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PRZRDMOWA 

Na Rze.~zow.~k1e w różnych cza.~ach rozu1e patrzono; 1)rZ!f 

ku1icu XIX i na 11oczqtkti XX w. ,jako ·na. ba.rdzo ciel.-awy re,qio11 
ctno,qraficz11y ( Salom·, Kulberg), 116źnfrj i11tere.,owa110 11ię nim jako 
lcoleuką i bazą ruchu llidvwrgo, jeszcze J)(;f niej, tuż prznl 11 woj-11ą 
.o;wiatowq, jaku na dużą czę.«tf Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

Ale długi cza~ nikt voważnfrj nil' zajql się jP_qo cickau:ą, histo
ryczną przeszlo.foią, charaHerem Rzeszowiaków, czfowie/4:irm. Hprnw-
1lzie 11am Rze."zów, jako stolica reg1:onu, ma. .~wojq 1110110.ąrafię, 

m:ez-upelnq zresztą, bo doprowadzouą tylko rlo k o1ica X 1'1 Il w., 
napi11a11ą przez .Terna Pęckowskiego 1: wyllanq w r. 1.913, w której 
11i1' 1.iwzglętlnivno bardzo wielu i ródel, dopiero JIÓŹniej nja1.v1do11yeh. 
Rzrszuw:;/de wciąż było ulwgie JJocl tym względem. 

Nastawienie do r1?_qio11u zmieniło się radykalnie ud r. 1.9.'JU, 
w Hór!Jm JJOWstalu ., Towarzystwo Regionalne Zil'mi Rzeszoim:kiPj". 
Celem jrgo ·11acztl.nym było zając się uc111kowy111 badcmiern R zr
.~zowszczy:rny pod n;i11,11mi względami. T-wo Regionalne mote się 
lei 11unczyci6 tak powcif11ą 11ozyr)q, jalrą jest wydana w r. 1.9:18 
1waea .Tulicrnci Niccia „ Rzcszowsh:il' za Sa.~ów" . Dalsze 11la1,y JJJ'Ze
h:reślila woj,11a . 

Tl' W4v r. powsta)1' ., Tuwarzystwo Przyjaciół Nanki 1: Sztuki 
w lł!enowie", które jest 111:ejciko lco11ly111udorem crlów T-wa R11-
gional11ego, chociaż na szeruej podstawir i z .~rer.,zym za/r.,restm 
działania. Wrf.szcie, siedzilią Towarzy . .,twa jei!t UJJ1raw1{zie Rzeszóu.,, 
al.e już nie powicdowP, ale jflko miasto wojewódzkie. Fakt podnie
sienia R zeszowa do fok wysokiej guclnolci 71obwltil jego ambicję, 
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jako stolicy wojew6łlztwa. ,':italo lfię już powszeclmq opint'ą , że J.'ze
nów, obok ce11trtim aclmi11istracyjue!JO i ,ąospocla.rczego, winien stać 
się rów11iei i cr11trum kuttumluym dla dnżr,qo obnarn poliulm"owo
wschoclniego kra1tca Polski. 

117 powojennych ciężkich czc,.~adi wfrlc Jn-zyczyn nie -~11nyja 
realizacji celów 'l'owarzystwa. ,TNln(ck gro110 ludd, sktiviajq.ce 1511: 
w ·1U:m, aczkolwiel.: coraz to szczuplejsu, ll'ierzy, ±1• mimo wszyst!.:u 
cza//, który będzie przyjafniejszy diet le_qo zakqtka I'ol.~~;i, wkrótce 
11ad('jdzie. A może .inż i 11adchoclzi? Ażnby przyspieszy/ jeqo 111'Z!J.iś
eie, zainteresowaiJ 8poleeze1tH fwo zagadnie1tiami kult ural110-11cm!.·o
wymi, Towarzystwo Przyjaciół Nauki'. i ,<.,·ztu!.:i, w czasie su·er,u 
k,-6tl;irgo· istnienia, wydaje oto już drngq książeczkę, z której 710-
zwolilo sobie iwzyni'ć Kr 1 ,qwego .frchiwum. lfie.rzy howiem, :ie 

;:apoczątkuje ono ciq,ą 7wac, którr> z różnych 1nrnkt15w 11afwietlq 
Rzeszowszczyznę, ,·e_qion tai , cief.,atcy a n;w11ocze:l1iie taf., walu 
znany. A matl'l'ialów cło z1rac, zu.pel1de nfr wyzy.~ka 11ych, w Uu
-~zowit' jest sporo . 

. Tednym z 1rnjciekawszych ale może i uajcięższyeh okrPsc,w 
,/ta R zeszowszr·zyz11y, to wiele Xl'/1. Statut dla 8wilcz11 1: lfoliczki 
ir•si właśnie jednym z 1ii1•z1ta11ych dotyr:hc::afl fródeł cło pozna11ia 
tc,qo wieku. ll'wlanie slatnln j,•.~t wydaniem iródlowym. Pozna
wanie przeszlo.-<ci ze i ródel jest tnrd 11r•, alr• tym ce11niejsze, że gtę-
1)(/h;if 1: i;amodzict11e. 

Jl' tym -mirjscn Zarzqd 1 on·a.rzystwa SJ/l'ln ia ,m·ly obowiązek 
i dzi('knje ll~1Jdzialowi ll'ojewódzhenm, Trytlziałowi Powiatowe1111t 
i Zarządotci Aiicjskiemii w Rzeszowie za z1tsiłki, które umo
żliwiły wy1la11iP pierwsze,qo 11 umeni Archiwum 'l'owarzystwa. 
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WSTĘP 

W pagórkowatej okolicy, o 8 km na północny-zachód 
od Rzeszowa, leży Świlcza, a w jej najbliższym sąsiedztwie 
ku południowemu-zachodowi Waliczka. Nazwa Świlcza wystę
puje w źródłach miejscowych dopiero w r. 1730, starsza jej 
forma brzmiała Świncza 1• O początkach Świlczy niewiele 
wiadomo. W szczególności nie wiemy, czy istnieniem swym 
wyprzedziła lokację Rzeszowa na prawie niemieckim z r. 1354, 
czy też zawdzięcza swe powstan ie dopiero działalności gospo
darczej Półkozica Jana, syna Pakosława i jego potomstwa. 

Okres poprzedzający umocnienie się polskiego stanu po• 
siadania na Rusi Czerwonej nie sprzyjał osadnictwu na tym 
pogranicznym· obszarze. Wydaje się więc, że tak początek 
Świlczy, jak i innych wsi klucza rzeszowskiego, przypada ra
czej na czas po lokacji Rzeszowa 2• W pierwszych latach XV w. 
Świlcza musiała już być osadą na tyle rozwiniętą i ludną, 
że trzeba tam było założyć parafię. Zapiski kamery papieskiej :1 

nie znają parafii świleckiej aż do r. 1374. Przypuszczać więc 

wolno, że ufundował ją dopiero arcybiskup lwowski Jan Rze
szowski, dziedzic Świlczy. Proboszczem był tu w r. 1424 Gaweł 
(Gallus), kapelan arcybiskupa Jana 4• Pierwsza to historyczna 
wzmianka o Świlczy. 

1 Księga wójtowska Świlczy i Wollczki ok. 1628-1838 (Rrch. m. Rze
szowa, rps nr 129 s. 85). 

2 Por. Do u b e k Fr. u. Sc h m i d H F., nas Scf:il//en/111ch der 
Dorfgemeinde Krzemienica aus den Jahren 14,';/-!./82, Leipzig 1931, 
uwagi wstępne . 

3 Ogłoszone w Mon. Pol. Va t. I i li. 
4 f\GZ IV 127. 
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Fundację parafii świleckiej wyprzedziła niewątpliwie lo
kacja Świlczy i Waliczki. Ale jaka to była lokacja? 

W r. 1444 na rokach ziemskich przeworskich trzej bra
tankowie zmarłego arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszow
skiego, Jan -Starszy, Jan Średni i Jan Młodszy ze Staromieś
cia dzielili się pozostałym po stryju spadkiem ze siostrą c ic 
teczną Małgorzatą, żoną Wielkopolanina Mościca z Wielkiego 
Koźmina 1. W podziale tym przypadła Małgorzacie obok i r • 
ny<;h włości także cala Wola Wonarowa i ta polowa Świlczy, 
w której stal dwór, czyli jej część południowa, bliższa Wa
liczki. Bratankowie arcybiskupa otrzymali drugą połowę z ko
ściołem, jak się wyraża zapiska sądowa .poczynając od roli 
podwójciego i od obszarów aż do Kamyszyna" oraz starą sa 
dzawkę, w zamian za którą Małgorzata mo,;ila sobie założyć 
nową przed dworem świleckim. Uczestnicy działu spadkowego 
zgodzili się nadto, że sołtys świlecki będzie świadczył prze• 
pisane przywilejem usługi na przemian rok braciom Janom, 
a rok Małgorzacie. Podobnie prawo patronatu przysługiwać 

rnialo tej stronie, która w chwili śmierci plebana miała na 
usługach sołtysa. 

