Świlcza, sygn. 49. Księga wójtowsko -
ławnicza (1631-1838), s. 130. W 1838 roku spisał testament Bartłomieja Misiudy Andrzej Głowacki,
„(...) nauczyciel szkółki i pisarz gromadzki”.

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu sygn. 1739. Akta parafii Świlcza, t. II, s. 251. Tabela
specyficationes (z 1845 r.).

dziekańskich można znaleźć nieco informacji na temat funkcjonowania

szkoły w Świlczy w I poł. XIX wieku. Była to w dalszym ciągu szkoła

parafialna ( ), a jej opiekunem był ówczesny świlecki

proboszcz, ks. Andrzej Olko. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi

z wizytacji dziekańskiej z 1823 roku. Nauka wówczas odbywała się

w szpitalu ubogich, a patronat nad szkołą miał proboszcz, który opłacał

nauczyciela. Nauczycielem był Andrzej Głowacki, na jego lekcje

przychodziło 79 uczniów . Dodać trzeba, że znany skądinąd Andrzej

Głowacki pełnił równocześnie urząd pisarza gromadzkiego ,

zaś nauczycielem był jeszcze w 1845 roku . podaje,

pfarrschulen

Kronika parafialna

32

33

34

153

Il. 21. Budka kolejowa (dom strażnika kolejowego), w której wychowywał się sługa Boży ks. Jan
Balicki. Budka stoi przy obecnym przystanku kolejowym w Świlczy. Stan z marca 2001 roku. Fot. autor
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Zbiory parafialne w Świlczy, Kronika parafii Świlcza, s. 13.

Zbiory parafialne w Świlczy, Liber mortuorum Świlcza 1886 - 1882, s. 63. Zmarł w wieku 25 lat jako
mąż (od roku) Reginy z Rzucidłów.

Schematismi dioeceseos premislienis rit. lat., na lata 1826-1858, zestawienia tabelaryczne w
końcowej części schematyzmu.

Józef Świeboda, Oświata i szkolnictwo, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. II, pod red. Felikasa Kiryka,
Rzeszów 1998, s. 353.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 170. Szkoła Podstawowa w Świlczy, sygn. 1. Historia
szkoły w Świlczy (1875-1952), s. 2.

Ibidem, s. 2.

że nauczycielami w świleckiej parafii byli organiści, „(...) ostatnim takim

sławetnym był niejaki Rządeczka w latach 1870-1875” .

Można go utożsamiać ze zmarłym 13 VI 1875 roku organistą - Marcinem

Rządeczką . Nie mnej funkcjonowanie szkoły parafialnej w Świlczy wiąże

się z osobą ks. Andrzeja Olki (proboszcza w latach 1821-1866).

Jak wykazują schematyzmy, szkoła parafialna funkcjonowała jeszcze

w 1858 roku, a jej uposażenie roczne stanowiło 35 złotych reńskich

i 30 krajcarów, zaś ilość uczniów wahała się od 18 (w 1834 r.) do 303

(w 1845 r.) . Nietrudno się zatem domyślić, że nauczanie było wówczas

niestałe i uzależnione od prac polowych potencjalnych uczniów, dobrej

woli rodziców i księdza, jak również od predyspozycji zawodowych

nauczyciela.

Sytuacja zmieniała się w dobie autonomii galicyjskiej, kiedy

w myśl ustawy szkolnej z 14 maja 1869 roku i ustawy krajowej z 2 maja

1873 roku, przekształcono szkoły ludowe w szkoły pospolite

(1 - 4 klasowe) oraz przekazano je w ręce gmin . Powstały wówczas szkoły

etatowe. W 1875 roku ck Rada Szkolna Okręgowa w Rzeszowie powołała

na nauczyciela szkoły ludowej w Świlczy Karola Gardziela ,

rozpoczynając nowy, świecki rozdział w nauczaniu. Lekcje prowadzono

nadal w szpitalu, ale już w 1879 roku gmina zakupiła plac u Józefa Kędzi

i wspierana przez kolejnych proboszczów, ks. Stanisława Spisa

i ks. Juliusza Trandę, przystąpiła do budowy właściwego budynku .
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42
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Ibidem, s. 3 i następne. W roku 1896 przybudowano szkole nową salę lekcyjną od strony zachodniej
(dokupiwszy pas gruntu od Reginy Gazdowej), a w 1900 roku nadbudowano piętro, jako mieszkanie
dla kierownika szkoły (wcześniejsze mieszkanie, na dole budynku, przeznaczono na dodatkową salę
lekcyjną).

Ibidem, s. 2; Dane, pochodzące z szematyzmów (ujęte w tabeli VI) mają z reguły roczne opóźnienie
w stosunku do stanu faktycznego, co wynika z metod ich opracowania i wydawania (także powstanie
szkoły w 1875 roku nie zostało w szematyźmie ujęte).

Ks. Ignacy Wegrzynowski był szwagrem Franciszka Synowca, bratem jego pierwszej żony Janiny
(córki Wojciecha Węgrzynowskiego), zmarłej na tyfus 9 XI 1907 roku; por. Zbiory parafialne
w Świlczy, Liber mortuorum Świlcza 1882 - 1962, s. 158.

Tygodnik Rzeszowski, R. I, nr 9 (z 7 III 1883 r.), s.3. „(...) Po wielkich staraniach i zabiegach
Wydziału założono dwie czytelnie w Rzeszowie i Świlczy, w których znajduje się do 200 tomików
książek i dwa czasopisma peryodyczne”.

Stanisław Grodziski, Zarys ustroju politycznego Galicji, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. I. Historia

Nową szkołę oddano do użytku w 1881 roku (na jej miejscu stoi dziś

posterunek policji). Z działalnością oświatową w Świlczy na przełomie

XIX i XX wieku wiąże się nieodłącznie postać długoletniego kierownika

szkoły, Franciszka Synowca (zm. w 1927 r.) i jego drugiej żony, Marii

Synowcowej z Magdów (por. tabela VI). Rozpoczął on pracę w Świlczy

pod koniec 1884 roku , ściągnięty z Borku pod Bochnią przez ówczesnego

proboszcza świleckiego, ks. Ignacego Węgrzynowskiego . Franciszek

Synowiec, poślubiwszy w roku 1909 młodą nauczycielkę Marię Magdę,

związał również ją na stałe z nauczaniem świleckiej młodzieży.

Synowcowie pracowali na niwie oświaty przez długie lata, oddając swe siły

lokalnej społeczności, animując i wspierając wiele obywatelskich

inicjatyw. Ze starania Towarzystwa Oświaty Ludowej powiatu

rzeszowskiego i przy niewątpliwym współudziale szkoły założono w 1883

roku czytelnię ludową w Świlczy , której książki i czasopisma służyły

miejscowej ludności. Przede wszystkim pomocne były nauczycielom

i młodzieży w ich pracy pedagogicznej.

Szkoła ludowa w nowych warunkach konstytucjonalizmu

galicyjskiego (1867 - 1918) zostawała pod opieką gminy, która była

podstawową jednostką samorządu terytorialnego, zaopatrzoną ustawami

z 1862 i 1866 roku w szereg kompetencji (m.in. zarząd własnym

majątkiem, komunikacja, sprawy policyjno - porządkowe) . W tym
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i polityka, pod red. Włodzimierza Bonusiaka i Józefa Buszki, Rzeszów 1994, s. 26 - 27. W roku 1865
zniesiono w Galicji podział na cyrkuły, wprowadzając w ich miejsce powiaty i gminy.

