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SEMINARIUM DIECEZJALNE W PRZEMYŚLU 
POD KIEROWNICTWEM KSIĘŻY MISJONARZY 

(1687— 1783)

ZAŁOŻENIE I UPOSAŻENIE SEMINARIUM

Sprawa realizacji uchwał Soboru Trydenckiego o zakładaniu 
seminariów diecezjalnych, podjętej na XXIII sesji dnia 15 lipca 
1563 r., nie schodziła z uwagi biskupów polskich.

Prowincjalny synod polski w 1561 r. —  a więc jeszcze przed 
uchwałą trydencką —  postanowił, by biskupi w swych diecezjach 
zakładali seminaria duchowne *. Diecezja przemyska w owym 
czasie odczuwała brak duchowieństwa, na co żalił się na sejmie 
warszawskim w 1596 r. bp Wawrzyniec Goślicki (1591— 1601). 
Na jego prośbę, za zgodą sejmu i senatu, król Zygmunt III wcielił 
do dochodów mensy biskupiej probostwo w Lubaczowie. Z do
chodów tegoż probostwa zamierzał bp Goślicki założyć i utrzymać 
seminarium diecezjalne w Przemyślu, w Jarosławiu lub w innej 
miejscowości. W  parafii lubaczowskiej miał biskup utrzymać ko- 
mendarza i dotychczasową liczbę duchowieństwa 2.

1 Ks. Z. C h ó d  y ń s k i, ks. E. L i k o w s k i, Decretales Summorum Pon- 
tificum pro Regno Poloniae et constitutiones synodorum prov. et dioec. Regni 
tiusdern ad summam collectae. Posnaniae 1869, T. III, 8. 64.

Acta Eppi Goślicki 1591— 1601 (Archiwum Diecezjalne w Przemyślu —  
8̂ rót: ADP, rkps ks. 27, 8. 173— 176); Yisitatio ecclesiae cathedralis r. 1. 
J*emisl. ex anno 1780 (ADP, rkps ks. 90, s. 193); Lilterae guberniales 1783—  

(ADP, rkps ks. 90, T. V, s. 379— 381), pismo bpa Betańskiego do guber- 
^Ulm We Lwowie z 23 III 1784 r.; ks. W. S a r n a ,  Biskupi przem yscy obrz. lac.

* s. 209; ks. W. K o c h o w s k i, Kronika Seminarium Duchownego diecezji 
Se obrz. lac. 1687— 1895 —  manuskrypt i maszynopis w Archiwum
(ADIlar*Um Duchownego w Przemyślu, s. 5 ; Acta Eppi Goślicki 1591— 1601 

rkps ks. 27, s. 170— 173): Przemyśl 10 VI 1597 —  Recognitio per
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Bp Maciej Pstrokoński (1601— 1608) także myślał o założeniu 
seminarium, ale zanim przystąpił do realizacji tego zamiaru prze
niósł się na biskupstwo do Włocławka3. Następni biskupi prze
myscy: Stanisław Sieciński (1609— 1619), Jan Wężyk (1620—  
1624), Achacy Grochowski (1624— 1627), Adam Nowodworski 
(1628— 1631), Henryk Firlej (1631— 1635), Andrzej Szołdrski 
(1635— 1636), Piotr Gembicki (1636— 1643), Aleksander Trze- 
bieński (1643— 1644), Paweł Piasecki (1644— 1649), Jan Zamojski 
(1649— 1654), Andrzej Trzebicki (1655— 1658) nie zrealizowali 
założenia seminarium; rządzili diecezją przemyską krótko, bo 
przenosili się na lepsze biskupstwa. Zresztą żal im było oddać bo
gate beneficjum lubaczowskie na rzecz seminarium.

Sprawę seminarium energiczniej podjął dopiero bp Stanisław 
Sarnowski (1658— 1676), który nadal —  jak jego poprzednicy —  
zatrzymał wieś Lukawiec, należącą do beneficjum lubaczowskiego, 
przy dochodach mensy biskupiej, ale conscientia motus na upo
sażenie seminarium przeznaczył dwie sumy: 13 400 złp i 10 000 
złp. Suma 13 400 złp pochodziła z testamentu ks. Stanisława 
Stramszewicza, archidiakona przemyskiego, zmarłego w 1666 r., 
który część swego majątku zapisał na erekcję seminarium. Sumę 
tę w 1677 r. ulokowano na 8 % na synagodze przemyskiej. Suma 
zaś 10 000 złp, to spadek po ks. Stanisławie Leńczowskim, kusto
szu przemyskim, prepozycie dynowskim, proboszczu krzywieckim. 
Sumę tę ulokowano w 1678 r. na wsi Pielnia pod Sanokiem, wła
sności Szymona Romera, który miał płacić od niej 7%  rocznie. 
Nadto na tej wsi miała kapituła ulokowaną sumę 1000 złp, którą 
zastrzegła dla siebie. Zapis był dokonany w Aktach Z ie m s k ich  

Przemyskich we wtorek po św. Agnieszce 1678 r.4.

Instrumentum publicum intromissionis in ecclesiam parochialem L u b a c z o w ie n -  

sem Rmo Dno Eppo Premisl. facta.
3 Status et visitatio ecclesiae cathedralis premisl. anni 1744 (ADP, rkps 

ks. 163, s. 631); Historia Congregationis Missionis in Polonia (Archiwum Księży 
Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu —  skrót: AMS —  rkps s. 297); ks. BŁ 
K  a m o c  k i, ks. G. P e r b o y r e, M em oires de la Congregation de la Mission,
Paris 1863 T. I s. 167.

4 Acta causarum in Tribunali Illmi Dni St. Sarnowski etc. 1668—-l^ ł j  
(ADP, rkps ks. 67, k. 618); Status et vis. eccl. cathedr. premisl. (ADP, r̂ Pj| 
ks. 163, k. 632); Visitatio eccl. cathedr. premisl. 1780, (ADP, rkps ks.
s. 193); Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 297); ks. M. K a m o c k * *
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Bp Sarnowski w 1677 r. odszedł na biskupstwo do Włocławka 
i dopiero jego następca, bp Jan Zbąski (1678— 1679), erygował 
areszcie seminarium duchowne diecezji przemyskiej.

Kierownictwo seminarium diecezjalnego postanowił bp Zbąski 
oddać księżom misjonarzom św. Wincentego a Paulo, których 
w 1651 r. sprowadziła do Warszawy Ludwika Maria Gonzaga, 
żona Władysława IV, a potem —  Jana Kazimierza. W  krótkim 
czasie księża misjonarze objęli kierownictwo 22 seminariów die
cezjalnych w Polsce na ich ogólną liczbę 31. Biskupi polscy bardzo 
chętnie oddawali zarząd seminariów księżom misjonarzom, kiedy 
zalecił ich biskupom Innocenty X I 5.

W tym to czasie ks. Paweł Godquin, misjonarz, z wielkim skut
kiem głosił misje ludowe w diecezji przemyskiej i to podsunęło 
bpwi Zbąskieinu myśl o powierzeniu kierownictwa seminarium 
misjonarzom. Na utrzymanie księży misjonarzy, jako kierowników 
seminariów, przeznaczył bp Zbąski dochody probostwa w Sarn-

ks. G. P e r b o y r e, o. c., T. II s. 168; ks. W. S a r n a ,  dz. c., s. 364 i 367; 
ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 10.

5 Historia Congr. Miss. Pol. (AMS, rkps s. 3) —  wylicza 41 placówek 
księży misjonarzy w Polsce, w tym i seminaria diecezjalne pod ich zarządem; 
Gathalogus Congregationis Missionis ab a. 1625 et Personarum Provinciae Po- 
lonae ab a. 1686 (AMS, rkps s. 1— 17) wylicza domy misjonarskie do końca 
XVIII w., wymienia przy tym i seminaria pod zarządem misjonarzy; ks. M. K  a- 
m o c k i, ks. G. P e r b o y r e, o. c., s. 114— 270 —  wylicza domy ufundowane 
w Polsce od 1739— 1751, s. 334— 428 w latach 1739— 1744; ks. A. S c h 1 e t z, 
Józef Jakubowski, Kraków 1945, s. 117— 119 —  biskupi francuscy i polscy od- 

kierownictwo seminariów misjonarzom; A. S c h 1 e t z, U actirite cultu- 
relle des pretres de la Mission en Pologne (1651— 1864), Paris 1954 (Annales 

la Congregation de la Mission, s. 113— 133): o przybyciu księży misjonarzy 
( 0 Polski, o ich misjach, szkołach i seminariach prowadzonych przez nich 
w Polsce; ten sam artykuł w „Polonia Sacra” , 1957, z. 2— 3 , s. 263— 300; 
ks* M. N o w o d w o r s k i ,  Misjonarze w Polsce  (Encyklop. kośc., T. X IV , 
881, s. 432— 451 i T. X X V , 1902, s. 4 1 ); ks. Józef G a w o r z e w s k i ,  Zgro- 

rd ze n ie  księży misjonarzy w Polsce , okres I 1651— 1864 (Księga Pamiątkowa 
j^zechsetlecia Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Kraków 1925, s. 66— 166);

•• W. W d o w i c k i, Historia Zgromadzenia księży misjonarzy w Polsce 
' P'eru>sZych lat 10 od r. 1651— 1660), Kraków 1902; ks. J. W e i s s m a n, Po- 

rozwój i stan obecny Zgromadzenia Księży Misjonarzy (Księga Pamiąt- 
^°"a, Kraków 1925, s. 21— 65); ks. P. D y 1 1 a, Działalność oświatowa Zgroma- 
2^ nia Misjonarzy w Polsce  (Księga Pamiątkowa, Kraków 1925, s. 183—

m ks. Jan K i t o w i c z, Opis obyczajów  za panowania Augusta III , Wro- 
C aw 1951, 8. 120— 127.