W streszczonej tu wzmiance występuje Świlcza jako 
wieś o uregulowanej już z dawna organizacji i gospodarce. 
Posiada kościół parafialny, sołtysa i jego zastępcę, a więc 

własne sądownictwo, ziemię uprawną podzieloną na lany, poza 
którymi poz:ostaly niedomiarki w postaci „obszarów" 2 i go
spodarkę rybną. Sołtys - podobnie jak jego zastępca -
uposażony ziemią jest zobowiązany do świadczeń na rzecz 
pana wsi, wysz:czególnionych w .przywileju", którym był może 
puywilej lokacyjny. Te formy organizacyjne nie pozostają 

w sprzeczności z pojęciem lokacji na prawie niemieckim, 
podobnie jak i nazwa Waliczki, którą przy podziale nazwano 
Wolą Wonarową. W nazwie tej przechował się może ostatni 

1 RGZ XIII 170; P ę ck o ws k I J., Dzieje fil. Rzeszowa, Rzeszów 1913, 
10 - 12 z niewl11ściwą d11tą por. 1446; Uruski, Rodzina XI 289-290. 

z Por. Doubek u. Schmid o. c. 236. 
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ślad imienia lub przezwiska sołtysa, osadźcy Woliczki 1• 
W następnym roku, gdy Małgorzata Mościcka zapisywała mę
żowi w dożywocie swoją połowę Świlczy i Woliczkę, nazwala 
tę ostatnią Wolą Świniecką. Nazwę tę spotyka się jeszcze 
dwadzieścia kilka lat później 2• 

Dostępne źródła drugiej polowy w. XV jak i XVI nie 
wiele dorzucaj ą wiadomości o dziejach Świlczy i Waliczki . 
Obie wsi, już to w całości już na części podzielone, utrzymy
wały się do początków w. XVI w rękach Rzeszowskich róż
nych herbów :i. W r. 1536 Świlcza i inne włości Rzeszowskich 
znalazły się prawem kaduka w posiadaniu króla, który daro
wał je sędziemu ziemskiemu sandomierskiemu Pawiowi Kołacz
kowskiemu~. zaś w trzy lata później sku pil i Świlczę Spytek 
Tarnowski podskarbi koronny i Jan Tarnows ki kasztelan kra
kowski,-,. Pod koniec XVI w. posiadał ją stolnik przemyski 
Jan Biejkows ki n_ Po nim znalazła się Świlcza z · Woliczką 
na krótko w rękach Lubomirskich, od których nabył obie ka
sztelan sandomierski Mikołaj Spytek Ligęza'. 

1 Za lokacją Woliczki na prawie niemieckim przemawiałby uznawany 
do niedawna przez naukę po lską pogląd, że miejscowości o nazwie Wola, 
Wó lka, Wo lica są wynikiem wyłącznie kolonizacji na prawie niemieckim. 
Zakwestionowa ł wszakże ten pogląd prof. R. Gr ode c k i (Wole i Lgoty, 
Lwów 1931, odb. ze Studiów z hist. spoi. i gosp. poświęconycn prof dr 
Fr. Bujakowi) i dowiódł, że część przynajmniej Wól zawdzięcza swe po
wstanie osadnictwu na prawie polskim. Sama tedy nazwa, bez innych wska
zówek źródłowych , jak t o jest w wypa1ku naszej Woliczk i, nie daje żadnej 
pewności. l'lie dają też pewności przytoczone wyżej szczegóły o Świ lczy. 
f\le ogólne warunki osadnicze, jakie stworzył dla tej okolicy przywil~j lo
kacyjny Rzeszowa (Kod. Pol. I 209) możliwości lokacj i obu wsi na prawie 

niemieckim nie wyłączają. 
? f\GZ XIII 185; Matr. Sum. I n r 900. 
3 f\GZ XIII, XVII-XIX I według indeksów); Matr. Sum. li nr -420; 

SPPP Il 896- 897 ; Źródła dziej. XVIII, I, s. 107- 8, 137 ; Pęckowsk i o. c. I I 
nasl. 

-1 Matr . Sum. IV, 3 nr 18?55. 
:. Tamże nr 19845 i 19973. 
1• Źród ła dziej. XVIII, 1, s. 15 i XVIII, :>, s. 30ó; Bo n Ie c k i, HPr

bnrz I 207. 
• Por. niżej początek ustawy. 
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Pan kasztelan, w miarę rycerz a w m1are: statysta, j ak 
świadczą jego drukiem ogłoszone mowy 1, był przede wszyst
kim doskonriłym gospodarzem i hojnym dobroczyńcą :?. Wśród 

wielu posiadłości, w których pobudował kościoły i pozakładał 
szpitale, znalazła sie: w r. 1631 i Świlcza :i_ Przedtem jednak 
Świlcza z Woliczką otrzymały od nowego dziedzica około 
r. 1628 ustawę organizacyjną, która przetrwała rozbiory Polski 
i siegne:ła swym wpływem jeszcze w czasy zaboru austriac
kie.go, dopóki nie zastąpiła jej ostatecznie w r. 1866 galicyj
ska ustawa gminna 1. 

Nie trudno odgadnąć, dlaczego właśnie wtedy nastąpiła 
nowa organizacja obu wsi i kodyfikacja zwyczajów i przepi
sów, niewątpliw ie w niejednym punkcie już dawno obowią
zujących. Ruś Czerwoną gnębiły wojny prywatne, które nie 
oszczędzały także Rzeszowa i jego najbliższej okolicy ''. Głów
nie jednak cierpiało województwo ruskie od częstych najazdów 
tatarskich. W niektórych latach były to tylko drobne zagony, 
kiedyindziej cale hordy rozlewały sie: aż po odległe od ukra
innych stepów powiaty ziemi krakowskiej i sandomierskiej. 
Stawiały im czoło rozliczne gródki i zamki li, wśród nich i rze
szowski, o który rozbijał się niekiedy impet nomadów. Tak 
było właśnie na kilka lat przed nadaniem Świlczy i Woliczce 
ogłaszanej tu ustawy. 

Późną wiosną r. 1624 z Wołoszczyzny od strony Śnia· 
tyna wtargnął w granice województwa ruskiego czambuł ta· 
tarski Kantymira Murzy, liczący 30.000 koni i szybko stanął 
koszem pod Medyką, skąd - jak pisze kronikarz tamtych 
czasów - rozpuścił zagony poza Jarosław , Brzozów, K rosno, 

1 Estreicher XXI 272-3; Boniecki o. c. XIV 256. 
2 L o z Iński Wł., Prau•em i lewem, Lwów 1931, li 182 i nasi. 
3 l'~ckowski o. c ·, 1 ; B u J II k F r., \Vit>lka funt/aria szpitalnll 

:: pierw~zej polt>wy XVI/ ·w. (Krytyka lekarska 1904). 
1 Dziennik Ustaw Krajowych Nr. 19. 

;, ł\GZ Xlil 56~-5; Lozlński I. c.: P~ckowski o. c. 19- 22. 
0 l'or. Żródla dziej XVIII, 2, s. 306, 490-1 i Łoziński o. c . I 159 I nast. 
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Rzeszów i St;dziszów, s palił i złupił mnóstwo osad a ludność 
uprowadził t. · 

O przebiegu tego najazdu na Rzeszów i okolicę wiemy 
więcej, niż mówi lakoniczna opowieść kronikarza. We wtorek 
11 cze rwca 1624 roku o świ cie potężny zagon tatarski stanął 
pod Rzeszowem. Jeden z pierwszych pułków miał liczyć około 
2.000 ludzi, za nim przyszły następne. Choć uniwersały het
mańskie ostrzegały przed możliwością pojawienia się Tatarów, 
przyszli dość niespodziewanie i zamierza li przejść Wisłok 
przez most m iejski. Czuwał jednak regimentarz albo pułko
wnik województwa sandomierskiego i sta rosta biecki, pan na 
rzeszowskim za mku Mikołaj Spytek Ligęza. Część piechoty 
zamkowej rzucił na obronę zagrożonego mostu i Tatarów 
wstrzymał. Spróbowali więc przeprawy przez most pod zam
kiem. Poszło im tu jeszcze gorzej, bo ogień z dział zamko
wych i salwy muszkiete ró w z nad brzegu Wisłoka porozry
wały im szyki i uniemożliwiły starcie wręcz. Strome a miejs· 
cami bagniste brzegi Wisłoka nie dozwalały przejścia w bród. 
Ruszyli tedy na poszukiwanie brod u w górę rzeki. W odle· 
glości mili od Rzeszowa pod Pietraszówką (dzisiejszą Bogu
chwałą) rozpoczęli przeprawę wpław i w bród, ale zaatakowani 
przez ro ty kasztelańskie zdołali przeprawić tylko połowę pułku. 
Reszta pows trzymywana cały d zie ń przez oddziały pana Ligęzy, 
pozostała na p ra wym brzegu Wisłoka 2, choć wedle zeznań 
jeńców celem uóerzenia miał być Kraków, a potem Sando
mierz i Lubl in. Zagonik, któremu udało si ę przejść pod Bo
guchwałą, poszedł w stronę Sędziszowa i Ropczyc, ale cofnął 
się, gdy nie ujrzał za sobą poparcia. Utarczki przeciągnęły 

1 Chronica gestorum in Europa singularium a Paulo Piasedo epi
scopo Praemisliensi. .. conscripta ad a. Chr. 1648, Cracovlae 1648, 370. 