Andrzej Karczmarzewski, Pieczęcie naszych wsi, [w:] Trzcionka. Kwartalnik Społeczno -
Kulturalny Towarzystwa Przyjaciół Trzciany, nr 11, z IX 1999 r., s. 32.

Odcisk jej znajduje się w protokole przesłuchania Tomasza Mocięląga w sprawie tragicznej śmierci
jego żony Jadwigi (została przywalona gliną w paryjach), z 12 IX 1873 r.; dokument w posiadaniu
autora.

Stanisław Dziedzic, Jubileusz 100- lecia działalności świlczańskiej OSP, [w:] Nowiny nr 162 z 1972,
s. 4.

Kuryer Rzeszowski, R. IV, nr 27 (z 10 X 1886 r.), s. 3. „(...) dnia 6 bm. wybuchł pożar w Świlczy, który
zlokalizowała tutejsza straż ogniowa”.

Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, na rok 1884, s. 592.
Dla porównania kasy pożyczkowe gminne posiadały wkłady: w Mrowli 300 zł, w Przybyszówce
340 zł, w Rogożnicy 57 zł 4 ct. , w Rudnej Małej 150 zł, w Trzcianie 917 zł 61 ct.
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50

okresie niemal każda wieś, także Świlcza, otrzymała status gminy.

Samorządność wiejska nie była żadnym novum dla Świlczan, gdyż do

ok. 1838 roku była w użyciu , zawierająca

wiele regulacji prawno ustrojowych, wciąż aktualnych, (por. rozdział III).

Poszerzenie kompetencji o wydawanie różnego rodzaju zaświadczeń

i dokumentów, wymagało konieczności posiadania przez gminy nowych

pieczęci . Znana jest z ówczesnych dokumentów (od 1873 r.) pieczęć

opatrzona napisem: ZWIERSZCHNOŚĆ GMYNNA SWILCZA .

Naczelnikiem gminy był wówczas Jan Rzucidło, a pisarzem Józef

Skrzypek.

Czasy autonomii galicyjskiej obfitowały wieloma inicjatywami

społeczno - obywatelskimi i politycznymi Świlczan. Dokonywały się one

pod egidą duchowieństwa parafialnego, a celowali w tym kolejni

proboszczowie, księża: Stanisław Spis (1876 - 1880), Juliusz Tranda

(1880 - 1883) i Ignacy Węgrzynowski (1883 - 1910) oraz szkoły, w osobie

jej kierownika Franciszka Synowca. Tak założona została w 1872 roku

straż ogniowa . Pierwsza wzmianka źródłowa o akcji ratowniczej

strażaków pochodzi z 1886 roku . Przed rokiem 1884 powstała w Świlczy

kasa pożyczkowa (jako agenda gminy) z wkładem 821 złotych reńskich

i 35 centów . Istniała również, założona przez Franciszka Synowca kasa

Księga wójtowsko - ławnicza
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52

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 170. Szkoła Podstawowa w Świlczy, sygn. 1. Historia
szkoły w Świlczy (1875-1952), s. 32.

Świadczą o tym liczne wpłaty i różnorodność kont związanych np. z planowaną budową nowego
kościoła i zaopatrzeniem jego wieży w nowy zegar („fundusz na zegar na wieży w nowym kościele”),
fundusze szkolne, gminne, emigrantów z Ameryki itp.; patrz Archiwum Państwowe w Rzeszowie,
Kasa Stefczyka w Świlczy, sygn. 3. Księga wkładek 1919-1941.

Reifaisena, która, przeorganizowana później w kasę Stefczyka , cieszyła

się zaufaniem Świlczan . Wspomniany kierownik szkoły, Franciszek

Synowiec wspólnie z ówczesnym wikarym, ks. Franciszkiem

51

52

Il. 22. „Pamiątka bohaterom z pod Grunwaldu. 1910”. Pomnik ufundowany przez Świlczan w 500
rocznicę victorii grunwaldzkiej. Stan z maja 2001. Fot. autor
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Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 170.Szkoła Podstawowa w Świlczy, sygn. 1. Historia
szkoły w Świlczy (1875-1952), s. 30.

Ibidem, s. 7. „W obchodzie tym brała udział straż pożarna miejscowa oraz straż pożarna ze Trzciany
i Sokół Trzciański”.

Alojzy Zielecki, Życie polityczne i ruch niepodległościowy w przededniu I wojny światowej, [w:]
Dzieje Rzeszowa, t. II, pod red. Feliksa Kiryka, Rzeszów 1998, s. 664-665.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 170.Szkoła Podstawowa w Świlczy, sygn. 1. Historia
szkoły w Świlczy (1875-1952), s.8 i 18. Spośród nich zginął 10 czerwca 1915 roku Stanisław
Czajkowski, syn Józefa (dróżnika kolejowego):„(...) zginął marnie od kuli moskiewskiej (...) pod
Żernikami, powiat Opatów w chwili, kiedy wychylił głowę z okopu, aby napić się wody, którą mu
przyniósł inny legionista”.

Wilczewskim pomogli założyć miejscowym włościanom w roku 1902

Kółko Rolnicze i sklep kółkowy .

W początkach XX wieku - w momencie budzenia się patriotyzmu

Polaków galicyjskich, również w Świlczy miały miejsce dążenia

narodowe. Jednym z pierwszych takich aktów były szumne obchody

(w 1910 r.) 500 rocznicy bitwy grunwaldzkiej, czego wyrazem było

ufundowanie przez świlecką społeczność pomnika „Bohaterom z pod

Grunwaldu” oraz uroczyste poświęcenie go w dniu 19 czerwca . Niedługo

przed wybuchem I wojny światowej (przed 1914 r.), utworzono w Świlczy

Drużyny Bartoszowe i Związek Strzelecki . W latach wojny światowej

(1914 - 1918) i obrony granic odradzającej się II Rzeczypospolitej (1918 -

1920) złożyli oni żołnierską daninę krwi. Jak podaje kronika szkoły,

z grona jej absolwentów wyszło „(...) pięciu legionistów (członków

Związku Strzeleckiego, przyp. A. Sz.) tj. Stanisław Czajkowski, prawnik

z pierwszego roku, Józef Kokoszka, ukończony maturzysta, Franciszek

Czach, Józef Haśko i Stanisław Żurawski” . Zdecydowanie więcej

mężczyzn świleckich, powołanych do ck armii, i (od 1918 r.) do

powstającego wojska polskiego, walczyło i ginęło na wielu frontach wojen

(światowej i polsko - bolszewickiej). Spośród tych, którzy oddali życie

w obronie ojczystej ziemi, da się ocalić od zapomnienia, dzięki wpisom

metrykalnym, kilka nazwisk żołnierzy - bohaterów walk z lat 1914 - 1920.
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Oprócz przelanej krwi i oddanego życia ważne było wsparcie

materialne i moralne ze strony gospodyń miejscowych. Tak już

w pierwszych dniach wojny (lipiec 1914 r.), nauczycielka Maria

Synowcowa zebrała wśród mieszkańców Świlczy na cele narodowe 226

koron i 86 halerzy . Istotne było również wspieranie Legionistów

i żołnierzy Wojska Polskiego produktami rolnymi w okresie świąt

wielkanocnych (jajka i żyto na święcone) .

57
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Tabela VII. Żołnierze ze Świlczy, którzy ponieśli śmierć w latach

1914 - 1920

Źródło: Zbiory parafialne w Świlczy, Liber natorum Świlcza 1882-1911; Liber mortuorum Świlcza
1882 - 1962, według przypisów czynionych pod datami urodzin lub śmierci.