17-N
£  Przeszłość
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borze. Po śmierci prepozyta samborskiego, ks. Aleksandra a Lu- 
denbas Wolff-Wolskiego, biskupa-nominata inflandzkiego, opata 
pelplińskiego, uzyskał bp Zbąski zgodę króla Jana III na inkor- 
porację beneficjum samborskiego do seminarium przemyskiego na 
utrzymanie jego kierowników. Przełożony tego seminarium rów
nocześnie miał być prepozytem samborskim. Inkorporację tę za
twierdził sejm w 1685 r.8.

Kiedy były przygotowane podstawy materialne na utrzymanie 
seminarium i jego kierowników, zwrócił się bp Zbąski do gene
ralnego przełożonego księży misjonarzy w Paryżu, ks. Jolly, by 
przyjął tę fundację. Ks. Jolly zgodził się i wyznaczył na prepozyta 
samborskiego ks. Jana Fondelin, któremu w listopadzie 1681 r. 
nadał biskup kanoniczną instytucję. Ks. Fondelin rezydował czę
ściowo w Przemyślu, a częściowo w Samborze. Jego następcą na 
prepozyturze samborskiej, a zarazem na prefekturze seminarium 
przemyskiego, był ks. Jan Antoni Fabri7.

Kapituła jednak katedralna nie dopomagała biskupowi w erek
cji seminarium, gdyż uważała, że za małe są fundusze na utrzy
manie kleryków, a po drugie kanonicy przemyscy nie byli zado
woleni, że biskup powierzył intratne beneficjum samborskie za
konnikom i to obcokrajowcom. A przecież dotąd to niejeden ka
nonik przemyski był prepozytem samborskim.

6 „Fundacyą seminarii pro eruditione et disciplina Cleri przy Katedrze 
przemyskiej przez W ieleb, w Bogu Jana Zbąskiego Biskupa Przemyskiego, de- 
stinowaną praesenti lege approbujemy, y  uważając tenuitatem subsistencyi 
Cleri, Probostwo Samborskie do tegoż Seminarium inkorporujemy” . Volum ina 
legum, T. V ., s. 723; Visitatio eccl. cathedr. premisl. 1780 (ADP, rkps ks. W®> 
s. 193); Status ecclesiae Praeposituralis in Nowa Sambor simul et ecclesi»e 
filialis Strzalkovicensis sub tempus Yisitationis Personalis Illmi et Rdmi ^ en' 
ceslai Hieronymi de Boguslawice Eppi Premisl. confectus una cum ordinatio11* 
pro eadem ecclesia praepositurali ac Domo Samboriensi Congregationis Missl°" 
nis hic inscriptus (ADP, rkps ks. 1609, s. 22); Historia Congr. Miss. in 
(AMS, rkps s. 257— 258, 298); ks. M. K  a m o c k i, ks. G. P e r b o y r e, o. «•< 
s. 44— 53 i s. 167— 168; ks. J. G a w o r z e w s k i ,  art. cyt., s. 71 i s. 97
ks. W.  S a r n a ,  dz. c., T. II, s. 372— 373; ks. Kochowski, rkps cyt., s. 1 0 " lB

7 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163; k. 632)» 
Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 298 i s. 257— 285): Initia, progr**̂  
sus et status praesens Domus Samboriensis Congr. Miss. anno 1734 conscrip‘ u5' 
ks. W. Kochowski, rkps. cyt., s. 11.
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Wobec tego biskup Zbąski do dotychczasowej sumy 23 400 złp 
przeznaczonej na uposażenie seminarium, chciał dołączyć sumę 
Yl 200 złp, która to suma pochodziła z fundacji Katarzyny Marii 
Humnickiej w 1618 r. Sumę tę ofiarowała ona na utrzymanie przy 
katedrze psałterzystów, a zarząd tą sumą należał do kapituły. 
I kiedy bp Zbąski zamierzał przydzielić tę sumę na utrzymanie 
seminarium i równocześnie przenieść część obowiązków psalte- 
rzystów na seminarium, kapituła odwlekała ostateczną decyzję 
w tej sprawie 8.

Projekt swój przedstawił biskup kapitule w swych punktach 
na sesję 25 YI 1680 r.9 i na sesję noworoczną 2 I ;1681 r.10. Wresz
cie na sesję świętojańską 25 VI 1681 r. przedłożył biskup kapitule
9 punktów, z których trzeci odnosił się do założenia seminarium n. 
Mimo jednak nalegań biskupa sesja noworoczna 2 stycznia 1784 r. 
znowu decyzję w sprawie seminarium odłożyła na dalszą sesję 12. 
Ostateczną zgodę na erekcję seminarium wyraziła kapituła na se
sji świętojańskiej 26 VI 1684 r.13. Zgodziła się też na powierzenie 
kierownictwa seminarium księżom misjonarzom z tym zastrzeże
niem, by ściśle zachowali przepisy Soboru Trydenckiego w spra
wie seminariów oraz wszystkie punkty umowy, zawartej między 
biskupem i kapitidą z jednej strony, a księżmi misjonarzami 
z drugiej strony.

Zanim doszło do owej uchwały z 26 VI 1684 r., biskup Zbąski 
na żądanie kapituły przedłożył księżom misjonarzom warunki 
zgodne z postanowieniami Soboru Trydenckiego. Księża misjo

8 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k. 357—  
^61); Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 13— 14.

0 Acta conclusionum V. Capituli Ecclesiae Cathedr. Premisliensis 1678—  
1686 (ADP, rkps T. V II, k. 66).

10 Tamże, k. 79.
11 „W ięc że numerus ten kapłanów commodius augeri et Gloria Dei pro- 

Pagari nie może, iako kiedy Seminarium ad normam et praescriptum Ss. Con- 
c‘ l>» Tridentini instituetur, proponitur eidem vnbli Capitulo, aby inhaerendo 
*'uiu8modi Concilio Trid. Seminarium ordinandorum ad Ecclam Cathedralem 
Crigatur, pro quo erigendo, aby conclusia na terażnieyszey Kapitule stanęła, 
'  Capitulum partiale in vim Gnrls złożone było, za oznajmieniem moim in 
euin finem, aby to negotium quantocius ukończyć się m ogło” . —  Tamże, k. 85.

12 Tamże, k. 133.
15 Tamże, k. 137.
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narze w pisemnej odpowiedzi podziękowali biskupowi za powo
łanie ich do kierownictwa seminarium, oświadczając, że chętnie 
podejmą się tej pracy, ale na warunkach następujących 14:

1. Misjonarze, którzy będą prowadzić seminarium, będą w zu- 
pełności zależni od swoich przełożonych, którzy będą mianować 
i odwoływać tak prefekta seminarium jak i profesorów.

2. Misjonarze, którzy będą prowadzić seminarium, muszą otrzy
mać wystarczające uposażenie.

3. Biskup ustali liczbę alumnów ex provisione Capituli alen- 
dorum, a przy tym udzieli pozwolenia na przyjmowanie konwik- 
torów, którzy będą sami opłacać za swe utrzymanie.

4. Kandydatów do seminarium może przyjmować tylko su
perior czyli przełożony seminarium.

5. On też może wydalić niepoprawnego alumna.
6. Do misjonarzy ma należeć kierownictwo duchowe alumnów, 

sprawy nauki, wychowania i porządku domowego.
7. Nie można seminarzystów nadmiernie zatrudniać w katedrze, 

bo na tym cierpi nauka i porządek domowy. W  nabożeństwach 
w katedrze będą brali udział tylko w niedziele i święta i to 
w godzinach wyznaczonych przez przełożonego seminarium.