~ Echem pobytu Tatarów w r. 1624 na prawym brzegu Wisłoka j est 
tradycja miejscowa, wedle której miała sit: wtedy obronić przed Talarami 
wieś Budziwój, odległa o kilka kilometrów na wschód od Boguchwały. 
Źródła nic o tym nie wiedzą, a przetrwanie do pacz. w. )I_X drewnianego 
kościółka, pochodzącego prawdopodobnie z w. XVI, świadczyć może nie• 
tylko o tym, że go przed Tatarami obroniono, ale także, że Tatarzy nie 
zapi:dzili się w tamtą stronę. 
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się do następnego dnia, ostatecznie jednak załoga zamku'. 
rzeszowskiego nie dozwoliła napastnikom przeprawy przez· 
Wisłok. Utrudzony ale zwycięski pan kasztelan, odłożywszy ' 
miecz, chwycił za pióro i w dniu 14 czerwca opisał szczegó
łowo przebieg starcia z Tatarami. Opis przesiał do swego 
starościńskiego grodu bieckiego jako ostrzeżenie przed mo
gącym się powtórzyć najściem . Wpisano go w trzy dni póź

niej do ksiąg i obwieszczono na rynku w Bieczu 1• Podobne 
ostrzeżenie wystosował do grodu krakowskiego :i_ 

· Ligęza zatrzymał pod Rzeszowem pochód tatarski z r. 1624. 
Nie ustrzegł jednak od rabunku i pożogi ani własnych włości , 

ani włości marszałka koronnego Łukasza Opalińskiego, którego 
żona schroniła się w zamku rzeszowskim .• Mnie wsi wszytkie 
popaleli, kościoły i dwory w popiół obrócie li ... " żalił się pan 
kasztelan w uniwersale posianym do Biecza. Były to skutki 
utarczek nad Wisłokiem a zwłaszcza owego przejścia oddziału 
tatarskiego pod Boguchwałą i marszu na Sędziszów. Spłonęła 

wtedy niewątpliwie i Świlcza z kościolem=1 i Woliczka. I dla
tego trzeba było obie wsi odbudować i nc.1 nowo urządzić. 

Przepadły bowiem zapisy .w starych księLach ", gdyż „ księgi 

pierwsze przez Tatary bely {popalone)"-! . 
Szczęśliwym trafem nowa księga, sprawiona dla Świlczy 

i Waliczki w kilka lat później, przetrwała do dni dzisiejszych. 
Przechowuje ją Archiwum miasta Rzeszowa jako rękopis 

nr 129. Jest to dość dobrze zachowany foliant o wymiarach 
195 x 303 mm, oprawny w pergaminowy arkusz ze średnio

wiecznego mszału, liczący dwie strony nieliczbowane i 176 
ponumerowanych w rzeszowskim archiwum. Ostatnie strony 
od 131 do 176 są niezapisane. Księgę utworzono z ośmiu skła 

dek różnej objętości, od 8 do 14 kart. Składki siódma i ósma 

1 Castr. Biec. 171 p. 1199- 1202 (l\rchiwum Państw. w Krakowie). 
% Rei. Castr. Crac. 1,9 p. 1150-1153 (tamże). 

3 Nowy kościół ufundowany przez Mik. Sp. Ligt:u: w r. 16~ 1 (por. 
wyżej str. X przyp. 3) stanął zapewne jeszcze z11 Jego życia, bo odrzwia 
kościelne noszą dali; 1636. 

ł Ksli;ga wójtowska Świlczy i Woliczkl ok. 1628-1838 (F\rch. m. Rze
szowa, rps nr 129 s. 21, 47). 
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zostały uszkodzone przez wycięcie trzech i czterech kart. 
Papier jest jednogatunkowy w całej księdze, za wyjątkiem 
dwóch kart wszytych do trzeciej składki między stronami 62 
a 67. Treść zapisanej części księgi stanowią wpisy wyroków, 
pańskich rozporządzer1, testamentów i kontraktów kupna lub 
sprzedaży z lat ok. 1628-1838. Wpisy dotyczą głównie kmieci 
świleckich, bo mieszkańcy Waliczki udawali się rzadziej do 
księgi ze swymi sprawami. Pierwsze dziewiętnaście stron 
księgi zajmuje ustawa nadana Świlczy i Woliczce ok. r. 1628 
przez Mikołaja Spytka Ligęzę, który do tego aktu zasadni
czego dodał jeszcze w r. 1633 i 1635 postanowienia uzupeł

niające 1• Ustawa nadana obu wsiom w tak niecodziennych 
warunkach zasłużyła treścią na druk razem z dodatkowymi 
rozporządzeniami, zwłaszcza że uzupełnia opublikowane już 
Polskie ustawy wiejskie XV- XVIII w.2, wśród których brak 
takich zabytków z pogranicza ziemi sandomierskiej i woje· 
wództwa ruskiego. 

Dochowała się w oryginale albo raczej w .oryginalnym 
koncepcie, który niewątpliwie nie miał poprzednika w spisa
nym na czysto dokumencie. Brak bowiem znanemu dziś prze· 
kazowi podpisu i charakterystycznych dla dokumentu formul. 
f\rtykuly 1- 29 i znaczną część 30-go=1 spisała jedna ręka, 

zakończenie 30-go i ostatniego inna, być może samego Li
gęzy. Pierwsza ręka, wnosząc z koloru atramentu i grubości 
pióra, napisała za pierwszym razem artykuły 1-23, za dru
gim - 24 i część 25 go, za trzecim - od końca 25-go do 
29-go, wreszcie za czwartym - początek 30-go. Druga ręka 
napisała za jednym razem resztę artykułu 30-go i zakończyła 
w ten sposób całą ustawę. Tekst spisany pierwszą ręką, pis
mem dość czytelnym, poprawiała niejednokrotnie ta sama 
ręka przez nadpisywanie powyżej wiersza słów opuszczonych. 
Nie poprawiła tylko numeracji artykułów, zmylonej przez po-

1 Str. 41 i 44 opisanej ksi~gi. 
2 Ogłoszone przez St. Kul r ze b ę i ks. A I f. Mańkows kiego 

w f\rch. Kom. Prawn. XI, Kraków 1938. 

:i. W ksii:dze str. 1- 18. 

XIII 



minięcie 24-go i postawienie liczby 24 przy artykule 25-tym, 
od którego numeracji w ogó le zaniechano. Pismo drugiej ręki 

wykazuje w przeciwieństwie do pierwszej cechy pospiesznej 
kursywy. Charakter pisma, przypominający podpisy pod uzu
pełnieniami ustawy z r. 1633 i 1635, jak i treść owego zakoń

czenia ustawy, nasuwają przypuszczenie, że to pismo samego 
pana kasztelana. Powtórzono bowiem w zakończeniu spisa
nym tą ręką obowiązek posługiwani a się ksi~gą i wpisywania 
do r:iiej wszelkich spraw wsi, co już znalazło wyraz w poprzed
nich artykułach . Nadto, gdy cala ustawa mówi o panu wsi 
w trzeciej osobie, zakończenie posługuje się pierwszą i wy
raża się wprost .postanawiam" . Widocznie po napisaniu całej 
ustawy przeczytał ją pan kasztelan i dodał własnoręczne za
kończenie. Widać też dalej, że to nie kopia, lecz oryginalny 
koncept spisywany stopniowo, może w oparciu o ustawę innej 
włości kasztelańskiej np. Krasnego, które w tekście ustawy 
wyraźnie wspomniano. 

Do spisania ustawy pisarz użył początkowo lichego atra
mentu. Tak to, jak i niepomyślny dla niej przypadek, że zna
lazła się na pierwszych kartach księgi , sprawiło, iż pismo 
pierwszej strony prawie zupełnie wyblakło, a wytarło się także 
na rogach kilku pierwszych kart. Wydawcom przyszło skut
kiem tego uzupełnić tekst w wielu miejscach. Choć nie zawsze 
się to udało, pozostało jeszcze tyle odczytanego tekstu, że 
całość niewiele ucierpiała . Dotkliwie odbiło się to jednak na 
dacie rocznej, od której ustawa miała wejść w życie. Pozostały 
z niej tylko trzy cyfry: 162. Czwartej, wyrażonej słowami, 

niesposób odczytać. Na szczęście artykuł 30 wymienił datę 
10 VI 1629, od której poczynając mieli kmiecie świleccy po
siadać role zakupne. Ustawa musiała zatem powstnć przed 
10 czerwca 1629, ale chyba nie w r. 1629, bo miała obowią
zywać od św. Jana. Nie mogla więc powstać w r. 1629 i prze
widywać dwóch sprzecznych z sobą terminów, tj. 24 czerwca 
jako daty wejścia w życie i sprzecznego z nią terminu 
10 czerwca dla ról zakupnych. Nie powstała też w r. 1625, 
bo Stanisław Lubomirski , wymieniony na wstępie ustawy jako 
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-;larosta grybowski, otrzymał to starostwo dopiero 26 li 1626 1• 

Spisano ją zatem między r. 1626 a 1628, z uwagi na termin 
dla ról zakupnych raczej bliżej r. 1628. Czy w Świlczy, czy 
,v Rzeszowie, orzec nie podobna. 

Charakterystyczne piętno nadają ustawie świlczańskiej 

artykuły o obronie wsi . Pozostają one, podobnie jak instrukcja 
o obronie miasta Rzeszowa z r. 1627 2, niewątpliwie w ścisłym 

związku z cz~ściowo tylko udaną obroną przed najazdem 
tatarskim z r. 1624. Świlcza miała stanąć w rzędzie warow• 
nych gródków za przy kładem Krasnego, także włości kaszte
lana Ligęzy. Krasne, położone na wschód od Rzeszowa, przy 
drodze do Lańcuta, miało ufortyfikowany i uzbrojony basztą 
dwór. W Świlczy przewidziane było okopanie i uzbrojenie 
basztą położonego na wzniesieniu kościoła. Forteczka ta miała 
otrzymać działa i śmigownice i służyć do obrony kobiet 
z dziećmi, bo mężczyźni stawać miel i z rusznicami ku obro
nie walów i płotów, rozłożonych dokoła całej wsi =1• Miało być 
w ten sposób wykorzystane obronne położenie kościoła świ

leckiego, ale może nie bez wpływu był przykład udałej obrony 
p rzed Tatarami, zorganizowanej w roku 1624 w Nowosielcach 
p rzez miejscowego wójta Michała Pyrza, właśnie w oparciu 
o ufortyfikowany kościół, który potrafił bronić się przez pięć 
d ni (9- 13 czerwca), aż się doczekał odwrotu Tatarów -l_ 

Postanowienia ustawy o szpitalu w Świlczy objaśniają , 
że szpital ten istniał j uż przynaj mniej ok. r. 1628, a przywilej 
fundacyjny z 30 kwietnia 1631 ~. był tylko rozszerzeniem 
i bardziej szczegółowym określeniem postanowień odnośnego 
artykułu ustawy. Rozporządzenie z r. 1635 jest powtórzeniem 

I Dok. nr 1079 (Bibl. XX. Czartoryskich w Kr11kowic). 