57
Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 170. Szkoła Podstawowa w Świlczy, sygn. 1. Historia

szkoły w Świlczy (1875 - 1952), s.8. Z tych 226 koron i 86 halerzy pani Synowcowa „(...) dała na
ubranie i potrzeby dla legionistów miejscowych 150 koron, a resztę odesłała do Komitetu narodowego
w Rzeszowie”.

Głos Rzeszowski, R. XIX, nr 18 (z 23 IV 1916 r.), s. 3. „ Podziękowania. Kółku Kobiet ze Świlczy,
które złożyło w <<Schronisku dla Legionistów>> cztery i pół kopy jaj (...)” ; Głos Rzeszowski,
R. XXIII, nr 15 (z 11 IV 1920 r.), s.2. „Wykaz datków złożonych w Starostwie w Rzeszowie w naturze i
gotówce przez ludność powiatu na święcone dla żołnierzy (...)”, m.in.: Świlcza 1902 jaja, 78 kg żyta,
Przybyszówka 302 jaja, Woliczka 106 jaj i 4 kg żyta.
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Przebieg działań wojennych (1914 - 1918) na terenie wsi

zaznaczył się czterokrotnym przejściem frontu (od 21 IX 1914 r. do 12 V

1915 r.) . Miały przy tym miejsce liczne przemarsze i kwaterunki wojsk

(Madziarzy, Austriacy, Kozacy), rekwizycje i pospolite rabunki,

59

59
Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 170.Szkoła Podstawowa w Świlczy, sygn. 1. Historia

szkoły w Świlczy (1875-1952), s.9 i następne. Świlczę zajęli dwukrotnie Rosjanie (21 IX i 7 XI 1914 r.)
i dwukrotnieAustriacy (7 X 1914 r. i 12 V 1915 r.). Od 12 V 1915 roku, do końca wojny (XI 1918 r.) wieś
była pod kontrolą austricką.

163

Il. 23. Józef Kokoszka (ur. 13 XI 1894 r.), późniejszy płk WP, tu w mundurze legionowym w dobie I
wojny światowej. Fot. ze zbiorów Zbigniewa Kubicza
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60
Zbiory parafialne w Świlczy, Liber mortuorum Świlcza 1882-1962, s. 188-189. W czasie odwrotu

wojsk rosyjskich (7 X 1914 r.), zostały ranne szrapnelem dwie gospodynie: Helena Miś, (wdowa po
Tomaszu, lat 69) i Konstancja Boczkaj (żona Jana, lat 45), obydwie zmarły. Poniosła również śmierć
Józefa Żurawska (córkaAndrzeja, lat 15) na skutek doznanego szoku ( ).bello perterrita

które zwłaszcza na przełomie 1914/1915 roku wyczerpały gospodarczo

wieś. Podczas drobnych strzelanin śmierć poniosło kilka osób cywilnych

(głównie kobiet) . W końcowym okresie wojny (1917 r.), kiedy

wyczerpane gospodarczo Austro - Węgry imały się wszelkich sposobów,

aby zdobyć nakłady i materiały dla produkcji zbrojeniowej, parafia

60

164

Il. 24. Władysław Ignacy Batóg (ur. 23 III 1899 r., syn Tomasza Batoga - organisty), późniejszy
kpt. WP, tu w mundurze austriackim w dobie I wojny światowej. Fot. w posiadaniu autora
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Głos Rzeszowski, R. XX, nr 4 (z 28 I 1917 r.), s.3; Głos Rzeszowski, R. XX, nr 28 (z 15 VII 1917 r.),
s.3.

Ostatecznie Galicja została przyznana Polsce 15 III 1923 roku przez RadęAmbasadorów.

Por. Skorowidz dóbr tabularnych w Galicji z Wielkim Ks. Krakowskim, oprac. Tadeusz Pilat, Lwów
1890, s. 206.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 170.Szkoła Podstawowa w Świlczy, sygn. 1. Historia
szkoły w Świlczy (1875-1952), s.10 - 11; Zbiory parafialne w Świlczy, Liber natorum Świlcza 1911-
1959, s. 25. Występuje pod datą 19 II 1914 roku (chrzest syna - Józefa), Henryk Skrypek naczelnik wsi
( ).

Głos Rzeszowski, R. XXII, nr 5 (z 2 II 1919 r.), s.1. „ Z okręgu wyborczego Rzeszów - Ropczyce -
Strzyżów przeszła cała lista Piastowców to jest sześciu posłów. Wybrani zostali: Skrzypek, Dyło,
Szmigiel, Pluta, Babicz, Swirad”.

praepositus pagi

świlecka o mały włos nie straciła zabytkowego dzwonu (z 1625 r. - patrz

rozdział III). W dwóch rekwizycjach kościelnych dzwonów, ze stycznia

i lipca 1917 roku, udało się go zatrzymać parafii jako zabytkowy

i opatrzony artystycznym ornamentem . Rozpad państw centralnych

(Austro - Węgier i Niemiec), kończący wojnę w listopadzie 1918 roku

uchronił parafian przed utratą dzwonu, gdyż planowane były kolejne

rekwizycje.

Listopad 1918 roku przyniósł nie tylko kres działań zbrojnych

I wojny światowej, poderwał również naród Polski do ostatecznego boju

o nową Rzeczpospolitą. W tym czasie Świlcza, razem z prawie całą Galicją

Zachodnią, znalazła się w granicach odradzającego się państwa

polskiego . Puentą wywodu, dotyczącego postawy społeczno - politycznej

Świlczan oraz ich niepodległościowych zmagań niech będzie przykład

wybitnego przedstawiciela wsi - Henryka Skrzypka. Był on synem

energicznego włościanina i pisarza gminnego, Józefa Skrzypka, który jako

pierwszy (przed 1890 r.) przystąpił do wykupu działek ziemi dworskiej .

Henryk również włączył się w działalność społeczną i gospodarczą wsi.

W okresie I wojny światowej pełnił urząd naczelnika gminy świleckiej ,

występując zręcznie w obronie włościan przed rekwizycjami. Związał się

mocno z Polskim Stronnictwem Ludowym i w lutym 1919 roku został

wybrany z listy „Piastowców” posłem na Sejm Ustawodawczy .
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Por. CPAH we Lwowie, fond 19, opis V. Metryka Józefińska (1785-1788), t. 13. Przybyszówka
(odpisy znajdujące się w zbiorach prywatnych prof. dra hab. Józefa Półćwiartka).

Roman Rozdolski,op.cit., s. 156-157.

Ibidem,, s. 163.

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn.1739. Akta parafii Świlcza, t. II, s. 3. Dokument
przekazania księdzu proboszczowi P. Nawrockiemu przez gromadę świlecką 12 mórg tzw. Ługu
(z 28 X 1798 r.).

Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, na rok 1832, s. 281.

Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, na rok 1844, s. 354;
Ibidem, na rok 1846, s.375.

Dwór

W nowych realiach, zaboru austriackiego (po 1772 r.), dworom

i dziedzicom wyznaczono ściśle określone role organów państwa. Powstałe

wówczas najniższe jednostki administracyjne - dominia obejmowały

zasięgiem kilka wsi. Świlcza stanowiła wówczas dominium, któremu

podporządkowana była wieś Przybyszówka . Nad dworem, ośrodkiem

władzy dominikalnej ciążyło prawo i obowiązek, m.in. sądownictwa

administracyjnego (tj. karania „występków” i „przekroczeń”) oraz

ściągania podatków . Dla sprawniejszego funkcjonowania dominiów

wprowadzono dwa nowe urzędy: dla wypełniania funkcji

administracyjnych - mandatariusza (w 1782 r.) i polityczno - sądowych -

justycjariusza (w 1787 r.) . Jednym z pierwszych mandatariuszy

dominium Świlcza był, w 1798 roku, J. Stupczyński . Z szematyzmów

galicyjskich znani są również justycjariusze, z I poł. XIX wieku. W roku

1832 obowiązki sądowo - policyjne dla dominium świleckiego spełniał

magistrat rzeszowski . W latach 1844-1846 justycjariuszem był Karol

Lange (był nim także w dominium Głogów) .