8 . Dom seminarialny ma być obszerny, każdy alumn powinien 
mieć osobny pokój, gdyż inaczej będą sobie przeszkadzać w nauce 
i nie zachowają milczenia.

9. W  seminarium powinna być kaplica, w której by się mogli 
uczyć świętych obrzędów.

10. Funduszami na utrzymanie alumnów zarządzać będzie ka
pituła i prowizorzy. Na utrzymanie alumnów trzeba zapewnić wy
starczającą sumę. Cognovirnus enirn, quod ait Propheta, quod s> 
non fuerint saturati, murmurabunt et inhabiles fient ad d isc e n d tt, 

quae statui nacessaria.
11. Zarząd majątku, przeznaczonego na utrzymanie misjonarzy, 

należeć będzie do nich samych.
Widocznie biskup Zbąski i kapituła mieli zastrzeżenia co 

tych warunków, bo wkrótce misjonarze przekazują drugiej stroni 
nowe pismo: Aliąuae adnotationes ad maiorem elucidationem

14 „Puncta et observantiones, quae in negotio Seminarii Cathedralis P1*” 
misliensis Sacerdotes Congr. Missionis Suae Illmae Excellentiae ... insiou
et exponunt” . Ks. W . Kochowski rkps cyt., s. 15— 19.
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m0dificationem responsi Iłlmi Dni nec non Vnblis Capituli —  
a później i trzecie pismo: Responsum ad puncta ab Illmo Eppo 
una cum Vnbli Capitulo nobis proposita.

Bp Zbąski na obu tych pismach poczynił dopiski i zatwierdził 
j e  własnoręcznym podpisem.

W drugim piśmie misjonarze dodali takie uzupełnienia i ob
jaśnienia do owych 11 punktów swego pisma pierwszego:

ad 1. Byleby zostawiono swobodę decyzji Jenerałowi, non 
ingratum erit, gdy się drogą sekretną odniesie biskup do niego 
z żądaniem usunięcia superiora, gdyby ten okazał znaczne defec- 
tus. Dopisek biskupa: eadem mens et nobis.

ad 2. Wprawdzie dochody z prepozytury samborskiej po od
trąceniu ciężarów będą nie wielkie, misjonarze jednak będą się 
nimi kontentować, jeżeli będą mieli tylko pracę w seminarium, 
bez innych obowiązków (np. dawanie misji), które zwykli speł
niać bez zapłaty. Dopisek biskupa: pro nunc ad solius seminarii 
curarn obligari rolumus.

ad 3. Liczba seminarzystów i koszta ich utrzymania winny 
być ściśle określone. Dopisek biskupa: determinabitur.

ad 4 et 5. Przy przyjmowaniu alumnów będą się bardzo liczyć 
z rekomendacją biskupa lub kapituły. Proszą tylko, by bez prze
szkód mogli wydalić alumna, który post factum probationern 
okaże się nieodpowiednim. Dopisek biskupa: Idem sensus.

ad 7. Seminarzyści będą brali udział w Mszach św., nieszpo
rach, Jutrzni w niedzielę i święta, ale więcej ich obciążać nie 
trzeba. Dopisek biskupa: Idem etiam.

ad 8. Budynek seminarium będzie tak obszerny, by mógł po
mieścić nie tylko seminarzystów, ale także osoby każdego stanu 
Pragnące odprawić rekolekcje, a także ordynandów odprawiają
cych ćwiczenia duchowne przed święceniami. Dobrze byłoby za
kupić za miastem dom położony w przyjemnym miejscu, by semi- 
narzyści w wolne dni mogli tam przebywać na świeżym powietrzu, 

ad 9. Proszą, by mogli w seminarialnej kaplicy śpiewać Msze
• ?dy są ordynandzi, aby ci mogli się ćwiczyć w obrzędach. Do- 

l8ek biskupa: Ut sacra decantentur in Ecclesia ad maiorem
e^*ficationem.

trzecim piśmie do biskupa i kapituły wysuwają misjonarze 
8łępujące postulaty:



262 Ks. JAN RĄB [8]

1. Na przygotowanie do kapłaństwa w;ystarczy pobyt w semi
narium około 15 miesięcy. Dopisek biskupa: Quomodo expedierit, 
non ultra tamen triennium.

2. Ponieważ fundusz psałterzystów ma być wcielony do upo
sażenia seminarium, wobec tego trzeba będzie codziennie odpra
wić Mszę św., jak tego żąda powyższa fundacja. Odprawiać ją bę
dzie jeden z seminarzystów mający święcenia kapłańskie. Na wy
padek, gdyby takiego nie było, trzeba postanowić, kto będzie 
odprawiał Mszę św. i jakim kosztem. Obowiązku śpiewania psał
terza seminarium przyjąć nie może. Proponują, by oddzielić na 
ten cel część funduszów. Dopisek biskupa: Idem sentitur.

3. Co do kierownictwa szkoły, czego żąda kapituła, gotowi są 
przyjąć tylko obowiązek nadzorowania, by wszystko było w po
rządku oraz udzielania chłopcom nauki religii raz na tydzień 
i nauk duchownych tak chłopcom jak i bakałarzom. Samo naucza
nie trzeba zostawić bakałarzowi, którym może być później jeden 
z seminarzystów po ukończeniu nauki. Umieścić go jednak trzeba 
poza seminarium, bo wraz z seminarzystami nikt obcy mieszkać 
nie może. Dopisek biskupa: Ita fiat, uti hic descriptum est.

4. Zapewniają, że jurysdykcja biskupa przez nich nie ucierpi, 
bo nawet swoich członków Zgromadzenia nie spowiadają bez 
uprzedniej aprobaty biskupa. Na dawanie misji uzyskują najpierw 
pozwolenie biskupa, które przedkładają proboszczowi misjonowa- 
nej parafii. Dopisek biskupa: Contentamur.

5. Proszą, aby w krótkim czasie zaczęto zwozić materiały do 
budowy domu, by już teraz wyznaczyć termin, w którym ma się 
zacząć budowa według przedłożonego planu. Dopisek b is k u p a :

Delineatio praecedere debet.
Kiedy uzgodniono obustronnie kwestie związane z erekcją 

i prowadzeniem seminarium, biskup Zbąski —  zgodnie z uchwalą 
kapituły z 26 VI 1684 r. —  ogłosił 29 IV  1686 r. Litteras Cri- 
d ae15. Nie mógł tego dokonać wcześniej, gdyż był zajęty spra
wami diecezji, a jako senatora absorbowały go także zajęcia pan" 
stwowe.

W  tych Litterae Cridae wylicza biskup fundusze p r z e z n a cz o n e

15 Litterae Cridae —  to pismo, w którym biskup zapowiada, że ma zannar 
dokonać jakiegoś aktu i wzywa wszystkich, którzy się czują p o k r z y w d z e n i ,  

w oznaczonym terminie zgłosili swe pretensje.
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na uposażenie seminarium i wzywa wszystkich zainteresowanych, 
jjV się stawili trzydziestego dnia po ogłoszeniu tego dekretu przed 
$ ą d em  biskupim w Radymnie. Dekret ten został ogłoszony 3  maja
1686 r. w katedrze, w kolegiacie jarosławskiej, w prepozytural- 
nym kościele samborskim i sanockim 1#. W Sanoku ogłoszono te 
litterae Cridae, gdyż na wsi Pielnia była ulokowana suma po 
ks. St. Leńczowskim ł7, a na pobliskich miastach Lesku i Jaćmie
rzu sumy psałterzystów.

Na to wezwanie na 5 VI 1686 r. nikt się nie stawił przed 
sądem biskupim w Radymnie, wobec czego biskup polecił spo
rządzić dokument, zawierający uposażenie seminarium, z tym za
strzeżeniem, że sprawa funduszu psałterzystów, administracji ma
jątku seminarium, kierownictwa i nauki ma być omówiona na 
najbliższej kapitule generalnej lub partykularnej 18. Kapituła jed
nak żaliła się, że biskup nie przedstawił jej decyzji z 5 VI 1686 r., 
że tak ważne sprawy chce przeprowadzić na kapitule partyku
larnej, że ma zamiar oddać misjonarzom kamienicę psałterzy
stów, budynek szkoły katedralnej i dom stojący między nimi, 
a przeznaczony dla mansjonarzy.