~ Księga radziecka mi11sta l{zeszowa 1591-163 ';, k. 101-104 (f\rch. 
m. Rzeszowa). 

3 Por. art. 10 ustawy. 
1 I n g I ot S te f a n, (]dział rhlopciw tt' obronie Polski, Lód) 1946, 37-8. 

:, Oblatowany w grodzie bieckim w r. 1634 ( Castr. Biec: . 177 p. 1857-62) 
, azem z przywilejami dla kilku innych wsi i m iasteczek l\l ikol11ja Spytka 
Li11ęzy. Por . Bujak t. c. i Loziński o. c. li 192. 
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i wezwaniem do stosowania w praktyce odpowiednich usti;pów 
przywileju z r. 1631. 

Gromadzie świleckiej przepisała ustawa posługiwanie się 
pieczęcią do pieczętowania wypisów z ksiąg. Jest to najstarsze 
ze znanych świadectw o pieczęci wiejskiej na ziemiach dawnej 
Rzeczypospolitej 1. Czy gromada świlecka rzeczywiście od razu 
pieczęcią się posługiwała i jak wyglądała ta dawniejsza pie
częć, nie wiadomo. Później sze pieczęcie Świlczy spotyka się 
w opisanej tu księdze świleckiej w latach 1793- 1838, w pięciu 
odciskach, pochodzących z dwóch tłoków'.!_ 

Pierwsza, odciśnięta raz przez papier a trzy razy w sadzy, 
jest okrągłą pieczęcią do laku o średn . 27 mm, obrzeżoną 
wąziutkim milim,etrowym pierścieniem, wzdłuż którego biegnie 
w górnej części pola pieczętnego półkolisto napis: WIES 
SWILCZA. W dolnej połowie pola okrągła tarcza wsparta na 
dwóch ulistnionych gałązkach, zdobna u góry jakby esowatą 
wstęgą, na tarczy krowa zwrócona głową w prawo :i_ Nazwa 
Świlcza użyta w tej pieczęci wskazuje, że pieczęć może sięgać 
wstecz najwyżej do r. 1730, choć to mało prawdopodobne, 
bo styl jej odpowiada raczej końcowi XVIII wieku. 

Drugą pieczęć znacrnie późniejszą odbito w fioletowym 
tuszu obok odcisku w sadzy pierwszej -i, jakby dla zestawienia 
obrazów obu pieczęci. Próba wypadła nieszczególnie, bo tusz 
w zetknięciu z grubowlóknistym papierem czerpanym dal 
obraz bardzo slaby. Jest to także okrągła pieczęć do laku, 
średnicy 32 mm, w otoku ujętym w dwa koła współśrodkowe 
napis: GMINA (?) SWILCZf\, w wolnym polu pieczęci krowa 
zwrócona głową w prawo. 

W ciekawy sposób uzupełnia ogłaszaną tu ustawę edykt 
z r. 1633. Powołuje się na nadużycia, jakich dopuszczali się 
świlczanie w porozumieniu 'l pańskimi oficjalistami. Kupowali 

1 Bud k II W I., Pieru;ciP ,i•iPjskie powiatu· źywieckfrgo ( .. Gronie" 
li 1939, 107). 

! Str. 119, 124, 127, l~O. 
3 Por. podobizn~ tej piecz~ci na karcie tytułowej (w powii;kszenlu). 
4 Str. 124. 



1 wydzierżawiali folwarczne role i łąki bez wiedzy dziedzica, 
podnajmowali sąsiadów do pracy u s,iebie zamiast na pańskim, 
uiszczając naturalnie odpowiednią opłatę dworskiemu urzędni
ko wi, za takąż opłatą wykupywali si~ od dni pańszczyźnianych. 
Edykt zabraniał surowo takich praktyk i groził okrutną karą. 
Poza tym regulował sprawę pańskich dochodów z karczmy 
1 zaopatrywania karczmy w gorzałkę i piwo. 

Ustawa, na której charakterystyczne punk ty zwrócono tu 
uwagę, daje doskonale wyobrażenie o normach organizacyj
nych, w jakie z początkiem XVI! w. starało się ująć swoje 
rosiadlości możnowładztwo polskie z czerwono-ruskiego po
granicza. Zainteresuje też niewątpliwie nietylko miłośników 
przeszłości ziemi rzeszowskiej , ale i szersze kola historyków 

naszej wsi. 
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1. 

Ok. 1628 r. 

Mikołaja Spytka Ligęzy kasztelana sandomier

skiego prawo dla wsi Świlczy i Woliczki. 

Or. Arch. m. Rzeszowa, rps nr 729, księga wójtowska 

Świlczy i Woliczk; z lat około 1628 - 1838 s. 1- 19. 

Księgi i prawo Swinczey wsi wszytkiej i Wolicze dru
g1e1 wsi, dane od jaśnie wielmożnego pana jego mci pana 
Mikołaja Spytka Ligęzy z Bobrku kasztelana sendomierskiego, 
b ieckiego, ropczyckiego etc. sta rosty, na Gorzycach, Rzeszo
wie, Głowowie , Sędziszowie dziedzica, od dnia świętego Jana 
Krzciciela w roku 162 ... " [nal potomne czasy do chowania po
d ane, któ [rą Swin]czą i Woliczę jaśnie wielmożny [pan ka
szte]lan sendomierski u jaśnie wielmożnego pana Stanisława 
Lubomirskiego hrabi na Wiśniczu, podczaszego ko ronnego, 
s e ndomierskiego, [grybows kie lgo etc. starosty za wielką sum
mę [kupił], wedle którego prawa i ksiąg urzędnicy li] wszyscy 
poddani sprawować się mają fi przedj każdem zagajonem pra
wem zawsze [każdego] razu, gdy zasiędą, mają wprzód [arty
kuiyl porządku czytać. [Ile się] go w obu [wsiach] gromady 
strzymają, mają pytać po po[rządkuj każdego, czego i urzt;d
nik przestrzegać Imaj. 

J. " jedno słowo nieczytel11P 
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1. Urząd i prawo wsi ISwin cze y i Wolic ze 
mają by ćJ jedno. Mają ...... " ( s. 2) przy um:dniku takich, 
którzyby beli niepodejzrani w niwczem i cnotliwie żyjący i Pana 
Boga się bojący i nie głupi i osiedli dobrze. Ciż, gdy się będą 

obierać przyh urzędniku, tak sędzia albo wójt i przysiężnicy 
mają przysiąc poklęknąwszy w te słowa, że na sądziech 

i każdego czasu wiernie, cnotliwie, niepodejzranie, nikomu 
nie pochlebując, i krewnemu i bogatemu i ubogiemu nie fol
gując, ani podarków biorąc, sprawiedliwość czynić i sądzić 
będą, z wolną apelacją każdej stronie do pana dziedzicznego, 
którzy apelaciej nikomu bronić nie mają do pana. f\ jako 
tam osądzą, ma wypisać w apelaciej krótko klecha kościelny. 

c rakże powinności wszytkie urzędu swego odprawować, a przy 
rugu obierać ich, a pisarz po polsku [zapisze] .C 

2. Pr a w o rugowe. Każdego roku po świętem Mar
cinie być ma przy urzędniku, aby jeden za drugiego sprawę 
dawał, jeśli kto na kogo czego nie wie i aby ostrzegł. Toż 

mają czynić dziesiątnicy pod przysie:gą, każdy o swych dzie
wiąci c sprawę dając prawu zasiedzionemu o tym wszytkim, 
co niżej napisane/ 

3. D z i es i ą t n i cy. Dziesiątnicy w tej wsi Swinczey 
i Woliczy być mają popisani, aby dziesiątnik dziewiąci, jako 
w kolei we wsi siedzą, pod sobą miał i tego dozieral, aby ta 
dziewięć, w kolei podle siebie siedzący i na kartkach popisani , 
każdy z nich wiernie, cnotliwie, po krześcijańsku żył i aby 
każdy sam umiał i wszytkę cze[ladź chojwać od namniejszego 
pastucha do nawię[kszego], pacierza i Bożego przykazania 
uczeł. (s. 3) Ilem aby w nied zielę i w święta uroczyste do 
kościoła chodzie! dz czeladką wszytkąd i w uczciwości miał 

i nic w nie nie robiel. Pijaństwem, cudzolostwem, złodziej

s twem, porubstwem, zwadami, zdradami, mężobójstwem, aby 
się żaden nie bawieł di inszcmi grzechami.cl Gospoda rz każdy, 

1. a dwa lub trzy wiersze zupełnie zatarte i nieczytelnr 
h w tym mieiscu na marginesie dwa lub trzy słou·a nierzytelr1P 
c-c dopisała pó:-niri na wolnym miPism pod koni('(· art. l · J:O i 2-go 

ta sama ręka I 
d- d nadpisała pou•}•tPi t,•insra tn sama n•ka I 



aby ze wszytką czeladką w niedzielę i w święta "do kościoła 

na mszą i na ka zanie" chodzie! i do Stołu Bożego przyprawiał. 
Item aby każdy bezpiecznie dom swój naprawiał , rolę gno• 
jem" zwoziel i cobykolwiek przebudował, aby w te księgi 

wpisał, aby mu to belo przypisano, aby mu summa dziatkom 
'i żen ie 3 nie ginęła. Item aby każdy parę wołów i parę klacz 
do pluguh swoich miała własnych, dozierać mają. Także wóz, 
plug, dwie bronie wielkie, i aby domu nie pustosze!. Item jeśl i 

pat'lskie woły ma, aby [ich nie] chudzieł, na zimę dobrze cho• 
wal i nie pr1.edawal. I gdy którego ochrami, aby inszego ku
pie! a i sam dozierał.a Item ma dozierać, aby rolą swoję 3 za
siewał, sam nie zastawiał "ani społem sial." Item ma każdy 

Jziesiątnik przestrzegać wczas i powiedać, jeśliby który uciec, 
la lboj drugiego wykieltować 1 chciał. Jeś liby który dziesiątnik 
nie przestrz.egl, tedy go do[nieść po]winien pod winą panu, 
jaką wynajdzie i [urzędjnikom i gromadzie do skrzynki i p[ię• 
dziesiąci! plag i przecie go szukać i dostawić do [urzędnikaj. 