Samo funkcjonowanie gospodarcze dworu nie zmieniło się wiele

w stosunku do czasów staropolskich, aż do roku 1848. Układ pól,

powierzchnia i sposoby uprawy, wyniesione głęboko z XVII i XVIII wieku,

były wciąż aktualne (patrz aneks 1, tabela 1 i 2). Wart przytoczenia jest opis
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72
CPAH we Lwowie, fond 19, opis V. Metryja Józefińska (1785 - 1788), t. 12. Świlcza, k. 1 (odpisy

znajdujące się w zbiorach prywatnych prof. dra hab. Józefa Półćwiartka). Wszystkie te budowle
skupione były na 8 morgach i 899 sążniach ogrodu.

zabudowy dworu i folwarku świleckiego, sporządzony w trakcie

opracowywania katastru józefińskiego (1785 - 1788): „Dwór pański

z kuchnią, piwnicami, dwoma spichlerzami, gumnem, z brogami,

folwarkiem, z oborami, stayniami, mastarnią, kuźnią. (...). Ogród przy

kuźni ku południowi, pasternik przy tym ogrodzie. Ogród od pasternika

koło stodół. Droga zagumienna ponad ogrody (...). Ogród za dworem ku

arendzie. Arenda z browarem, słodownią pod jednym dachem, stodołą,

staynią, dwoma brogami. Ogród przy tej arendzie” . Z nowych,

nieznanych z wcześniejszych źródeł, gałęzi gospodarczych folwarku

uwagę przykuwa hodowla wierzchowych koni (istniały „stajnie, mastarnia

i kuźnia”) oraz owiec (występuje „pasternik”).

72

Il. 25. Epitafium Beniamina Skarbek Borowskiego, ostatniego dziedzica (szlacheckiego pochodzenia)
Świlczy, które znajdowało się w starym kościele. U góry widoczny herb Skarbek Borowskich, Abdank
(po lewej). Fot. w Kronice parafii Świlcza
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Archiwum Państwowe w Przemyślu, zespół 161.Akta rodziny Borowskich z Borowej k. Mielca oraz
rodzin spokrewnionych (1597-1891), wstęp do inwentarza autorstwa mgra Augusta Fenczaka
(Przemyśl 1978), s. 1-2.

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1739. Akta parafii Świlcza, t. II, s.196. Tabela
specificationes (z 1823 r.).

Zbiory parafialne w Świlczy, Liber natorum Świlcza 1787-1840, s. 212. Beniamin Borowski trzymał
wówczas (tj. 12 VIII 1826 r.) do chrztu dziecko Macieja Majkowskiego, tkacza.

Zbiory parafialne w Świlczy, Liber natorum Świlcza 1787-1840, s. 139. Chrzestnymi Józefy Skarbek
Borowskiej (córkiAleksandra i Józefy z Popielów) byli: Onufry Popiel i Jadwiga Popielówna.

Zbiory parafialne w Świlczy, Liber natorum Świlcza 1787-1844, s. 46. 28 XI 1826 r. odbył się
w kościele w Świlczy ślub Ludwika Wiktora (syna Franciszka i Marii ze Stadnickich) i Józefy
Borowskiej. Świadkami ślubu byli: Ksawery Stadnicki, dziedzic Mrowli i Wojciech Rosnowski,
dziedzic Użejowic.

Schematismus dioeceseos premisliensis rit. lat., proAnno Domini 1874, s.156.

Jest to jedyny logiczny wniosek jaki wyciągnąć można wobec lakoniczności dostępnych źródeł. Oto
bowiem w schematyźmie przemyskim na rok 1875 następuje już jako właściciel ( )
Świlczy, Mendel Kukuk, por. Schematismus dioeceseos priemisliensis rit. lat., pro Anno Domini 1875,
s. 157.

proprietarius

Wieś Świlcza należała po 1790 roku do rodziny Skarbek

Borowskich, herbu Abdank, pochodzącej z Borowej k. Mielca .

Pierwszym dziedzicem z tego rodu był hrabia Aleksander Skarbek

Borowski, pan na Borowej i Świlczy (por. rozdział III). Nie ma pewności co

do daty jego śmierci, przypuszczać należy, że zmarł przed 1823 rokiem

(pod którym w protokole powizytacyjnym parafii świleckiej figurują

w charakterze kolatorów „sukcesorzy Aleksandra Borowskiego”) .

Drugim dziedzicem był syn Aleksandra i jego żony Józefy z Popielów

(patrz il. 25) - Beniamin Skarbek Borowski. W miejscowych księgach

metrykalnych występował jako pan Świlczy ( ) już

w roku 1826 . Beniamin Borowski nie posiadał z ojcowskich dóbr

Borowej, która przypadła dziedzictwem siostrze - Józefie (ur. 18 X 1807)

i jej mężowi - Ludwikowi Wiktorowi, dziedzicowi Gorzyc .

Beniamin Skarbek Borowski posiadał Świlczę do swej śmierci,

tj. 27 listopada 1858 roku. Po jego śmierci majątek przejęła żona, Zofia

z Rosnowskich i gospodarowała na nim do roku 1874 , kiedy sprzedała go

Izraelicie, Mendlowi Kukukowi . W osobie wdowy po Beniaminie

Borowskim - Zofii i jej ostatnich szesnastu latach gospodarowania na
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81

82

83

84

Zbiory parafialne w Świlczy, Kronika parafii Świlcza, s. 8. Nie wydaje mi się być dobrym
argumentem sprzedaży majątku, zniesienia w roku 1848 pańszczyzny. Przestawienie na nowe formy
gospodarowania musiało się dokonać jeszcze za życia jej męża, Beniamina (do 1858 r.). Powodem
opuszczenia Świlczy i sprzedaży dworu mógł być, obok nienajlepszej kondycji finansowej majątku,
wiek dziedziczki (miała wówczas około 56 lat) i brak sukcesorów. W księgach urodzeń Świlczy (

), nie udało mi się znaleźć żadnego wpisu (urodzenia, ceremonii chrztu) dzieci Beniamina
i Zofii Skarbek Borowskich.

Kuryer Rzeszowski, R. IV, nr 35 (z 5 XII 1886 r.), s. 5. „Zofia z Rosnowskich Skarbek Borowska,
wdowa po znanym z zacności obywatelu Benjaminie , byłym właścicielu dóbr Świlcza, zakończyła
życie 21 bm. (ubiegłego (?)- przyp.A. Sz.) w Krowicy, licząc 68 lat”.

Schematismi dioeceseos premisliensis rit. lat, na lata 1874-1889; Tygodnik Rzeszowski, R. III, nr 153
(z 2 VI 1888 r.), s. 3. „W ubiegłą niedzielę, zmarł Mendel Kukuk, właściciel dóbr Świlcza z
przyległościami”

Tygodnik Rzeszowski, R. I, nr 47 (z 22 V 1886 r.), s. 2.