Kapituła prosi biskupa, by nie czynił tej alienacji, gdyż uważa 
to za sprzeczne z kanonami, prawami katedry i kapituły l®. W  po
czątku 1687 r. kapituła wybrała dwócli prowizorów i poleciła 
im zebrać czynsze od sum przeznaczonych dla seminarium. Ze
brano 2240 złp rocznego czynszu, tzn. brakowało jeszcze 760 złp, 
bo w seminarium miało być 6 alumnów, a na każdego liczy się 
rocznie 500 złp na wyżywienie, ubranie, opał itd.20. Zaistniał więc

16 Hortus fructiferus —  Iura Domus et Seminarii Premisliensis in se
c°ncludens, ab initio fundationis huius loci circumscriptus, elaboratus a 1720,
8ed continuandus seąuentibus annis pro inform atione Adm. Rev. DD. Sacer-
^°tum Congr. Missionis Domus Premisliensis et Samboriensis perutilus et ne-
Cessarius etc. (AD P, rkps ks. 2124, s. 16— 19); ks. W . Kochowski, rkps cyt., 
*• 19-—20.

17 Sesja kapituły w dniu 26 V I 1684 r. przeznaczyła tę sumę na semi- 
**arium. Acta conclusionum V. Capituli Eccl. Cathedr. Premisl. 1678— 1686, 
(ADp- rkps T. V II, k. 137).

18 Hortus ... (ADP, rkps ks. 2124, s. 19).
19 Acta conclusionum V. Capituli Eccl. Cathedr. Premisl. 1686— 1724 
» rkp9 T. V III) —  uchwała gen. kapituły świętojańskiej 25 V I 1686 r.

Dochód z fundacji psałterzystów liczyła kapituła tylko z połowy sumy,
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poważny problem, skąd wziąć dalsze fundusze na budowę i urzą
dzenie budynku seminarialnego, na zaopatrzenie go w sprzęty itd. 
Mimo to kapituła zgodziła się, by tymczasem oddać na semina
rium dom psałterzystów i mansjonarzy oraz szkołę, ale pod tym 
warunkiem, że biskup w najbliższym czasie nabędzie odpowiedni 
plac i rozpocznie budowę domu seminarialnego. Kapituła pro
siła biskupa, by wydał ostateczny akt erekcji seminarium21. Bp 
Zbąski wydał akt erekcji seminarium z datą: Przemyśl 7 lutego
1687 r.22. Obok bpa Zbąskiego jest na tym akcie podpisany sufra- 
gan przemyski i dziekan kapituły, Jan Dębski. W imieniu Zgro
madzenia Misjonarzy podpisał go ks. Jan Antoni Fabri, prepozyt 
samborski. Fundację tę przyjął generalny przełożony, ks. Zygmunt 
Jolly, w Paryżu dnia 28 III 1687 r.23. Wizytatorem zgromadzenia 
był wtedy ks. Michał Bartłomiej Tarło (1685— 1710), późniejszy 
biskup poznański. Za niego to powstały domy misjonarskie 
w Krakowie na Stradomiu, we Wilnie, Przemyślu, Samborze i Ło
wiczu 24. Oto streszczenie tegoż aktu erekcyjnego 23:

1. Zarząd seminarium in spiritualibus oddaje się księżom mi
sjonarzom.

2. Administracja temporaliów należy do kapituły, która ma

widocznie biskup odstąpił od zamiaru przekazania całej fundacji psałterzy* 
stów na rzecz seminarium. Ks. W . Kochowski, rkps cyt., s. 20— 21.

21 Tamże, s. 21.
22 Tamże, s. 21; Status ecclae Praep. in N. Sambor etc. (ADP, rkps ks. 

1609, s. 22 ); ks. J. A t a m a n, Wacław Hieronim Sierakowski i jego rządy 
w diecezji przem yskiej, Przemyśl 1936 s. 117. —  Oryginał tego aktu znajdował 
się w Archiwum Księży Misjonarzy w Warszawie u św. Krzyża, ale zaginął. 
Mówi o tym Historia Congr. Missionis in Pol. (AMS, rkps s. 298— 299) oraz 
Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k. 633—6.Vl| 
i 653). Zachowało się kilka kopii tegoż aktu erekcyjnego, przede wszystkim 
kopie autentyczne w Acta Eppi Zbąski (ADP, rkps, ks. 144, k. 206— 211) oraz 
w aktach Yisitatio Ecclae Cathedr. Eppi Szembek (ADP, rkps ks. 145). Nadto 
w Hortus ... (ADP, rkps ks. 2124, s. 1— 10) oraz u ks. W. Kochowskiego, rkps- 
cyt., s. I— IX, a na s. X  jest streszczenie aktu erekcji. Streszczenie aktu erek
cyjnego jest też w Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163» 
k. 633— 634).

23 Historia Congr. Miss. in Pol. (ADP, rkps s. 299).
24 Ks. J. G a w o r z e w s k i ,  art. cyt., s. 76.
25 Status et vi8. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k. 633-" 

634) oraz Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 298— 299).
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wybrać prowizorów. Co roku kapituła wpłaci przełożonemu se
minarium na wyżywienie i ubranie 6 kleryków 3000 złp w 3 ra
tach po 1000 złp: na Boże Narodzenie, na Wielkanoc i na Ścięcie 
św. Jana.

3. Misjonarze mają w seminarium wyżywić i ubrać 6 klery
ków.

4. W seminarium ma być dwóch lub trzech kapłanów misjo
narzy oraz kleryk z dwoma braćmi laikami lub służącymi. Obo
wiązkiem misjonarzy jest kierownictwo seminarium, a do innych 
zajęć biskup ich nie zobowiązuje.

5. Biskup zobowiązuje się wybudować w ciągu roku muro
wany gmach seminarium, a tymczasem na mieszkanie oddaje im 
dom psałterzystów przy katedrze.

6. Na utrzymanie księży misjonarzy prowadzących seminarium 
mają wystarczyć dochody prepozytury samborskiej.

7. Na utrzymanie i odzież alumnów będą fundusze z tych sum:
I. czynsz 938 złp od sumy 13 400 złp ulokowanej na synagodze 
i majątkach Żydów przemyskich; II. czynsz 700 złp od sumy
10 000 złp, ulokowanej na wsi Pielnia w Ziemi Sanockiej, własno
ści szlachcica Bomera; III. czynsz 602 złp od sumy 8600 złp, tzn. 
z połowy fundacji Humnickiej dla psałterzystów; drugie 8600 
złp pozostaje dla psałterzystów; IV. czynsz roczny 760 złp z pa
rafii lubaczowskiej, inkorporowanej przez Zygmunta III do dóbr 
stołowych biskupa w celu założenia i utrzymania seminarium.

8. W  seminarium należy uczyć filozofii, teologii spekulatyw- 
»ej i moralnej, casus conscientiae, sposobu rozpraw z heretykami
* schizmatykami, Pisma św., kazań, ceremonii kościelnych i śpie
wu gregoriańskiego. Dla ćwiczenia mają alumni przemawiać w re
fektarzu. Pobożność u alumnów ma wzrastać z nauką i wiedzą.

9. Alumni mają obowiązki następujące:
a) asystować przy nabożeństwach w katedrze, kiedy asystują 

Prałaci;,
l*) usługiwać jako ceroferarii, thuriferarii, ceremoniarii, dia

koni i subdiakoni;
c) być w każdy czwartek na Mszy św. wotywnej do Najśw. 

^akramentu oraz na procesji. Na procesjach z Najśw. Sakraineu- 
tetn mają nosić baldachim;
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d) oddawać cześć prałatom i modlić się za nich, zwłaszcza za 
Fundatora;

e) ponieważ przydzielono dla seminarium połowę sumy psał
terzystów, tj. 8600 złp, wobec tego mają i połowę obowiązków: 
codziennie rano około godziny siódmej należy odprawić cichą 
Mszę św. Rorate, a w niedziele i święta śpiewaną 26. W  Suchedni 
mają odprawiać anniversariurn za Fundatorów;

f) w seminarium powinien być stale jeden kapłan, by dopeł
niać tych obowiązków.

10. Kandydat, który ma być przyjęty do seminarium, musi 
mieć ukończony dwudziesty rok życia.

11. Nauka w seminarium ma trwać dwa lata.
12. W  seminarium mają być odprawiane codziennie rozmy

ślania, czytania pobożnych ksiąg, egzorty, coroczne rekolekcje, 
spowiedzie i inne ćwiczenia pobożne.

13. Generalny przełożony misjonarzy ma przedstawić bisku
powi do zatwierdzenia kandydata na prepozyta samborskiego, peł
niącego równocześnie obowiązki prefekta seminarium.