ł\ ci dzie-::;iątnicy mają i wybrańce ... ,r który pod ... <t (s. 4) 
swym mieć, aby się uczeli strzelać, aby wytartą rusznicę, 

szablę , ,siekierkę, ubranie wysmukłe, trzewiki, kapcie, magierkę, 
d wa funty prochu, kul pól kopy i w rożku tarty proch u pasa 
1 knot suchy i hubki aby miał i na monstrę do dwora z niemi 
chodzie!. Item ci dziesiątnicy na każdą niedzielę urzędnikowi 
mają powiedać, jeśli który nie wie czego na którego chłopa 
l d ziesiątka swego, to wszytko co tu napisano i coby nad to 
wiedzi ał. f\ jeśliby sąsiada, brata, swata, dla przyjaźni albo 
>odarunku ochybiel, tedy ma wziąć sterdzieści plag i winę, 

1aką pan naznaczy położyć. 
4.'' W o I n ość d zie si ą t n i ko m. f\ ci dziesiątnicy 

t.d tą pracą mają być wolni od stróży dworskiej. 

1. a, a :i 11adpisalt1 po1~'.\'.:Pi ,J.'ier sza ta sama r,;ka I 
h tu nast,:pou,alo słowo miał, którP w rpsie skrP,~lono 
,· słowo nieczytelnr 
<I kilka sMu• 11ieczytel11ych 
,. popr::edniP 11rtvk11/_v albo z11prł11ie nie były n11merou•11nr, albo IP.t 

n·/1:1• ,w 11u1rg inPsfr tak ~,•ypel.:ł}', : P stały się dla oka nieu•idoczne 
1. 1 Zapeume analogicznie do wykoczować (Por. niżei str. [ ./ przyp.1}. 
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5. Z a p i s y g r u n t ó w i d I u g ó w " t y c h w s i. a ·[• u w Łe 
księgi zapisy wszytkie i summy, gdy kto rolą komu przeda, 
albo kupi, albo frymarczy, albo dług, albo roczyzny 1 zezna 
i wszytko, co potrzeba, wpisować tu mają przez klechę albo 
kogo sobie obiorą. I wszelakie zapisy, które będą czynić, tu 
wpisować mają, a gdy nie stanie papieru w tych ksit:gach, 
tedy przyszywać . I te księgi w skrzynce gromacki przy sę

dziem w kościele chować mają zamknionej. f\ nie wpisować 
nic, jedno co kto ustnie, obecnie stanąwszy zezna i to wpisać. 
co każe po polsku, kupna, przedania, frymarki, długi etc. (s. 5) 

6. n O ro b o t a c h i z a p r z ę g u p o d d a n y c h. 3 

O robotach i zap rzę gu • poddanych tej wsi 
j a k o i w i n n y c h w s i a c h d o R z e s o w a n a ł e ż ą
c y c h.4 f\ iż pan wołów nie może dostarczyć w zakładaniu 
łotrów, niedbalców, tedy któremukolwiek według regestru 
dadzą od pana woły, wpisaw szy ich s iercią i laty, ma robić 
miodzikami trzy lata albo dwie a potem je panu oddać zaś" 
znowu cało, tłusto , jako ich wziął na stąnie bw paszą,h a pan 
mu da miodziki insze. f\ jeśliby k tóry zdechł, albo którego 
schudzil, ma inszego kupić i niem robić i panu oddać, a nigdy 
ich panu nie dawać zimować. f\le iż niektórzy siana nie mają, 
wczas się o nie starać sobie mają, a zimie pana prosić o siano 
podług możności na podział Jednak aby się na pańskie woły 
nie obarlozeli 2, ma starosta i prawo tego dozierać i ich dzie
siątnicy, aby każdy miał swoję parę wołów i kobyłę wprzód 
11 albo dwie u i plug swój. f\ jeśliby który chłop za wtórem na
pomnien iem urzędnika h wołów sobie i klacze u albo dwie h 

nie kupie!, gdy go urzędnik napomni, tedy urzędniku ma mu 
wziąć połowicę krów i zboża z pola i z gumna połowicę, by 

1. n - n dopisała pófoiej ta sama ręka I 
h, b - h nadpisała µowy.tej wiersza f(' ka I 

I. 1 Sp! zt2 j,1 ~iPi-~ wic'lszej 11all'.t110.fri w vJsrari rocz11ych rat czyli 
roczvzn, w l{W,zrze takte spadek, niewątpliwiP w zwiąilw z dziPdzirzeuiPm 
pretensyj pieniętnvch rocznie spłacanych ( Por. SPPP XI 11r 72,5, i fi7, ./,W.'ł, 

I i?f i i X/I ~!r. f!0, I 11, 110 0•11: Karlf/Wi l'z, Słnwn ik f!.War, Krnków /907 V 28). 

! t)p:1~: a ,i/i sil' (/11r. Und,•, '> l ow:1ik ir;vk11 polskie.f!.O 2 wy d. /11 37 1 ). 
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1111a! Jed nę krowę na poły, by miał kopę zboża na poiy, też 
1 su kna połowicę, a ma mu kupić wołów parę i kłaczę, aby 
lmial] plug, aby gospodarz stary nie psował się dla młodego, 
.ile aby jednako wszyscy robieli, bo by w tern urzędnik sam 
winien, gdyby tego nie uczyniel. Jeśliby też [który] bardzo 
11bogi bel, wraz go ratować gromada ... a (s. 6) w uprawie 
r w zasianiu z pańskiej spiżarnie . Także też gromada domu 
poprawić i zbudować mu dusnie, nie czekając kłoci żytnej, 
trzciną domy im poszywać dusnie, wszak trzciny dosyć wszę
dzie hi o to do pana przyść księgi te przyniosszy.b 

7. Str o ny rat u n k u n a si a n i e pod d a n y c h, 
Któ rybykolwiek nieprzymuszony chciał na wiosnę wz iąć [z] spi
rn rnie pańskiej z tejże wsi folwarku owsa na nasienie, tedy 
za każdy korzec owsa ma dać ku sianiu pięknego żyta pól 
korca, ile mu potrzeba i zaraz z nowego to żyto zaś odbie
rać i oddawać do dwora mają, jako najcudniejsze. h f\ za ko
rzec jęczmienia pól korca pszenice i za groch tatarką i - .11 

8. Pi e r s z e p r a w o n a o b ro n ę s w oj ej ws i. 
I ż się dali Tatarowie znać i hu ltaje na gościńcu, czyniąc się 

żołnierzami, a nie są, skąd spustoszenie wielkie i na majęt
ności i na zdrowiu uszczerby ubodzy podda ni mają, przeto 
p rawo daję, a by każdy z dymu we wszytkiej Swinczy i Wo
liczy, tak kmieć jako i zag rodnik, młynarze i kaczmarze wszyscy 
i rzemieśnicy, mieli kobely wielkie rusznice takie, jaka jest 
je dna u urzędnika we dworze, na ukazanie. f\lbo żeby każdy 
r1ospoda rz miał z dymu s ześć złotych sposobione na taką 
kobyłę kupić sobie. A pan pokaże, u kogo i kiedy ich 
kupić mogą. Ażeby ich żaden nie kupował bez wolej pańskiej, 
ale żeby każdy miał sześć złotych w pogotowiu i zaraz miar
luchy będą, gdyż nie zgubi tych sześci złotych żaden, bo za 
nie tę kobełę będzie miał i z miartuchami (s. 7) swą własną. 
Które rusznice i kobely do każdej rolej i do domu i do ka r
czmy, tak kmieqrch, zagrodniczych, rzemieśniczych, kaczmar
ski ch, młynarskich i chałupników mają być w te księgi przy-

1. n kilka słów nieczytPlnych 
h- b dopisała pMn iei reka I 
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pisane do summy. Że jeśliby kto komu chciał rolą, dom, cha
łupę, karczmę etc. albo jaką osiadłość w tej wsi przedać 
albo kupić albo frymarczyć albo zapisać, aby i z tą rusznicą 
albo kobylą ,powiniem bel tę osiadłość przedać albo kupić, 
pod winą dwudziestu grzywien i kupieniem takiej kobeły 

rusznice i li miartuchami. Do której kobely ma mieć każdy 
kopę kul, coby wolno wpadały w rurę, z gęby dmuchnąwszy, 

za każdem strzeleniem, miartuch pierwej prochu, mając gotowy, 
· wsypawszy. Item knot suchy i hubki każdy mieć ma i proch 

w rożku starty na mąkę do panewek u pasa. f\ kmiecie szable 
też mieć mają swoje i chować to dobrze, to jest rusznicę 
i szablę dla gwałtu od żolnierzów , albo w kościele w skrzyni, 
każdy swoją naznaczywszy kobyłę rusznicę, albo we dworze 
radniej przy chorągwi i przy kuli i toku. 