Schematismus dioeceseos premisliensis rit. lat, proAnno Domini 1889, s. 108.

libri
natorum

świleckim dworze (1858 - 1874), może mieć uzasadnienie miejscowa

tradycja zapisana w . Otóż ostatnia dziedziczka,

nazwana była przez autora kroniki „wielką dziwaczką, hodowczynią

psów”, która narobiwszy długów nieumiejętnym gospodarowaniem

w nowych warunkach, ,,po zniesieniu pańszczyzny, po stracie darmowego

robotnika” utraciła swe dobra, Świlczę i przeniosła się do krewnych .

Faktem jest, że Zofia Borowska wyjechała do swej rodzinnej wsi trzymanej

przez Rosnowskich, Krowicy (w dawnym cyrkule żółkiewskim) i tam

zmarła 21 listopada 1886 roku, mając 68 lat .

Ostatnimi właścicielami majątku dworskiego byli Żydzi.

Pierwszym był wspomniany już Mendel Kukuk, gospodarujący

posiadłością świlecką w latach 1875 - 1888 . Nie wiodło mu się najlepiej

finansowo, dlatego końcem lata 1886 roku bank hipoteczny miał wystawić

majątek Świlcza na licytację, za cenę wywoławczą 116810 złotych

reńskich . Odratowanie dóbr dworskich przed licytacją można wiązać

z rozwinięciem w tym okresie przez Mendla Kukuka przemysłu

garbarskiego. Po jego śmierci majątek nabył Hersch Karpf .

jak i

podają aktualne dane na rok 1890,

Kronice parafialnej

Skorowidz

dóbr tabularnych w Galicji... Słownik Geograficzny Królestwa

Polskiego i innych krajów słowiańskich,
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86
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Skorowidz dóbr tabularnych w Galicji z Wielkim Ks. Krakowskim, oprac. Tadeusz Pilat, Lwów
1890, s. 206 - 207; Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red.
Bronisława Chlebowskiego, t. XI, Warszawa 1890, s. 700 - 701.

Zbiory parafialne w Świlczy, Kronika parafii Świlcza, s. 8.

Schematismus dioeceseos premisliensis rit. lat. proAnno Domini 1906, s.107.

Schematismi dioeceseos premisliensis rit. lat, na lata 1907 - 1910.

według których dworska posiadłość Świlcza, podzielona była na 4 części.

Dwie większe, o łącznej powierzchni 766 mórg i 416 sążni, były

w posiadaniu Izraelitów: Dawida Karpfa i Chiela Ankrauta.

Dwie mniejsze, powierzchni 5 mórg i 977 sążni, należały do Józefa

Skrzypka i Franciszka Dziedzica . Można tym samym przyjąć, że po

śmierci Mendla Kukuka (w 1888 r.), doszło do pierwszej parcelacji

folwarku, a jej prekursorami byli Żydzi i operatywni włościanie. Dwór

trzymał w posiadaniu Dawid Karpf (być może ze swym wspólnikiem

Chielem Ankrautem) do 1905 roku. Nie mogąc dalej sprostać wymogom

nowoczesnej gospodarki sprzedał go Lwowskiemu Bankowi

Parcelacyjnemu . W latach 1907 - 1910 świleckie dobra ziemskie należały

do Műntza i Schőnbluma, również Izraelitów , którzy dokonali ostatecznej

parcelacji. W tym też okresie rozpoczęto rozbiórkę niepotrzebnych już

budynków podworskich, a inne zaadaptowano do nowych celów.

W wymiarze społeczno - gospodarczym parcelacja dworu przyniosła

włościanom świleckim możliwość powiększenia areału gruntów. Była też

lekcją inicjatywy gospodarczej i sprawdzianem umiejętności brania spraw

w swoje ręce. Stopniowy zanik (na drodze przyjęcia dworu przez Żydów

i parcelacji) podstawowej siły politycznej i ekonomicznej wsi - dworu

i dziedzica, wprowadził Świlczę wcześniej i łagodniej niż w innych wsiach,

w nowoczesne warunki kapitalizmu wiejskiego.
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Stąd też w księgach parafii Świlcza, z tego okresu, znajduje się wiele wpisów kontrolnych nie tylko
administracji kościelnej ale i państwowej: komisarzy cyrkularnych i wojskowych.

Józef Półćwiartek, Z badań nad rolą gospodarczo - społeczną plebani na wsi pańszczyźnianej ziemi
przemyskiej i sanockiej w XVI - XIX wieku, Rzeszów 1974, s. 151.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Archiwum Społeczno - Historyczne, sygn. Społ. Hist. I/73.
Archiwalia z urzędu par. w Świlczy, Cyrkularz (1780 - 1822), bez paginacji: z 5 IV 1781- „(...)
o chowaniu umarłych na cztery łokcie w głąb, y aby koszul nie dawano ubogim dla zarażenia chorobą”,
z 29 II 1784 r.- „(...) aby chłopi na borg nie pili, pod przepadkiem dającego”, z 15 III 1784 r. - „Był
uniwersał, aby po kościołach odtąd nie dzwoniono na chmury, ponieważ dzwonienie większe
burzliwości, pioruny i niebezpieczeństwa, tudzież szkody w urodzajach ma sprawować”.

Kościół

Równie ważne, choć nie tak obfitujące w zmiany, były dzieje

parafii Świlcza w dobie zaboru austriackiego. Już w pierwszych latach

niewoli władze wyznaczyły kościołowi ściśle administracyjną rolę.

Wykorzystywano prowadzenie w parafiach ksiąg metrykalnych dla

państwowych celów ewidencji ludności. Wprowadzono stopniowo (pod

koniec XVIII wieku) księgi parafialne o układzie tabelowym. Ujmowały

one pełniej i w sposób znormalizowany ważne informacje z punktu

widzenia administracji lokalnej (cyrkułów) i wojska : płeć, wiek, status

społeczny, numer domu itp. Wykorzystywano również ambonę jako

przedłużone w teren ramię cyrkułu . Wprowadzono wówczas

tzw. cyrkularze, czyli księgi ogłaszanych w kościele (wpływających

i wychodzących) pism urzędowych. W zachowanym

ze Świlczy znaleźć można wiele rozsądnych zarządzeń, np.: aby

chować umarłych na głębokości czterech łokci (5 IV 1781 r.), aby chłopi

nie pili gorzałki „na borg” (29 II 1784), aby nie dzwonić w kościele na burze

(15 III 1784 r.) .

Podobnie jak w czasach staropolskich, parafia Świlcza

obejmowała swym zasięgiem 5 wsi (Świlczę, Rudnę Wielką i Rudnę Małą,

Rogoźnicę i Woliczkę). Stosunki ludnościowe we wsiach parafii,

z podziałem na zdolnych i niezdolnych (dzieci) do pobierania sakramentów

w latach 1827 - 1845 przedstawia tabela 6 (patrz aneks 1, w całym okresie
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Cyrkularzu (1780 -

1822)
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galicyjskim tabela 20). Była to parafia duża, wykazująca szybkie tempo

rozwoju demograficznego. Jednakże w I poł. XIX wieku lata rozwoju

przecinały klęski elementarne w postaci epidemicznych chorób

(czerwonka, cholera itp.), przyhamowując przyrost naturalny. Dopiero na

przełomie XIX i XX wieku widoczny był stały wzrost liczebności całej

parafii i poszczególnych wsi. Na tym tle doszło w 1912 roku do powstania

Il. 26. Pochodząca z końca XVIII wieku figura św. Jana Nepomucena (patrona „od złej wody i dobrej
sławy”), którego kult szczególnie rozszerzał się w czasach galicyjskich. Stan z maja 2001 roku. Fot.
autor
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Il. 27. Księga urodzonych ( ) parafii i wsi Świlcza z lat 1787-1840, prowadzona
wg tabelowego systemu austriackiego.Fot. autor

liber natorum

Il. 28. Rejestr zmarłych ( ) parafii i wsi Świlcza z lat 1787 - 1847, prowadzony
wg tabelowego systemu austriackiego. Fot. autor

regestrum mortuorum
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ekspozytury parafii i kościoła filialnego w Rudnej Wielkiej . Wydarzenie

to miało miejsce w latach, gdy proboszczem Świlczy był ks. Maksymilian

Hajduk (1910 - 1921). Pierwszym ekspozytem rudzieńskiego kościoła

został wyznaczony w sierpniu 1912 roku ks. Józef Hajduk Trudno jednak

ustalić, czy księża Hajdukowie byli krewnymi.