F u n d u s z e  na u t r z y m a n i e  k l e r y k ó w

Odróżnić należy fundusze na uposażenie księży misjonarzy od 
funduszów przeznaczonych na utrzymanie seminarium, które były 
następujące:

I. Suma 13 400 złp z ofiary ks. Stanisława Stramszewicza, ka
nonika przemyskiego, ulokowana u Żydów przemyskich.

Sumę tę, ofiarowaną na założenie seminarium, wypożyczyła 
kapituła Żydom przemyskim na 8 % . Zabezpieczono ją na syna
godze, majątku tak ruchomym jak i nieruchomym, na d o m a ch  
i sklepach żydowskich. Zapis ten był dokonany w aktach grodz
kich przemyskich we wtorek 17 I, w przeddzień św. Pryski i '#e 
wtorek 25 V I I  w przeddzień św. Anny 1677 r.1. W imieniu sy n a g og i 
i gminy żydowskiej w Przemyślu działali infideles: Mendel D3'

24 Później ta suma w całości wróciła do psałterzystów, a więc i w sz y stk ie  

obowiązki tej fundacji przeszły na psałterzystów.
i Hortus ... (ADP, rkps ks. 2124, s. 121— 126); ks. W. Kochowski, rkps

cyt., s. 23. W  przeddzień św. Pryski wypożyczyli 7420 złp, a we wtorek w p rze d -

dzień św. Anny 5980 złp. Razem 13 400 złp.
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w-idowicz, proconsul, Aaron Moszkiewicz Krakowski, Lewko Icko- 
wicz, Jonas Moszkiewicz, Szymon Poznański, Juda Chęciński, Ma
rek Zacharkowicz, Kiwa Boruchowicz oraz Naftal Salomonowicz, 
^loszko Korzennik, Icko Preger, Icko Markowicz, seniores scho- 
lae iudaicae ciritatis Premisl. Co roku Żydzi mieli płacić 1070 złp
czynszu.

Ale z Żydami ciągle były kłopoty; kapituła żali się do biskupa, 
że Żydzi nic nie płacą. Czytamy to w konkluzjach sesji z 2 stycz
nia 1680 r. oraz sesji z 20 maja tegoż roku 2. Przy tym jest no
tatka, że z Pielni też czynszu nie otrzymano. W 1681 r. na sesji
24 marca kapituła uchwaliła, by prokurator pozamykał i obłożył 
pieczęcią konsystorską i kapitulną sklepy żydowskie i nie pozwo
lił ich otworzyć, aż Żydzi zapłacą wszystkie czynsze 3. W  1682 r. 
kapituła podejmuje uchwałę, by na przyszłość nigdy Żydom pie
niędzy nie wypożyczać. Sesja kapituły z 25 VI 1685 r. poleca, 
by prokurator ściągnął procenty od Żydów, bo trzeba budować 
seminarium, z Pielni też ma wydobyć czynsze 4. Prokurator ścią
gnął wtedy zaledwie 347 złp 10 gr. W  1692 r. płacili Żydzi 12 zip 
tygodniowo, a w następnych latach wcale nie płacili. Około 
1711 r. ks. Walter, misjonarz, żali się w swym liście, że misjo
narze „z wielką turbacją zaledwie 6 złp i to nie całe na tydzień 
wydobywają” .

Wobec tego kapituła w 1713 r. wniosła skargę na Żydów do 
Trybunału Lubelskiego. Wezwani 21 XI 1713 r. Żydzi zobowiązali 
się płacić czynsz samymi pieniędzmi a nie towarami. Nadto na 
Boże Narodzenie i na Wielkanoc złożą po 15 złp na różne korze
nie, a w razie, gdyby nie zapłacili „wolność dajemy Ich mościom 
księżom misjonarzom nas grabić, zabierać, więzić bez żadnego 
Pozywania do sądów y żadnego dekretu sądowego nie czeka
jąc...”  s.

2 Acta conclusionum V. Capituli Cathedr. Premisl. 1678— 1686 (ADP, rkps 
T- VH, k. 53 i 59— 60).

3 Tamże, k. 81
4 Tamże, k. 147— 148. To samo polecenie na sesji 2 stycznia 1686 r. —  

tł,nże, k. 157— 158.
5 Hortus ... (ADP, rkps ks. 2124, s. 137— 138 oraz s. 132— 133). „Działo 

^  w Przemyślu w sądowej izbie żydowskiej na szkole dnia 21 X I 1713” . „Na
karcie podpisali się starsi Żydzi synagogi przemyskiej charakterem żydów-
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Mimo tego znowu nie płacą czynszu, o czym świadczy skarga 
złożona na Żydów w grodzie przemyskim we wtorek 20 XII 
w przeddzień św. Tomasza apostoła 1716 r. i nowa skarga w tym 
samym roku w piątek po niedzieli Conductus 6. Chodziło o czynsze 
od sum 13 400 zip oraz 2000 złp przeznaczonych dla kaznodziei 
samborskiego.

W tymże roku doszło nawet do bójki na tym tle. Kiedy Żydzi 
przez 5 tygodni nic nie zapłacili, poszli po pieniądze klerycy, 
Ruszkiewicz i Kwolkiewicz oraz dwaj służący, Żołyński i Mazur
kiewicz. Żydzi pobili ich kamieniami i kijami, omal że nie zabili. 
Poszkodowani przedstawili swe rany w grodzie przemyskim7.

Księgi rachunkowe seminarium z 1717 r. podają, że Żydzi 
płacą tygodniowo 8 złp, a oprócz tego dają korzenie na Boże 
Narodzenie i na Wielkanoc. W  1723 r. na Wielkanoc dali głowę 
cukru ( =  3 funty i ćwierć), pół rysa białego papieru, funt mig
dałów, funt pieprzu, a na Boże Narodzenie dwa funty wielkich 
rodzynków, funt małych rodzynków, trzy funty ryżu, głowę cukru, 
ważącą trzy i pół funta, funt migdałów, funt pieprzu, dwa łuty 
goździków, trzy łuty gałek i łut cynamonu. Informacja o fundu
szach seminarium z 1727 r. zaznacza, że nawet te 8 złp tygod
niowo trudno było ściągnąć, tak że rocznie wybierano towarami 
i drobiazgami około 300 złp 8.

Stan majątku seminarium, spisany w 1734 r., znowu wykazuje, 
że Żydzi nie płacą procentu 9. Celem ściągania od Żydów owego 
czynszu 12 złp tygodniowo, kapituła utrzymywała specjalnego 
faktora, któremu tygodniowo płacono 12 gr, a nadto „illi annua- 
tim pro hoc serritio vestis, calcei, frumentum, cererisia etc. 
dantur, co kosztuje na kilkadziesiąt złotych i tenże faktor quovis 
anno zostaje in retentis kilkadziesiąt złotych, co uczyni circiter

skim, którzy przetłumaczeni na polski ięzyk tak się zowią: Jakub M a r k o w ic z ,  

Szmul Moskiewicz, Nisen W ulwowicz, Eliasz Moskowicz, Szloma D a n ie ło w ic z ,  

Usier Aaronowicz, Łazarz Stryjski, Iuda brat Izraelski” .
8 Tamże, s. 133— 134 i s. 135— 136.
7 Tamże, 8. 135.
8 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., 8. 25.
9 Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 39).
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-lp sto” 10. W 1744 r. faktorem tym był Żyd i za ściąganie czyn- 
gzu od Żydów płacono mu rocznie 30 złp " .

Kapituła miała dużo kłopotu z Żydami o te czynsze, Żydzi 
bowiem umieli się bronić, a nawet potrafili uzyskać umorzenie 
czynszów z kancelarii królewskiej **. Kapituła na sesji 12 i 17 
września 1750 r. uchwala w tej sprawie protest do sądu grodz
kiego i ziemskiego, gdyż Żydzi uzyskali to umorzenie subrepti- 
tie 13. Kapituła na sesji generalnej 7 stycznia 1752 r. poleca ka
nonikowi Sałackiemu: ut Judaeos pro retentis censibus per Cap- 
pelistas vel alios ministros ecclesiae exequatur aut etiam duos vel 
plures ex Senioribus Synagogae captiros detineat, donec cen sus 
restituant 14. Iakiego sposobu używano często, bo znowu w rocz
nym wykazie dochodów seminarium z 1763 r. czytamy: „tak że 
się musiało kilka razy przez kleryków grabić niespodzianie Ży
dów tak dalece, że przed księżmi sklepy zamykali” Sesja ka
pituły 26 VI 1752 r. znowu rozwodzi żale na długo niepłacone 
czynsze od Żydów. Nakazują prokuratorowi, by wszelkimi spo
sobami wydobył zaległe czynsze 16. Powtarzają się znowu żale na 
sesji partykularnej 16 IX 1758 r.: „Żydzi nie płacą czynszu” 17. 
W aktach sesji 8 stycznia 1759 r. czytamy, że Żydzi proszą o ła
skawość, bo są biedni 18. Sprawa zaległych czynszów od Żydów 
jest omawiana na sesji noworocznej 1760 r.19, na sesji 25 VI

10 Informatio de proventu et statu alumnorum seminarii premisl. a 1736, 
ks. \&. Kochowski, rkps cyt., 8. 26.

11 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k. 651).
12 Bp Sierakowski w swej relacji do Stolicy Apostolskiej w 1749 r. przed

stawia, jak wielką jest ilość Żydów w Polsce i w diecezji przemyskiej oraz 
Oznacza, że szlachta im przyja. Żydzi mają wielkie wpływy. Acta Capitularia 
Secretariatus Adm. Rvndi Michaelis Dańkowski 1750— 1757 (ADP. rkps T. X III,

199). Odpowiedź św. Kongregacji w tej sprawie, tamże, s. 207— 208. 
Tamże, s. 30— 31. Sesja 7 stycznia 1751 r. w tej sprawie —  tamże,

«• 88.