9. Wtóre prawo na obronę swej wsi Swin
c ze y. f\by każdy kmieć, zagrodnik, kaczmarz, młynarz, cha
łupnik, którykolwiek wkoło wsi krajem na zagumniu, w kolej 
jeden podle drugiego siedzi, aby miał przymkr,iony jeden 
sąsiad do drugiego w kolo domu i na zagumniach (s. 8) 
każdy rów8 wgłąb na trzy łokc i e a wszerz na sześć łokci od 
pola. f\ wal ode wsi wzwyż na stery łokcie, a wszerz zakładu 
na ośm łokci, a zawierka na stery łokcie. f\ na tern wale aby 
miał parkan na słupiech każdyh a slupy wiązane w kloce dę

bowe na wale. Żeby słupy nie w ziemi ale na klocach wią 
zane bely, a parkany na teble, 1 a pobicie nad parkanem ka
lenicą, uwaloną w glinie, snopki z kłoci żytnej szurno2 łaty 

poczyniwszy, aby nie zaciekało . Tak żeby chłop z obu stron 
pod przykryciem kalenice się skreł przed deszczem. f\ wierzch 
walów ma być na stery łokcie dobre, żeby mógł z rusznicą 
każdy za swem przęsłem i dzielnicą stanąć. f\ wrota każdy 

ma mieć dobre, dwoiste, zawarte, z dziurami do strzelby na 
pole, na rolą swoję i mostek. A gdy trwoga albo gwałt zrzucić 

ó 

1. a słowo tq samą rę'lq I nad wierszem powMrzone 
b dopisane na marginesie tą samą ręką I 

1. t Czop, klin (!.indl' o. c. V 660). 
x Stromo, spadzisrie (l.indl' o. c. V 622). 



mostek i taki mieć, coby jedno na pole z gnojem i ze zbożem 
wyjechał i do stodoły wjechał. f\ gdzie pański grunt, tedy 
leż takie rowy pan zbudować ma i ksiądz. f\by wszytka wieś 
wkoło w okopie bela i wrota warowne do wsi zawarte, jak 
do miasta. Bo tę Swinczą na kształt miasta mieć chce w po-
1ządku pan. f\ te rowy, wały, parkany, wrota mają być do 
yod przyszłych zrobione i każdy, aby miał to przypisano do 
1 olej i do domu każdego, aby to mieć powinien, a jako i ko
byłę rusznicę." f\ te parkany mają być i przęsła ich oblepione 
i pobielone. f\ pan da wapna i drzewa obłego na tyble mocne 
i na słupy i na kloce i wytrąci na to który tydzień podda
nym, aby to koniecznie belo. (s. 9) 

10. Trzecie praw o o obr o n ie tej w s i. I ż okop, 
dali Pan Bóg, przez pana d ziedzicznego i baszta wielka, jako 
w Krasnem I u folwarku, podle kościoła na górze zbuduje się, 

aby z niej wszytkiej ws i mogło się bronić z działek i śmi
gownic i obrona stanie dobra. Przeto tam do tego okopu 
dla prędkiego gwałtu żony z dziećmi wychodzić mają i z cze
ladzią . f\ sami, albo czeladnicy ich, z rusz nicą na wale przy 
swe m przęśle u domu zostawać, dla obrony od domu, od 
zag umnia strzelając, mają. f\ do tej wieże gromada ma się 

na kamienie dwa składać prochu i kule i na jednego chłopa 
do strzelania, aby zawsze belo gotowa dla przygody od Ta• 
lar i od ultajów i kijaków 2• 

11. Chorągiew i ku I a. To obie iż w każdej wsi 
jest, tedy i w Swinczey być ma te raz we dworze, do której 
mają się zbiegać wszyscy, z czem kto ma, gdy kula od wójta 
będzie biegała od sąsiada do sąsiada i wkoło i środkiem wsi. 
Którą kulę, jeśl iby zaraz z domu do domu gospodarz a lbo 
cze ladnik albo ktokolwiek nie odniósł , winy pięć grzywien 
piętnaściekroć korbaczem. I zaś, aby się kula do urzędnika 

f. a - a nadpisała nad wierszem ta sama rrka I 

f. 1 Krasne, wieś w ziemi przemyskiej, w pO'(QI, przeworskim. 
? Pojęcie utyte tu w vwtzeniu mniej pochlebnym, nit to czytamy 

11 U ndego (o. c. Il 355-), który o nich mówi jako o handlarzach bydła, zna• 
nych »Z osobliwe; rzetelllo.fri". 
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albo do wójta wracała. F\ z chorągwią tam postąpić, gdzie 
pan rozkaże i oznajmi. (s. 10). 

12. Mo n str a. Ta ma bywać, na każde suche dni przy 
święcie , po mszy. Komu rusznica nie puści, ma zaraz rusznice 
położyć i nie brać jej od wójta, aż położy trzy grosze w puszkę, 
którą mieć w skrzynce.. A gdy trafi w cel, tedy mu z tych 
pieniędzy z puszki dać trzy grosze zaraz tamże przy monstrze. 
Przy której monstrze ma być urzędnik i przysięznicy i wójt 

. i dziesiątnicy , każdy swem dziesiątkiem , jako w kolej siedzą, 
dla porządku . 

13. W y brańc e. W każdej wsi, którybykolwiek bel na 
to sposobny, bądź kmieć, zagrodnik, chałupnik, jeśliby bel 
wpisany i bel pod któremkolwiek dziesiątnikiem w rzędzie, 

ma go ten dziesiątni k doz.ierać, jako się wyżej pisało o dzie
siątnikach. A gdy na wybraństwo pójdzie kmieć ten, którego 
napiszą wybrańcem, tedy któryby każdego dnia w tydzień 
robiel a nie belo go tydzień doma, tedy trzy dni ma robić 
w tydzień panu a trzy dni nic za to, że na wybraństwie ty
dzień bel, jakoby połowica roboty ma ginąć. f\ zagrodnik zaś 
pieszy nie ma robić nic, póki na wybraństwie, aż kiedy przy
dzie. f\ komornik sposobiony ma być wolen od komornego 
wiecznie, którykolwiek bę:lzie napisany, nic nie ma robić ko
mornegoa nigdy, choć na wybraństwo nie pójdzie, oprócz sa
mego zn1wa ozimego i jarego i zbożem i pieniądzmi płacić 
komornikom będą. (s. 11) f\ ci wybrańcy mają mieć ubranie 
wysmukłe, magierki, b siekierki swoje i trzewiki, kapcie.Il 

14. Szpital swineczki.0 Ten, gdzie teraz jest, 
być ma, do którego pewne legumina pan z dwora na kwar
tały dawać naznaczy. W którem ma być ubogich przymowa
nie, a wprzód z tej wsi Swinczey [1] z Wolice mają być przez 
wójta i przysiężniki, urząd wiejski, do szpitala brani i dozierać, 

aby zimna, głodu, chorób i plugastwa nie cierpieli, pod dzie
siącią grzywien winy na przysiężniki i na wójta, gdzieby tego 

8 

1. a 11adpisala nad uiiPrSZPltl ta sama r1;ka I 
h h dopisała pńi11iPi ta sama ręka I 
c dopisalll p<iiniei ta sa11111 ręka I 



nie dozierali . A przy obieraniu wójta i przysiążników i prży 
p1awie rugowem mają też poruczać, komu rozumieją, na każdy 
rok szpi tal, aby w niem porządek beł, aby głodu, zimna, cho-
1 ób, plugastwa nie cierpieli ubodzy; albo 8 koleją tego dozierać 
111 ają, nie opuszczając roboty pańskiej ten, co będzie dozierał. 
I aby się po wsi ubodzy nie w/óczeli, ale w szpitalu mieszkali. 
I komornic w szpitalu żadnych aby nie chowali i nikogo, tylko 
11bogich chorych, niedołężnych, z tej wsi Swinczey i z Wolice. 
/\ jeśliby ich nie beło, tedy· i obcych chorych, aby ich przy-
11ojrnniej dwanaście beło. 

15. Pr zyg od a i pr z ypadek n a wieś. Jeśliby 

przez jaki przypadek który poddany zgorzał, wszytka gromada 
bez dnia pańskiego drzewka po troje położyć mu powinni, 
a za pański dzień .. b i na zbudowanie złożyć się ma każdy 

, dymu ... c (s. 12) po dziesiąci groszy co bogatszy, a co uboż
..,,y po piąci groszy. A zagrodnicy po t rzy grosze. Także jeśliby 
komu grad pobieł tak, żeby ratunku potrzebował, tedy każdy 
po macy żyta i po macy owsa i jęczmienia rolnik dać ma na 
ra tunek upad/emu. Item jeśliby któremu przez złego człeka 
ukradziono konia albo wolu, tedy każdy rolnik po stery grosze 
c1 zagrodnik po dwa grosza w ratunek poddanemu dać mają, 
qdyby właśnie ukradziono, żeby pług nie wakował. Item ina
ksza jeśliby przygoda pospolita na wieś pad/a, tedy ·jeden 
Jrugiego ratować powinien. 

16. Ratunek od pana być ma przez urzędnika. 
Jeśli by tak zuboża! z przypadku, żeby ratunku potrzebował, 
tedy gromadą zorać , posiać, osadzić, pańskiem zbożem zasiać 

1 zbudować gromadą tak, żeby żadnej pustki nie belo, ani 
10lej bez zaprzęgu ca/ego i mieJsc, gdzieby dom kmiecy i za· 
qrodniczy i chałupniczy być we wsi nie mia/. Czego wójt ma 
p rzestrzegać i dozierać i urzędnikowi opowiedać i panu oznaj
miać, pod d ziesiącią grzywien winy nieodpuszczonej . 