W II poł. XIX wieku w parafii świleckiej powstawały i rozwijały

się bractwa i stowarzyszenia religijne (patrz tabela VIII). Pierwszym, jakie

powstało było Bractwo Świętego Różańca (w 1872 r.). Jednakże z punktu

widzenia społecznego bardziej istotne było powstanie w 1875 roku

stowarzyszenia Wstrzemięźliwości od wódki. Działo się to w okresie

wzmożonej walki Kościoła z plagą pijaństwa na wsi . W nurcie

krucjatowym powstawały bractwa trzeźwości (wstrzemięźliwości), do

których przynależność uzależniona była od zadeklarowania w specjalnej

księdze abstynencji (czasowej z reguły). Apogeum rozwojowe osiągnęły

bractwa świleckie w 1906 roku, kiedy istniały w liczbie sześciu. W tej

liczbie świleckie bractwa utrzymywały się do końca czasów galicyjskich

(najkrócej do 1917 r) .
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Schematismus dioeceseos premisliensis rit. lat., pro Anno Domini 1912, s.94. Ekspozytura
obejmowała: Rudnę Wielką, Rudnę Małą, Pogwizdów i Rogoźnicę, z łączną sumą wiernych 3396.

Głos Rzeszowski, R.XII, nr 33 (z 11 VIII 1912 r.),s. 6. Ks. Józef Hajduk był wówczas wikarym
w Krośnie, a zastąpił administratora - ks. Pawła Szarka.

Pijaństwo stało się bolesną plagą galicyjskich wsi w kolejnych dziesięcioleciach po zniesieniu
pańszczyzny (po 1848 r.), por. Józef Burszta, Wieś małopolska. Studium struktury i organizacji
społeczno - przestrzennej wsi Grodzisko w powiecie łańcuckim, Poznań 1997,s. 149.

Schematismus dioeceseos premisliensis rit. lat. pro Anno Domini 1917, s.86; Do tego roku
wychodziły schematyzmy przemyskie w tak zredagowanej formie.
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Tabela VIII. Bractwa i stowarzyszenia katolickie w parafii Świlcza

na przełomie XIX i XX wieku

Źródło: Schematismi dioeceseos premislensis rit. lat, na lata 1872 - 1906.

Tabela IX. Proboszczowie parafii Świlcza cz. III (XIX - I połowa

XX wieku)

175

96
Tygodnik Rzeszowski, R. II, nr 62 (z 4 IX 1886 r.), s. 2.
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Podstawa źródłowa zestawienia: Zbiory parafialne w Świlczy, księgi metrykalne (
) za lata 1787 - 1959; Schematismi dioeceseos premisliensis rit. lat., na lata 1805 - 1917.

liber natorum, liber
copulatorum

Tabela X. Wikarzy parafii Świlcza, cz. III (XIX - I poł. XX wieku)
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Podstawa źródłowa zestawienia:Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 170. Szkoła Podstawowa
w Świlczy, sygn. 1. Historia szkoły w Świlczy (1875 - 1952); Schematismi dioeceseos premisliensis rit.
lat., na lata 1806-1917.
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Il. 29. Nagrobek ks. Juliusza Trandy, wicerektora seminarium duchownego w Przemyślu i proboszcza
świleckiego w latach1880 - 1883. Stan z kwietnia 2001 roku. Fot. autor

178

Wybrane zagadnienia z dziejów galicyjskiej wsi

Na zakończenie rozprawy, ujmującej historię Świlczy w czasach

nowożytnych, warto podjąć trzy problemy z życia wsi z II poł. XVIII - I poł.

XX wieku. Zdając sobie sprawę z niewielkich możliwości przedstawienia

tu szerokich zagadnień, problemy te zostaną tylko zasygnalizowane.

Rozdział IV
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Il. 30. Zbiorowy nagrobek świleckich proboszczów: ks. Andrzeja Olki (1821 - 1866), ks. Wincentego
Poznalskiego (1867 - 1875) i ks. Józefa Pączki (1921 - 1940). Stan z kwietnia 2001 roku. Fot. autor

Pierwszym z nich będzie problem apostazja od religii

mojżeszowej. Problem Żydów w diasporze ma starotestamentalne

korzenie, jednak jeszcze w średniowieczu i długo w epoce nowożytnej

związany był z historią miast. W krajobrazie wsi małopolskich

i czerwonoruskich pojawili Żydzi się stosunkowo późno, w XVII - XVIII

wieku, kiedy na tle ogólnego zubożenia chłopów przejmowali karczmy -

W czasach austriackich (1772-1918)



arendy i rzemiosło wiejskie (w Świlczy jeszcze w I poł. XVIII wieku

karczmy, dzierżawili miejscowi kmiecie). Jedna z pierwszych wzmianek

o świleckich Żydach pochodzi z wizytacji bpa Jana Szembeka (z 1721 r.),

w której protokole odnotowano 3 Izraelitów z rodzinami (z żonami) .

W latach 1782 - 1783 finalizowana była transakcja kupna chałupy od

Jędrzeja Rosnowskiego przez żydowskie (starozakonne) małżeństwo -

Mośka i Leę Jakubowiczów. Chałupa ta mogła stanowić warsztat

rzemieślniczy (garbarski), na co wskazywałyby skórki cielęce włączone w

cenę chałupy oraz dodatkowo dokupiony ,,żłób” (być może koryto

garbarskie) . Również w II poł. XVIII wieku arendę w Świlczy przejęli

Żydzi. W okresie powstawania katastru józefińskiego (1785-1788)

karczmarzem był niejaki Mośko Sturmwind .

Najbardziej spektakularnymi aktami w dziejach świleckich

Izraelitów były przypadki apostazji. W najstarszych księgach urodzeń

( ) parafii i wsi Świlcza z lat 1787-1857 widnieją wpisy sześciu

konwersji żydowskich.

Apostazje od religii mojżeszowej były bardzo rzadkie, stąd nawet

sporadyczne ich wystąpienie w parafii miało duże znaczenie społeczno -

religijne . Działo się tak dlatego, iż nakłonienie Żyda do zmiany wiary

było bardzo trudne. Duże możliwości wpłynięcia mieli księża i ziemianie,
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libri natorum
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Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 1739. Akta parafii Świlcza, t.II, s.112. Protokół
wizytacyjny bpa Jana Szembeka (z 9 V 1721 r.).,,Judaei sunt in villa 3 cum uxoribus (...)”.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 385.Akta Gminy Świlcza, sygn.49. Księga wójtowsko -
ławnicza (1631 - 1838), s. 106-107.

CPAH we Lwowie, fond 19, opis V. Metryka Józefińska ( 1785-1788), t.12. Świlcza, k.141-144.
Wykaz świleckich rzemieślników do opodatkowania ( odpisy znajdujące się w zbiorach prywatnych
prof. dra hab. J. Półćwiartka).