14 Tamże, s. 244.
lo Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 26.
18 Acta Capitularia ... 1750— 1757 (ADP, rkps T. X III, s. 249).

. ' Liber conklusionum Reverendissimi Capituli Ecclesiae Cath. Premisl. 
1760 (ADP, rkps T. XIV, s. 106).

18 Acta Capituli Cath. Premisl. 1744— 1765 (ADP, rkps T. X II, k. 124).
18 Tamże, k. 96.
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1761 r. i. 26 VI 1765 r.20. Sesja 25 VI 1763 r. powierzyła sprawę 
zaległych czynszów kustoszowi i kanonikowi Troupowi 21. Na sesji 
25 VI 1760 r. znowu wypływają skargi, że Żydzi czynszu nie 
płacą, i zapada uchwała, by prokurator poradził się prawników: 
czy ich zaskarżyć do trybunału królewskiego, czy też ich zmu
szać jak dotąd: tam obsigillatione scholae quarn executionibus 
practicatis et personarum seąuestratione 22.

Na sesji 7 I 1761 r. wobec tego, że Żydzi nie płacą, Kapituła 
żąda, by ich prokurator wezwał do siebie 28. Sesja 25 VI 1761 r. 
podjęła uchwałę, by podać na Żydów skargę do Trybunału Królew
skiego, gdyż zaległe czynsze wynoszą kilka tysięcy zip 24. Sesja
7 I 1763 r.: retenta apud Synagogom Judeorum recommendantur 
Activitati et prudentiae Prlis Cnci Troupp Procuratoris, ut in 
illis utatur modis sibi propositis et bene visis25. Sesja 25 VI 
1763 r. znowu prosi prokuratora, by ściągnął zaległe czynsze26. 
Z protokołu sesji 25 VI 1766 r. wynika, że ta sprawa została 
przekazana do sądu ziemskiego, a na sesji 20 IX 1766 r. zaznacza 
się, że sprawa ta jest już w kancelarii królewskiej, i że ma być 
powołana specjalna królewska komisja 27. Sprawy zaległych czyn
szów od Żydów poruszane były na sesjach kapitulnych 7 I 1767 r., 
25 VI 1767 r. i na generalnej sesji w 1768 r.28. Wykaz rocznego 
dochodu seminarium w 1765 r. zaznacza „od Żydów hebdomada- 
tim złp 12 ... rebus consurnptibilibus, ani zaś raz pieniędzmi, 
pieprzem, imbirem, oliwą, winem, stokwiszem, żelazem itd.' 
W  / .  zaś 1766 Żydzi uzyskali od króla umorzenie długów i przez
13 tygodni nic nie płacili. Podobnie nic nie płacili w latach 
1767—-1772, a nawet odmawiali prawa do sumy 13 400 złp **• 
Sesja z 7 I 1772 r. zaznacza, że wicewojewoda przemyski własnym 
wyrokiem zmniejszył Żydom czynsze, przez co kapituła pon iosła

20 Tamże, k. 268 i 300.
21 Tamże, k. 231.
22 Conclusiones Capituli 1760— 1764 (ADP, rkps T. XV, k. 6— 7).
23 Tamże, k. 21.
24 Tamże, k. 34— 35.
25 Tamże, k. 5.
2° Tamże, k. 22— 23.
27 Conclusiones Capituli 1766— 1771 (ADP, rkps T. X V I, k. 14 i 22)»
2» Tamże, k. 25, 26, 31, 37 i 45.
29 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 26.
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wielkie straty30. Sprawę tę ex mandato Supremi Supremi Gu- 
bernii (rząd zaborczy austriacki) rozpatrywali komisarze Sacra- 
tissimae Maiestatis i w r. 1773 post multas controrersias przy
znali tę sumę dla seminarium, ale Żydzi i tak nic nie płacili 3‘ . 
Kapituła na sesji 25 VI 1776 r. zaleca, by prokurator pilnował 
zaczętego w sądzie procesu o czynsze od Żydów 32. Sesja kapituły
25 VI 1778 r. zwraca się do prokuratora, by listownie wezwał 
p. Bohdana, plenipotenta kapituły w sprawie procesu o zaległe 
czynsze od Żydów, do przyśpieszenia tej sprawy, bo już jest ona 
in supremo Appellationum Consilio a longo iam tem pore33. To 
samo powtórzyło się na sesji 7 I 1779 r.34. Z protokołu sesji 25 VI 
tegoż roku wynika, że sprawa ta jest nadal w procesie 35. Proces 
ten toczył się kilka lat w gubernium lwowskim i zakończył się
21 II 1783 r. wyrokiem przyznającym te sumy dla seminarium, 
ale już 3 marca tegoż roku wyszedł dekret znoszący seminaria 
duchowne 36.

Jak z powyższego przeglądu wynika, seminarium nie wiele 
miało zysku z tej sumy u Żydów, a raczej więcej kłopotu i nie
pokoju niż pożytku.

II. Suma 10 000 zip po śp. ks. Stanisławie Leńczowskim, ulo
kowana na wsi Pielnia.

Po śmierci ks. Stanisława Leńczowskiego, kustosza przemys
kiego, bp Sarnowski przeznaczył pozostałą po nim sumę na se
minarium. Kapituła rozpatrzyła tę sprawę na sesjach 1 lutego
i 25 czerwca 1678 r.37 i postanowiła ulokować tę sumę na wsi 
Pielnia w Ziemi Sanockiej, własności Szymona Romera. Pobrał on

30 Conclusiones Capituli 1772— 1773 (ADP, rkps T. X V II, k. 5).
31 Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 639).
32 Conclusiones Capituli 1776— 1778 (ADP, rkps T. X V III, k. 43).
33 Terminarium actorum et conclusionum Capitularium 1778— 1779 (ADP, 

rkPs T. X IX , k. 1 1  i 42— 43).
34 Tamże, k. 80 i 97.
35 Tamże, k. 1 1 1 .
38 Visitatio eccl. cathedr. premisl. 1780 (ADP, rkps ks. 190, s. 196);

• Kochowski, rkps cyt., s. 27.
37 Acta Conclusionum V. Capituli Cathedr. Premisl. 1678— 1686 (ADP, 

rkps X. V II, k. 1— 2 i 9 ). Aniwersarz za duszę śp. ks. Leńczowskiego ma być 
Oprawiany corocznie 22 XI.



272 Ks. JAN RĄB [18]

we wtorek po św. Agnieszce 1678 r. z rąk prałatów kapituły 
przemyskiej 11 000 złp. Działo się to wobec aktów grodzkich 
w Przemyślu38. Romer miał płacić 7% rocznie, ale nie płacił. 
Kapituła na swych sesjach polecała prokuratorowi, by ściągnął za
ległe czynsze z Pielni39. Wobec aktów grodzkich przemyskich 
w czwartek po niedzieli Reminiscere w Poście 1709 r. odstąpiła 
kapituła 10 000 złp na Pielni dla seminarium, a 1000 złp zatrzy
mała dla siebie. W  aktach sanockich dokonano tego wpisu we 
wtorek po św. Egidiuszu 1709 r.40. W  ten sam dzień ks. K. Kocha
nowski, prefekt seminarium, wniósł w sądzie sanockim skargę 
przeciw Romerowi o niezapłacone czynsze z 9 lat exclusis qua- 
tuor annis calamitatis et hostilitatis 4I. Romer zalegał już z kwotą 
6300 złp. Proces ten ciągnął się kilkanaście lat najpierw w gro
dzie sanockim, a potem w Trybunale Lubelskim. W  międzyczasie 
dom samborski w 1719 r. wpłacił kapitule 1000 złp, ulokowanych 
na Pielni, i w ten sposób misjonarze przejęli całą pretensję do 
Pielni wraz z zaległymi czynszami42. Wyrok Trybunału Lubel
skiego w 1727 r. przyznał misjonarzom prawo do sumy 15 000 złp, 
a oni mieli pretensje do sumy 21 800 złp. Misjonarze objęli 
wtedy w posiadanie górną część wsi Pielnia 43, którą wydzierżawili 
za 800 złp rocznie. Czynsz odtąd miał być dzielony po połowie 
między seminarium i misjonarzy, którzy włożyli w Pielnię 5000 
złp na koszta procesu. Seminarium zaś od początku miało na 
Pielni 10 000 złp 44. Ale i teraz czynsze z Pielni nie były regular

88 Hortus ... (ADP, rkps ks. 2124, s. 49— 33). Oblata eiusdcm inscriptionis 
reemptionalis sup. summarn 11 000 flor. poi. in Castro Sanocensi f. IV post 
Visitat. B. M. V. 1678 —  tamże, s. 54.