I. a 11adpisała nad wierszem la sama rrlw I 
h dwa słowa nierzylelne 
c iedno /11i1 dwa słowa 11ierz)1tel11e 
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17 . Cho w a n ie tych k s i ą g i praw a. Mają mieć 
gromada skrzynkę, w któ rej te księgi mają chować w kościele 
w zakrystyjej, pod kluczem sędz iego i ine w tejże skrzynce 
g romackie składki i kwity poborowe, podymne, biskupczyznę 
i podatków kwity wszelakich. (s. 13) 

18. Miej sc e są dom i ob ie ran i u sędziów. 
Raz mają rug mieć i obieranie sędziów i sądy, przez czas do 
obierania drugich sędziów i rugu , w karczmie a od Trzcianey.8 

f\ drugiego roku albo razu w karczmie ' w Ratuszney.• Tak rug 
· jako i obieranie sędziów i sądy al ternatą. 

19. Bezpie c zeń st w o obierania sędziów 

i r u g u i s ą d ó w. Gdy rug będą odprawować albo sędzie 
obierać, albo sądy jakie i porackę mieć, mają się wszytkie gro
mady i każdy z.osobna u sądu jako u m szy w kościele zachować, 
stać przed urzędem, nie siedzieć , czapkę zdjąć, po jednemu się 
sprawować, woła nia, gadan ia, szemrania, swarów nijakich nie 
czynić. Ale jeśliby który głosem wolał a nie cicho mówiel i tern 
sta rszych i urzędu nie uczcie!, zaraz do skrzynki, nie odchodząc, 

ma sześć groszy położyć. Item gdzieby się który swarz.el, dwa
naście groszy do skrzynki i wsad z ić w kłodę . Item któryby się na 
kogo porwał, na garle ma być osądzony, z wolną apelacją stro
nie do pana, a samego w kłodę wsadzić, którego zaraz poj
mać i dotrzymać w kłodzie pod strażą mają i będą powinni. 

20. U t w ie r d ze n ie s ą d ów. Wszytko, cokolwiek 
w j akiej sprawie i skardze skażą wedle (s. 14) władzy i zwierzch
ności starosty i urzędnika pańskiego, ma być wszytko ważno 
na posadcze osadzonej, z wolną apelacją stronie do pana. 

21. Piec z ę ć wiej s ka. Tę maj:ą w skrzynce do pie~ 
czętowania zapisów i pod pieczęcią tą wydawania m inuty. 

22. P o w i n n o ś ć s ę d z i e g o i p r z y s i ę ż n i k ó w 

• pa n a. Cnotliwie, wiernie, niepodejzranie, jako się wyżej 
napisało, sądzi ć maj ą , iadnego nie ochylając, ale j ednako są
dzić każdą osobę i sprawiedliwość czynić będą powinni, po
łożywszy przed sobą otwarte te księgi o przysiędze, aby ją 

I. a - a dopisała późniei ta sama f (!k 11 I w pozostawionych poprzednio 
okienkach 
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-.obie przy kaidem zasiedzeniu czytać klesze wprzód zawsze 
~ <11ali. Że ani na krewność, przyjaźń, sąsiectwo niczyje, ani 
11.i bojaźń nie mają się obzierać, ani nijakich upominków zgoła 
1,1dnych brać, ani na obietnice podarkowe względu mieć. 

/I jeśliby się fałsz, zdrada i krzywoprzys ięstwo w sędziem, 
,illJO w przy siężniku którem, albo we wszytkich jaśnie pokazało, 
w-;1ylkie dobra mają być połowica do kościoła a połowica do 
•,1..r zynki obrócone. f\ samego u pręgierza przez gromadę sie
d,enie i do oków na robotę trzyletnią obrócenie. Toż się ma 
,o,umieć o klesze, gdyby jaki fałsz w księgi wpisał albo wydal. 

23. P o p r a w a ty c h s ą d ó w i p r a w a. Zawsze 
111<1 być wolna w te księgi za wolą pańską w tern, co potrzeb-
11t•go się pokaże. (s. 15) 

24. a Po bor y.b Zawsze sprawiedliwie wybierać i od
tl,1wać do sędziego. f\ jeśliby co ostało, do skrzynki chować 
11,1 pospolitą rzecz. 

25. c Roboty o ran i e. Każdy rolnik płużny, na dzień 
k,1żd y krom święta i niedziele, ma wyorać zagonów dwadzieś
' 1a i stery w stajaniu. A zagon sześcią skib bez powalek. 
I\ mają ugory wszytkie folwarków, nic nie zostawiając, naza
pilrz po świątkach zawsze poorać. Item też zagony zaraz na-

<1j utrz po świętem Janie Krzcicielu odwracać i potem bronami 
11Lrzeć jak namielej. Item do Panny Maryjej Ziel nej uprawione 
wt0ry, żeby się zatchly, mieć. A na Pannę Maryą Zielną , na
i«j utrz na siew orać i naprzód na pianinach, jako nachędoż
,Lem żytem i nagęściej na zimę siać, i do Panny Maryjej 
'i1ewnej osiać. Item zebrawszy oziminę , na jęczmiony, konopie, 
lny, prosa, tatarki na zimę położyć jako nawięcej i na owsy 
przez zagon i ogrody w jesieni powozić gnojem i uprawić 
1 przyorać. Item jęczmionów na gnojach i tatarek, jako trzecią 
c 1ęść owsa, chędogich siać.d A jeśliby tak nie belo, jako tu 

I. a ten artykuł w rpsie nie numerowany 
b od tego słowa zmiana atrnmwtu, dalej pisze ta sama r('ka I, 

""' po pewne; przerwit> 
c w rpsie nr 24, po czym nasl<!pne artykuły i11ż nie n11111erowa11e 
d koniu tekstu napisanego ręlią I za dmgim razem: dalszy ciąg 

1•isze ta sama ręka , 
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w tych księgach napisano, ma być w tern urzędnik winien 
i wójt, sędzi a i przysiężnicy. 

26. P o b ó r, p o d y m n e , b i s k u p c z y z n a i t o, 
co ks i ę d z u p I e ba n o w i n a I e ż y zda w n a . Ten mają 
oddawać do sędziego , a on w skrzynce chować z przysiężni

kami i odbierać i pobór sprawiedliwie do poboru, podług 
uchwały sejmowej wczas odnosić i zaraz kwity brać i chować, 

jak o ko w głowie, w kościele, skrzynką w zakrystyjej, albo 
kędy nawarowniej rozumieją. f\ jeśliby co nad pobó r spra• 

· wiedliwie wybrany ostało przy nich nad kwity, tedy mają 
w skrzynce (s. 16) gromackiej ostawić i na to przysięgać. 
Także i podymne do grodu i kwity brać i chować i biskup
czyznę. Także, cobysiękolwiek winno kościołowi , nie dłużyć 
się ani zatrzymywać ale oddawać , prosząc, aby wytrwał ksiądz 
pleban. 

27. P r z e s t r o g a s t r o n y p o b o r u. Za każdym 

poborem, ile ich będzie, m a połowicę z mesznego wytrącać 
ksiądz pleban. To jest, jeśli poddany zapłaci za księdza pobór, 
tedy ma sobie wytrącić chłopek z mesznego i nie dawać 
księdzu, jedno wytrąciwszy każdy pobór, by ich belo i dwa
dzieścia , bo to koronna dawna ustawa . f\ jeśliby chciał ksiądz 
kląć, wziąwszy list od pana iść do jego mci księdza biskupa 
o mandat na11 i o pozew prosić . 

28. W r ą b w I a s y czarnieńsi(ie być ma, gdzie za 
ukazaniem urzędnika i leśnych jeźdlić mają i brać na opal 
sobie leżące suche drwa, nic nie ścinając, pod straceniem 
koni, wozu. Tylko ze pniów ściętych łuczywo brać mają i na 
każdy rok każdy po stery brożyn i po trąmiku leżącem na 
dra nki do płotów i pól kopy łat. f\ na poprawę domu, obór, 
sżop, pana o kwit prosić, a pan da. Od którego lasu mają 

dawać przy czynszu każdy po kopie8 i po parze kapłonów 
nieomelnie. 

29. MI y ń s kie. I ż nie może ustrzec ani wójt ani 
urzędnik poddanego, gdy do cudzych młynów jeździ, tedy, 
j eśliby tak belo, żeby do cudzych młynów jeździeli, powinien 

f. 11 tu opasuzono u• r1•1lopis1e prawdopodohnif' słowo jaJ 
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,L,<' do roku każdy kmieć przy czynszu zloty, n zagrodnik 
l'ol złotego wymiernego, a już nie dawać wymiernego w swym 
rnlynie, i jeździć, kędy chcieć, mleć.8 (s. 17) 

30. Z a k u p i e ń s t w o r ó I u k a ż d e g o a b y b y I o 
l1 rn ie cia i zagrodnika i chałupnika i wolicy.1 
/\ rż każda wieś pewniejsza, gdzie są role zakupne, tedy od 
l1•no czasu, od dnia Trójce Swiętej w roku 162 n o n o chcę 
lr•qo, aby każdy kmieć i zagrodnik miał zakupną swoję rolą. 

1\1,y żenie i potomkom jego summa nie ginęła na imieniu 
, C'Obykolwiek tam przybudował, aby mu to belo przypisano 
,.r kwitem ręki pańskiej . Które kwity w skrzynce chować, 

,, w księgi summy przypisać. A iż pan Dersniak, nie osaćca 
,1lt> pustoszy.ciel , zdarł, złupieł wieś, nie jako pasterz, ale jako 
wrlk owce podarł, tedy teraz nowy pan tę chęć Swinczanom 
, Woliczanom pokazuje, aby na rolach im to belo przypisano. 