Zdzisław Budzyński, Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku, t.I,
Przemyśl-Rzeszów 1993, s.400 - 401. Konwersje żydowskie na opisywanym obszarze wynosiły ok.
0.21% chrztów ogółem. Miały one miejsce zwykle w małomiasteczkowych parafiach o duży procencie
ludności żydowskiej, np. w Tyczynie, Żołyni.
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na Żyda lub Żydówkę, którzy służyli przy plebani lub we dworze - stąd

katechumeni ze Świlczy przypisani mieli w księgach numer domu plebani

(130.,132.) lub dworu (1.).

Zgoła innym problemem, boleśnie rysującym się w historii

galicyjskiej wsi były klęski elementarne. Dla tego okresu szczególnie

uchwytne są, dzięki istnieniu rejestrów zmarłych ( ),

pomory. Tabele zawarte w aneksie (por. aneks 1,tabele 7 - 18 i 21) ukazują

takie lata, w których śmiertelność roczna przekraczała grubo 100 zgonów

(trzeba przyjąć, że ponad 90 zgonów rocznie stanowiło dla Świlczy

anomalię wywołaną jakimś czynnikiem chorobowym). Spośród

101

regestri mortuorum

Tabela XI. Konwersje żydowskie z lat 1787 - 1845

Podstawa źródłowa: Zbiory parafialne w Świlczy, Liber natorum Świlcza 1787 - 1840; Liber natorum
Świlcza 1840-1857, wg chronologicznego układu ksiąg.
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Ibidem, s.402.



szczególnie ,,morowych” okresów wymienić należy lata: 1789

(167 zgonów), 1806 (210 zgonów) , 1831 (121 zgonów, w tym

18 określanych jako cholera), 1847 (137 zgonów), 1855 (128 zgonów,

w tym 50 określanych jako cholera), 1873 (164 zgony), 1879 (173 zgony).

Szczególnie ciężki wydawał się być rok 1855, kiedy po głodowym

przednówku ( w miesiącach od stycznia do czerwca na śmierć głodową -

,, ”, zmarło 29 osób, por. aneks 1, tabela 13) wystąpiła cholera,

w miesiącach od czerwca do września, przynosząc swe smutne żniwo

pięćdziesięciu zgonów. Przyznać trzeba, że poprawa ochrony medycznej

w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku, w tym przeprowadzanie

szczepień ochronnych przytłumiło nieco rozwój chorób zakaźnych na

przełomie XIX i XX wieku. Tendencje spadkową śmiertelności w Świlczy

przerwały reperkusje złych warunków żywieniowo - sanitarnych okresu

I wojny światowej w postaci epidemii grypy hiszpanki w jesieni 1918 roku

i czerwonki w roku 1920.

Obok zakaźnych chorób i klęsk nieurodzajów (,,mokre” lub

,,suche” lata, owocujące głodowymi przednówkami), plagą tamtych lat

były pożary drewnianych zabudowań wsi. O pierwszym, dość dużym

pożarze, pochodzi wzmianka z końca XVIII wieku. Otóż 9 lipca 1785

wybuchł w Świlczy przypadkowy ogień, który strawił szpital ubogich wraz

z ośmioma sąsiednimi chałupami . Z pewnością przez cały wiek XIX

wybuchały we wsi nader często pożary, jednak brak o nich informacji

102

103

104

fame

101

102

103

104

Ibidem, s.402.

Zbiory parafialne w Świlczy, Regestrum mortuorum Świlcza 1787-1847, s.322 i następne.
Wystąpienie w roku 1806 nieznanej zarazy (,, ”), dość późno określanej tak w rejestrze (tylko
65 przypadków), poprzedzone zostało przemarszem rozbitych podAusterlitz (2 XII 1805 r.) oddziałów
austriackich i pozostawieniem w Świlczy 10 rannych lub zmarłych żołnierzy. Żołnierze ci, katolicy,
pochodzący ze wsi cyrkułu przemyskiego i samborskiego pochowani zostali na cmentarzu w Świlczy
pomiędzy 24 XII 1805 r. a 10 I 1806 r.

Tygodnik Rzeszowski, R.I, nr 46 (z 15 V 1886 r.), s.2. Szczepienia przeciw ospie przeprowadzone
były w Świlczy przez dra Janochę; Gazeta Rzeszowska, R.I, nr 16 (z 10 V 1891 r.) s.5. Szczepienia
przeciw ospie przeprowadzone były w Świlczy przez dra Szczepańskiego.

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn.1739. Akta parafii Świlcza, t.II, s.70. Dochody

grassary
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źródłowych. Pożądane informacje niesie dopiero, ukazująca się od schyłku

XIX wieku, prasa rzeszowska. Miały wtedy miejsce dwa pożary wsi: 5 X

1886 roku, kiedy spłonęło w Świlczy osiem chałup i 24 XI 1897 roku, po

którym legło w zgliszczach siedem włościańskich domów . Do

największego nieszczęścia doszło w dniu 27 kwietnia 1909 roku, w którym

,,(...) około godziny 2 popołudniu wybuchł w Świlczy pożar w domu

gospodarza Kędzi. Spaliło się 66 domów mieszkalnych, 6 stajen, 1 kuźnia,

31 stodół, 4 brogi i kilkanaście sztuk żywego inwentarza” . Pożar ten

przyniósł potężne straty ekonomiczne. Spośród 66 spalonych domów tyko

36 było ubezpieczonych, a z łącznej kwoty ocenianych strat na 160 - 200

tysięcy koron, Towarzystwo Ubezpieczeniowe w Krakowie mogło

wypłacić tyko 65 tysięcy koron .

Ważnym zjawiskiem była emigracja zarobkowa Świlczan. Miała

ona podstawy wybitnie ekonomiczne, wynikające z opisywanych

w niniejszej pracy problemów włościan ( rozwarstwienia gospodarstw

i przyrostu demograficznego na przełomie XIX i XX wieku). Globalnie

wychodźstwo z Galicji, zapoczątkowane po 1880 roku, odbywało się

w dwóch zasadniczych kierunkach i formach: jako emigracja do Stanów

Zjednoczonych Ameryki (czasowa lub stała) i do pobliskich krajów

europejskich, Saksonii i Prus (emigracja wyłącznie sezonowa) . Wyjazdy

zarobkowe organizowane były przez agentów (często żydowskiego

pochodzenia) i były z góry zakontraktowane. Często dochodziło przy tym

do nadużyć, które wychwytywała lokalna prasa .
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i wydatki szpitala (z 20 VIII 1786 r.). Szpital „(...) z innemi ośmioma chałupami przypadkowym ogniem
zgorzały 9 Julij 1785 (...)”.

Tygodnik Rzeszowski, R.II, nr 67 (z 9 X 1886 r.), s.3.

Głos Rzeszowski, R.I, nr 9 (z 28 XI 1897 r.), s.3.

Głos Rzeszowski, R.XIII, nr 18 (z 2 V 1909 r.), s.3.

Ibidem.

Józef Burszta, Szkice z dziejów wsi, Warszaw 1955, s. 186.