39 Acta conclusionum et constitutionum Capitularium 1710— 1724 (ADP, 
rkps T. IX, s. 14) —  sesja 2 I 1710 r.

40 Hortus ... (ADP, rkps ks. 2124, s. 54— 57).
41 Tamże, s. 58— 61; Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 305— 308).
42 Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 306); Hortus ... (ADP< 

rkps 2124, s. 61— 65). Akt ten byl dokonany w grodzie przemyskim w środę 
w dzień św. Pryski 1719 r. W grodzie sanockim oblatowano tę sumę w sobotę 
po Nawróceniu św. Pawia 1719 r.

48 Decretum potioritatis bonorum villae Piella .Actum in Castro Sano 
censi —  poniedziałek po Niedzieli Palm owej 1727 r. Hortus ... (ADP, rkps ks- 
2124, s. 241— 266); Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks- 
163, k. 632 i 643).

44 Tamże, k. 632 nn.
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nie wpłacane, więc w 1741 r., w sobotę po św. Dorocie, sprze
dano ją za 15 000 Antoniemu Hulanickiemu, który miał płacić 
7% zanim zwróci cenę kupna45. Hulanicki też nie płacił czynszu, 
więc został zaskarżony w grodzie przemyskim w poniedziałek po 
niedzieli Judica w Poście 1742 r.46. W 1749 r. podjęto z Pielni 
sumę 15 000 złp i ulokowano na Wólce Sokołowskiej własności 
Franciszka Grabieńskiego4T. Ale sytuacja też się nie polepszyła, 
ho i tak czynszów nie wpłacono. W  1775 r. z dóbr sokołowskich 
otrzymało seminarium ledwie 175 złp 48. Nawet te 5% czynszu 
nie można było w całości otrzymać od sumy ofiarowanej przez 
ks. Leńczowskiego dla seminarium.

III. Czynsz 602 złp rocznie z fundacji psalterzystów.
Bp Zbąski w akcie erekcyjnym przeznaczył 8600 złp, tzn. po

łowę sumy psalterzystów, dla seminarium, ale kapituła odebrała 
ten fundusz w 1706 r.3#.

IV. Wpłata 760 zip z dochodów wsi Łukawiec należącej do 
dóbr stołowych biskupich.

Wieś Łukawiec. należąca do prepozytury lubaczowskiej, inkor- 
porował król Zygmunt III w 1596 r. tia prośbę bpa Goślickiego 
do dochodów mensy biskupiej w celu założenia i utrzymania se
minarium. Bp Zbąski określił w akcie erekcyjnym wysokość tej 
wpłaty na 760 złp rocznie. Jednak żaden z biskupów nie wpła
cił na seminarium z tego funduszu żadnej kwoty, chociaż —  jak 
"skazuje inwentarz z 1768 r. —  dochód z tej wsi był wysoki, bo 
wynosił 12 485 złp rocznie 51.

4j Tamże, k. 645; Hortus ... (ADP, rkps ks. 2124, s. 307— 312).
46 Tamże, s. 316— 318. s. 277— 278 —  ks. K. Kochanowski w grodzie sa

s k i m  w sobotę w dzień Nawrócenia św. Pawła wnosi skargę na Hulanickiego
28 Wycinanie lasu Rajtkowa we wsi Pielnia.

4‘ \isitatio eccl. cathedr. premisl. 1780 (ADP, rkps ks. 190 s. 196); 
8* Kochowski, rkps cyt., s. 28— 29.

48 Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps, s. 637).
49 Zobacz poprzedni rozdz.: Założenie seminarium.
°° Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 299); ks. W. Kochowski,

r ,,s* cyt., s. 22.
51 Tamże, s. 22 .

18- N ■sza Przeszłość
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V. Dziesięciny „na Błonie” .
Bp Zbąski odstąpił na rzecz seminarium dziesięciny w Prze

myślu —  na Błoniu, ale w aktach nie spotykamy wzmianek
o tym dochodzie si.

VI. Kamienica, a potem suma 2000 złp po jej sprzedaży.
Ks. Kilian Wituński, kanonik przemyski fundi Pikidice Dol

ne 53, a zarazem kanonik kolegiaty jarosławskiej i prepozyt 
w Kańczudze, pożyczał pieniędzy doktorowi medycyny Chrząsz- 
czowiczowi. Syn jego, ks. Antoni Chrząszczowicz, odstąpi! ojcowską 
kamienicę ks. Wituńskiemu 30 marca 1702 r.54. Po śmierci ks. Wi- 
tuńskiego bp Bokum 1-1 VII 1706 r. przeznaczył sumę 5000 złp 
ciążącą na tej kamienicy dla seminarium. Kamienica ta była 
przy ulicy Wodnej, qua itur ad Judaeos 35.

Misjonarze pospłacali długi ciążące na tej kamienicy. We 
wtorek po Nawiedzeniu N. M. P. 1719 r. spłacili 500 złp kapitule, 
która ustąpiła ze swych pretensji do tej kamienicy Bononiow- 
skiej 3®. W  r. 1722 spłacili resztę sum z tej kamienicy wikarym 
przemyskim, kapitule i innym wierzycielom, tak że 16 XII 
1722 r. sufragan przemyski, Michał Piechowski, wydał ostateczny 
dekret przyznający całkowitą własność kamienicy Bononiowskiej 
seminarium przemyskiemu. W imieniu prefekta seminarium, a za
razem prepozyta samborskiego. ks. Kazimierza Kochanowskiego,

52 Tamże, s. 23; Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps

ks. 163, s. 639— 640).
33 Ks. F. P a w ł o w s k i ,  Uwagi historyczne (Schematyzm diecezji prze-

myskiej, 1906, s. 24).
54 Hortus ... (ADP. rkps ks. 2124, s. 147— 148). Prawo na kamienicy Bo

noniowskiej czyli Chrząszczowiczowskiej z 20 stycznia 1695 r. —  tamże, s. 14‘ -
O tej kamienicy była już mowa na sesji kapituły 7 V I 1679 r. —  Acta conclu" 
sionum V . Capituli Ecclae Cathedr. Premisl. 1678— 1709 (ADP, rkps T.

<.
55 Acta conclusionum et constitutionum Capitułariuin 1710-1724  (ADp-

rkps T. IX , s. 13); Acta Eppi Szembek (ADP. rkps ks. 69, k. 418); Status c 
vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, s. 637— 638); Hortu* ***
(ADP, rkps ks. 2124, s. 146).

58 Tamże, s. 151— 157. W czwartek przed św. Fabianem i S e b a s t i» B

1710 r. sąd przemyski przyznał sumy na tej kuinicnici  nu r / c c /  -c in i '*a
Tamże, s. 149— 150; Acta concłus. et constitutionum Capitułariuin 171®- J
( ADP. rkps T. IX , s. 277).
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działał ks. Piotr Paweł Scliroetter. misjonarz 57. Kamienica ta wy
magała ciągłych remontów, które kosztowały więcej niż dochód, 
wynoszący w latach 1722— 1736 ledwie 50 złp rocznie. Wobec 
tego ks. Kochanowski 19 VIII 1739 r. sprzedał tę kamienicę za 
2000 złp58, a uzyskaną sumę ulokował na wsi Bukowa w Ziemi 
Przemyskiej. Sumę tę podjęła 27 VIII 1739 r. Cecylia Droho- 
jowska, podstolina chełmińska „na własną potrzebę to jest na 
wyprawę in elocationem matrimonii wielmożnej IM  C J Panny 
Elżbiety Drohojowskiej, Podstolanki Chełmińskiej, Córki swo
jej” 59. W  r. 1741 ks. Kochanowski odebrał tę sumę i umieścił ją 
kontraktem 21 III 1741 r. na Bokietnicy własności Krasickiego 6#. 
W r. 1743 w przeddzień św. Szymona i Judy 27 X  wobec aktów 
grodzkich prźemyskich przeniesiono tę sumę na Boratyn i oddano 
misjonarzom w zastaw folwark w Bortynie, zwany Lubella. Na 
tym folwarku oprócz sumy seminarium były inne sumy domu sam
borskiego i przemyskiego na łączną kwotę 13 120 złp 81. Jeszcze 
w 1774 r. Lubella była w posiadaniu misjonarzy. Ks. Galiński, pre
fekt seminarium, sub fide sacerdotali składa fasję. Dochód roczny 
z tego folwarku wynosił 534 złp, a kontrybucja 12% od tego do
chodu wynosiła 64 złp s:!.