Naprzód wójt Gutto [zł Swinczeyb zeznał, że wziął z niego 
I >e rsniak, znowu rolą okupując, złotych dwadzieścia i pięć , 

któ re mu na dornie jego zapisuję , jako pan dziedziczny i wa• 
11,ję , aby ta summa jemu, żonom i dzieciom nie ginęła, i je
•,l rby kto chciał kiedy to imienie kupić, aby mu tę summę od
rl ,1! i zapłacie!. 

Item c Jarosz Iz! Swinczey c dat beł złotych piętnaście, 

.i teraz na tej rolej Sexda, który iż nic nie dal, tedy mu jego 
11,ć pan sendomierski, pan dziedziczny zapisuje summy na 
tej rolej, na której jego mć sam dom zbudował i parę mu 
wołów dał swych, zapisuje mu jego mć na tern imieniu złotych 

'I. n na ty111 słowie ko,iczy się tekst spisany piern.'szą ręką za trzeri111 razem. 
b 11adpisafa pierwsza ręka nad wierszem 
c c nadpisała ta sama pierwsza ręka 11ad wierszem, przy rzym 

,1,,11•0 Jarosz występuie niżej w obrębie wiersza jako poprawionP pierwotne 
,/1111•0 Sexc1a 

'I. 1 Wolica, zapewne w przeciwstawieniu do kmiecia, zagrodnika i cf1a
l111mifw czfowiek luźny, nie osiadły, nie maiqry własnego domu, który nie 
,/11:y, ale nai11mie sir n11 tydziPń, rzyli według Lindego (o. c. li 190) hu/taf. 
I '1 rnrz umieścił w tytule art .. w chałupnika i woli cę, choć z zakupinlstu•em 
, •li nie mieli niewątpliwie nic wspólnego. Pominął ich też u· treśri artykułu, 
,, 1vt11ł mógł powtórzyć bezmyślnie za wzorem, którym posługiwał się przy 
111sy waniu ustawy. 
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trzydzieści, takiem sposobem, aby sobie parę koni kupie! do 
tej rolej, a parę wołów pańskich oddal panu• na zimę w pa• 
szą, w jesieni na stąnie. (s. 18) ł\ kiedy kwit będzie miał 
a od pana samego ręki własny" z tych wołów i swe parę 
koni będzie miał, który kwit tu się ma zaraz niżej wpisać, 
tedy dopiero wten czas ta summa trzydzieści złotych ma mu 
zostawać na tern imieniu i potomkom jego, temu Sexdzie. 

f\ ten Jarosz, iż z tej rolej uciekł, tedy od wszytkiego 
odpada wiecznemi czasy i potomkowię h jego i nic się nie 
ma upominać wiecznemi czasy ani potomkowie jego u tego, 
co na rolej jego siędzie. 

Wojciech Skrzekała zezna/, że z niego wziął Dersniak" 
złotych trzydzieści, które zapisuję mu na tej rolej i dziatkom 
jego wiecznie, aby mu nie ginęły na tern imieniu i ktoby 
chciał inszy na to imienie sieść, tedy za dozwoleniem pańskiem 
ma mu oddać tę sumę albo potomkom jego. f\ cokolwiek 
przybuduje, za pańskim kwitem i ręki własnej rozkazaniu, 
ma tu mu być przypisano w te księgi. f\ jeśliby też z tej 
rolej uciekł, ma wszytko gubić i potomkowie jego i wiecz
nemi czasy niczego się upominać, ani u pana ani u tego, 
co na tej rolej będzie siedział. f\ gromada wszytka ma go 
obiesić. f\ naprzód za powróz wójt pociągnąć jako zdrajce 
wszytkiej wsi . Toż się ma rozumieć, którybya kogo wyko
czował 1• (s. 19) 

Nade c wszytko mają mieć księgi te swoje, którymi się 
mają sądzić i wszytko w nie wpisywać. f\ iż był pan Dersniak2 

prawa Swinczanom pobrał i ładunki z nich porobi/, w których 

1. 3, 11.-a nadpisała nad wierszem ta sama ręka I 
b korirówkę wie nadpisała ta sama r('ka I nad wierszem 
c odtąd aż do ko1ica dmga ręka, prawdopodobnie Ugęzy 

I. 1 odmówił poddanego (por. Linde o. c. Il 397). 
2 Trudno orzec bez zbadania ksiąg grodzkirh przemyskich i ziem

skich przeworskich, którego Derszniaka miał tu ustawodawca na 11wśli. PrZ)I• 
puszczalnie wiązał {)erszniaka ze Śu•ilczą stosunek dzinżawcy, mot e ieszcze 
za Stanisława Lubomirskiego. W k01icu XVI w. żył Stanisław Derszniak, 
dziedzic kilku wsi w ziemi przemyskiej i iego syn, Jacek (Boniecki, Her
barz IV 264). 



był y zapisane summy na rolach ubogich poddanych, tedy, 
aby zaś każdy miał kmieć i obywatel summę na roli swej, 
postanawiam, aby po Trzech Królach było prawo, na którym 
niech każdy kmieć i zagrodnik i kaczmarz opowie pod przy
sięgą, wiele miał na roli swoi summy zapisany i przybudo
wany; i wpisać tę summę każdego kmiecia w te księgi tak 
Swinczy jako i Woliczy, a potem, co kto więcy przybuduje, 
przypisać, aby„ to dziatkom nie ginęło, oprócz żeby kto z roli 
uciekJ,h tedy summa ginie na śmierć. 

2. 
24 gradnia 1633. 

Mikołaja Spytka Ligęzy kasztelana sandomier
skiego edykt dla wsi Świlczy i Woliczki. 

Or. Archiwum miasta R zeszowa, rps nr 129, księga 
wójtowska Świlczy i Waliczki z lat ok. 1628- 1838 s. 41-42. 

Edykt pański wigilią Bożego Narodzenia w roku 163 
t er t i o za przystaniem • prrna Janowskiego 1• 

Iż zwykli poddani niektó rzy łąki i grunty kupować pań

skie u urzędników, i grunty najmować do siania i łąki do 
zbierania, item zwykli roboty nl!ljmować kmiecie od urzędników 
i za h dni grosze dl!lwnć urzQdnikom z wielką szkodą i ujmą 
robót pańskich, za czym i nie uprawiać dobrze pańskich ról 
i nie dosiewać, przeto J ś l i by się taki chłop wynalazł, żeby 
albo roli jaki kawalec al bo l t1kl kewalec kupieł, albo za dni 
pieniądze dawał, abo na ż niwo olbo insze roboty najmował, 
tedy taki poddany w 9ro111od1I ma wziąć sto plag przywią
zany do słupa. Item ma]fl rn11 11 1y obie oberżnąć i [w]szytkie 

1. a nadpisała druga r,:kn 111111111/ ,k, t'.;/()11y111 nieczytelnym słowem 
b w rękopisie po uciekł ,t /()1m1 11/nr vtrl11r skre~lone 

2. a tak w rpsie, chot Sf'/11 w1111111,:11//111 przysl11nlem 
b nadpisała ta snmfl rc•k11 I 1111,/ wil'rsznn 

2. 1 Nieznany blitt/ o/ lr/111/,111 k11 utt'/ll11t1 l.if!fZy . 
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jego dobra pobrać, połowicę na szpital, a połowicę do skrzynki 
gromadzki. Item samego łotra do inszej wsi na karczmę wsa
dzić. Item urzędnika okrutnie skarać i wypędzić . Strony karczm, 
iż naprzedniejszy po flisie pański prowent [z] karczmy, tedy 
powinien urzędnik przestrzegać/ aby w niedzielę abo w po
nied ziałek za tegodnia, co chłop winien kaczmarzowi za go
rzałkę i piwo (s 42) wybierać i kaczmarzowi i żydowi odda
wać f\ kaczmarz powinien dwa palce podniosszy zeznać, 

jeśli mu winien, tak, aby się nie wywłoczeli chłopi na dług i , 

ale żeby za każdy tydzień tak kmieć, zagrodnik, komornik , 
hultaj i gość za tydzień , co winien zapłacieł, czego urzędnik 

przestrzegać ma. Item i tego powinien przestrzegać, aby ko
l eją kaczmarze jei dzieli do Głowowa pilnować sobie robienia 
słodów i warzenia piwa, żeby dobrze piwo warzono. Item mają 
na czas po piwo jeździć i nie dopuszczać pi.wa i gorzałki wozić 

do wsi. 
"Castell[an l Sa[n]domierski h 

A panu o [w l~zytko dawać znać . 

3. 
I I lutel(O Jfi:15. 

Mikołaja Spytka Ligęzy kasztelana sandomier
skiego rozporządzenie dla wsi Świlczy. 

Or. Arch. m. Rzeszowa, rps nr 129, księga wójtowska 
Świlczy i Waliczki z lat ok. 1628-1838 s. 44. 

Die 11 februarii 1635. 
Podałem do skrzynki gromadzkiej swinieczkiej przywilej 

i fundusz szpitala swinieczkiego, który ma być chowany wiecz
nie w skrzynce gromadzkiej, a skrzynka w kościele swi_niecz
kim. I szpitalnego mają obierać, którego x pleban swinieczki 

16 
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lo zierać ma, którego na sumnieniu obowięzuję, wszytkie kon
dycje aby im dosyć czyniono było. f\ drugi tzikiż na papierze 
11 szpitalnego ma być chowan, który ma czytać w każdą nie
dzielę w szpitalu. 

• Castell(a11) Sa[n)domierski • 

.t. a · A pra'tlJdopodobnie autograf Ligęzy 
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