Głos Rzeszowski, R.IV, nr 11 ( z 18 III 1900 r.), s. 3. Artykuł zwracał uwagę na nieludzkie
traktowanie (znieważanie) emigrantów sezonowych do Prus, w czasie organizowania transportu na
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Jak wszystkie procesy historyczne, również emigracja zarobkowa

miała swoje dobre i złe strony. Do tych pierwszych zaliczyć należy

poprawę kondycji finansowej emigrantów i ich rodzin ( częsty był model

wyjeżdżającego ojca rodziny, który słał żonie i dzieciom pieniądze na

pomnożenie gospodarstwa), rozszerzenie światopoglądu prostych

włościan oraz przeniesienie na grunt galicyjski podpatrzonych wzorów

m.in. w uprawach i budownictwie. Sporadycznie dochodziło nawet do

szerszych inicjatyw gospodarczych, będących plonem wyjazdu do

Ameryki. Tak np. około 1901 roku, w Świlczy „(...) otworzony został sklep

i piekarnia. Właściciel chłop, który po dłuższym pobycie wAmeryce, gdzie

nauczył się piekarstwa, uskładał kapitalik i powrócił do kraju” .

Główne kierunki emigracji ze Świlczy do Stanów Zjednoczonych

Ameryki w latach 1892 - 1918 stanowiło pięć przemysłowych miast na

wschodnim wybrzeżu: Buffalo, Chester, Detroit, Filadelfia, Niagara Falls,

o czym informują nas wpisy z ksiąg metrykalnych (por. aneks 1, tabela 19).

Trzeba tu jednak zaznaczyć, że zestawienia ( także tabele III - V) obejmują

tyko część stałego wychodźstwa, gdyż nie wszyscy odsyłali do rodzinnej

parafii wystawiane zaświadczenia. Niektórzy Świlczanie mogli też zostać

członkami Polskiego Kościoła Narodowego, wobec braku w miejscu

zamieszkania katolickiej parafii. Na szczególna uwagę zasługują więc

kościoły katolickie we wspomnianych miastach, będące ośrodkami

i matecznikami polskości: w Buffalo kościół Św. Stanisława, w Chester

kościół Św. Jadwigi, w Filadelfii kościół Św. Stanisława, w Niagara Falls

kościół Św. Trójcy . Na podstawie prezentowanych zestawień można

powiedzieć, że najwięcej Świlczan przebywało w Chester. W latach 1892 -

1918 w parafii w Chester miało miejsce 36 ślubów, 9 urodzeń i 4 zgony,

mających odzwierciedlenie w księgach metrykalnych wsi.
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dworcu kolejowym w Rzeszowie; Głos Rzeszowski, R.XVII, nr 11 (z 16 III 1913 r.), s.5. Problem
wyzysku emigrantów galicyjskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki i wyłudzania od nich
pełnomocnictw na pozostawione w kraju nieruchomości.

Głos Rzeszowski, R. V, nr 40 ( z 6 X 1901 r.), s. 3.

Zbiory parafialne w Świlczy, księgi metrykalne wsi Świlcza z lat 1882 - 1959.
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Tabela XII. Emigracja ze Świlczy w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Śluby z lat 1897 - 1918
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Żródło: Zbiory parafialne w Świlczy, Liber natorum Świlcza 1867-1882; Liber natorum Świlcza 1882-
1911, przypisy czynione przez proboszczów na podstawie odsyłanych świadectw zawarcia
małżeństwa; Liber copulatorum Świlcza 1891-1930, wklejane świadectwa zawarcia małżeństwa.
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Tabela XIII. Emigracja ze Świlczy w Stanach Zjednoczonych

Ameryki. Urodzenia z lat 1892 - 1918
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Źródło: Zbiory parafialne w Świlczy, Liber natorum Świlcza 1882-1911; Liber natorum Świlcza 1911-
1959, certyfikaty chrztów ( ) i wpisy proboszczów dokonywane na ich podstawie.testimonia baptisimi

Tabela XIV. Emigracja ze Świlczy w Stanach ZjednoczonychAmeryki.

Zgony z lat 1901- 1919
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Źródło: Zbiory parafialne w Świlczy, Liber mortuorum Świlcza 1882-1962; Liber natorum Świlcza
1867-1882, Liber natorum Świlcza 1882-1911, wypisy z rejestrów zgonów ( ).testimonia obitus

Najstarszym kierunkiem emigracji było prawdopodobnie Buffalo,

gdzie ochrzczono 4 dzieci świleckich emigrantów w latach 1892-1900. Dla

lepszej statystyki emigracji ze Świlczy istotne będzie przytoczenie danych

liczbowych. W schematyzmach diecezji przemyskiej na lata drugiej

dekady XX wieku (gdy parafię świlecką tworzyła już tylko Świlcza

i Woliczka) ilość parafian na emigracji wynosiła: w 1913 roku - 300 osób,

w 1914 roku - 416 osób, w 1917 - 451 osób . Stanowiło to pokaźny procent

w skali parafii ( w kolejno przywoływanych latach: 7,4%, 12,2%, 13%)

i miało tendencję zwyżkową.

Emigracja Świlczan do Stanów Zjednoczonych Ameryki była

u początku XX wieku procesem pożądanym dla wykorzystania nadmiaru

rąk do pracy oraz polepszenia ekonomicznego bytu włościan. Można by

zaryzykować stwierdzenie, że wobec tak znacznego procentu Świlczan na

wychodźstwie zarobkowym ( ok.13% w roku 1917) oraz w kontekście

rozparcelowania po 1910 roku kilkusetmorgowego majątku świleckiego

dworu, weszła wieś Świlcza w czasy Drugiej Rzeczypospolitej w dobrej

kondycji ekonomiczno - gospodarczej.
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Schematismi dioeceseos premislensis rit.lat., na lata 1913 - 1917.
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Zakończenie

Przedmiotem niniejszej rozprawy było przedstawienie historii

Świlczy w czasach nowożytnych (do 1918 r.) w sposób w miarę pełny

aczkolwiek przystępny. Nie było to proste, gdyż po nagromadzeniu wielu

różnorodnych materiałów (w tym trudnych do interpretacji archiwaliów)

trzeba było wybrać tyko niektóre, najbardziej reprezentatywne dla

procesów dziejowych zachodzących we wsi staropolskiej i galicyjskiej.

Szczególnie trudne okazało się wprowadzanie w tekst odpowiednich

fragmentów źródeł, tych w języku staropolskim i łacińskim, które

w wyśmienity sposób oddawały ducha epoki.

Jak pisałem we wstępie, praca ta stanowi kolejne, po z góry

dwudziestu latach, spojrzenie na dawne dzieje Świlczy ( por. wstęp:

rozprawa Władysławy Jakubaszek). Była zatem wyzwaniem do innego,

bardziej wnikliwego potraktowania niektórych problemów.

Za najważniejsze osiągnięcie niniejszego opracowania uważam

dokonane, krótkie studium nad topografią średniowiecznej wsi, którego

wizualnym efektem jest ilustracja 4. Istotne jest również rozpracowanie

i wyjaśnienie kwestii dziedziczenia i podziałów wsi od XV do początków

XX wieku oraz zestawienie świleckich księży, proboszczów i wikariuszy,

od początków parafii do połowy XX wieku. Nie mniej satysfakcji

przyniosło mi dokonanie rekonstrukcji XVII i XVIII - wiecznych

umocnień wsi utrzymane w polemice z badaniami Franciszka Kotuli.

W czasie zbierania materiałów i pisania pracy wyniknął nowy, szeroki,

problem funkcjonowania w Świlczy XVIII i XIX wieku rzemiosła
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duchownego w Przemyślu i proboszcza świleckiego w latach 1880

- 1883. Stan z kwietnia 2001 roku. Fot. autor

Il. 30. Zbiorowy nagrobek świleckich proboszczów: ks. Andrzeja Olki
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