VII. Wieś Załuże jako beneficjum prepozytury szpitala luba- 
czowskiego.

57 Acta Eppi Szembek (ADP. rkps ks. 69, s. 418— 419, 423, 424— 425, 
431—433; Hortus ... (ADP, rkps ks. 2124, s. 228— 229): kwit ze dwóch set zl 
kościelnych do katedry przem. z kamienicy Chrząszczowiczowskiej od Imci

W argockiego 19 V II 1725. Tamże, s. 229— 231: „H aec Summa importata est 
"> Lapideam Zdechlikowska” . Actum Premisliae wtorek po Narodzeniu N. M. P. 
1725 r.; 20 X I 1731 r. ks. K. Kochanowski załatwia sprawę kamienicy Chrząsz- 
c*owiczowskiej z kolegium wikarych katedralnych —  tamże, s. 231— 233.

58 Hortus ... (ADP. rjips ks. 2124, s. 279— 282): kontrakt o kamienicę 
^°noniowskij czyli Chrząszczowiczowską z Charczewskim, starostą cieszkowskim.

59 Tamże, s. 290— 293. 297, 298. Inwentarz wsi Bukowa z 27 VIII 
1739 r. —  tamże, s. 294—296.

*® Tamże, s. 299— 302. Inwentarz Rokietnicy z 20 III 1741 r. Tamże.
8 303— 301. Kontrakt z 21 III 1741 r. —  s. 305— 306.

01 Tamże, s. 325— 330. Inwentarz folwarku Lubella w Boratynie z 24 X
^  r- —  s. 328; \ isitatio eccl. cathedr. premisl. 1780 (ADP, rkps ks. 190,»• 194).

2 Ks. \\ . Kochowski, rkps cyt., s. 30.
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Bp Fredro —  chcąc lepiej uposażyć seminarium —  inkorpo- 
rował w 1729 r. temuż seminarium prepozyturę szpitala luba- 
czowskiego. Uposażeniem tej prepozytury była wieś Zaluże pod 
Lubaczowem. Prawo patronatu prepozytury szpitala lubaczow- 
skiego drogą dziedziczenia należało do bpa Fredry, a z przywi
leju Stolicy Apostolskiej był on równocześnie prepozytem tegoż 
szpitala. W poniedziałek w oktawie Bożego Ciała 1729 r. bp Fre
dro osobiście stanął wr grodzie przeni) skini i zrzekł się kolator
owa. czyli prawa patronatu prepozytury szpitala lubaczowskiego 
na rzecz misjonarzy *®. Z dochodów tej prepozytury mieli misjona
rze utrzymać 12 alumnów oprócz czterech utrzymywanych z po
przednich fundacji, a nadto prepozyt szpitalny ma odprawić 3 
Msze św. tygodniowo. Aktem z -1 II 1734 r., wydanym w Radymnie, 
zniżył biskup liczbę kleryków z dwunastu na ośmiu. Kleryków tych 
będą przyjmować sami misjonarze8J. Misjonarze objęli Załuże 
24 VI 1733 r. Roczny dochód z tej wsi wynosił około 2400 złp 
Dochód z Załuża hyl głównym źródłem utrzymania seminarium. 
W czasie wakacji przebywali misjonarze w tamtejszym dworze. 
Stamtąd sprowadzano do seminarium środki żywności, a w dwor
skiej słodowni „wyrabiają słody na piwo do przemyskiego semi
narium” . Do wsi tej należały grunty i łąki, było 129 pańszczy
źnianych chłopów, którzy odrabiali 183 i pół dnia pracy oraz 
płacili około 700 złp czynszu rocznie “6. 31 VIII 1734 r. ks. Kazi
mierz Kochanowski, prepozyt szpitala lubaczowskiego87, zgłasza

«» Hortus ... (ADP. rkps ks. 2124. s. 227 —  228 i s. 2.16— 239).
84 Tamże; Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 309— 310).
85 Tamże, s. 310.
8,1 \isitatio eccl. cathedr. premisl. (ADP, rkps ks. 190); ks. W. K och ow sk i, 

rkps cyt., s. 30.
87 Hortus ... (ADP, rkps ks. 2124, s. 269— 270) —  gen. przełożony Zgr<>" 

madzenia misjonarzy, ks. Jan Couty, prezentuje ks. Kochanowskiego 21 I ’
1736 r. na prepozyta szpitala lubaczowskiego. Dekret instytucji ks. Kochano*' 
skiego na tę prepozyturę wystawił bp Aleksander Czapski w Radymnie 2 I*
1737 r. —  tamże, s. 272— 275. Wikary lubaczowski, ks. Stanisław Czeraczyuski. 
wprowadził ks. Kochanowskiego 6 IX  1737 r. w posiadanie beneficjum  szpi*a â 
lubaczowskiego —  tamże, s. 276-—277. Ks. Kochanowski załatwia szereg spr® 
związanych z administracją Załuża: 24 VI 1734 r. zawiera kontrakt z mał*011 
kami Czarnieckimi o grunt probostwa szpitalnego w Lubaczowie —  tan** ’ 
s. 267— 268. Inny kontrakt z Pawłem Carem. Błażejem Mazurkiewiczem • 
tiaszem Mulikiein o grunt probostwa szpitalnego w Lubaczowie dnia 12
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w Kurii przemyskiej, że kościół szpitalny, szpital i mieszkanie 
prepozyta spłonęły od ognia. Ubodzy, w liczbie 7, mieszkają 
w- dawnej rezydencji prepozyta 8S. W 1736 r. spaliły się „gumna 
ze sianem i zbożem, obory dworskie i komory chłopskie” , chłopi 
nie mogą oddać czynszów propter conflagrationem, hostilitatem 
et calamitatem —  podaje Informatio de prorentu et statu nluni- 
n o r  urn spisana 30 VI 1736 r.fl".

Granice wsi Załuże nie były dokładnie ustalone ;o. Chłopi są
siednich wsi wchodzili na grunta szpitalne i to było powodem 
licznych i przykrych sporów 71. 16 VI 1742 r. chłopi z sąsiedniej 
wsi Młodawa wykosili siano, zabrali 160 wozów tego siana, 
a chłopów załużańskich pobili i poranili. Wóz siana płacono 
wtedy 4 złp, więc strata wynosiła około 700 złp 72. Gdy 2 VIII 
tegoż roku awantura ta znowu powtórzyła się, prokurator Załuża, 
ks. Jakub Cymmerman, wrraz z chłopami Załuża wniósł 6 VIII
1742 r. do grodu bełzkiego skargę przeciw' chłopom ze wsi Mło- 
ilawa ,:l. Dnia 26 IX 1742 r. ks. Kochanowski i ks. Cymmerman

1734 r. —  tamże, s. 268 —269. W obu kontraktach określone są stawki i czas 
płacenia czynszu —  tamże, s. 268— 269. Dnia 8 III 1739 r. zmarł ks. K ocha
nowski. proboszcz samborski, prefekt seminarium i proboszcz szpitalny luba
czowski. Kontakt z Marianną Złąkowiczową o czynsz z placu w Lubaczowie —  
tamże, s. 279. Dnia 17 VI 1743 r. znowu zawarto kontrakt z M. Złąkowiczową
o czynsz z placu szpitalnego w Lubaczowie: .,Marianna Złąkowiczową położyła 
krzyż X. Zachary Matmiszyn przy tym będący brat rodzony tey M. Złąkowi- 
czowy położył krzyż X ”  —  tamże, s. 324— 325.

68 Tamże, s. 266— 267; Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 310).
69 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 30.
7° W yCiąg z księgi beneficjów  diecezji przemyskiej dokonany w 1739 r. 

podaje opis szpitala lubaczowskiego. jego historię oraz opis majątku Załuże. 
Szpital ma 7 ubogich. Są wyliczone obowiązki majątku Załuże względem ubo
gich szpitala lubaczowskiego. Hortus ... (ADP, rkps ks. 2124, s. 282— 286).

71 Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 311).
72 Hortus ... (ADP. rkps ks. 2124. s. 420— 422).
, J Tamże. s. 313— 316, „Illi itaque suhditi Mlodovienses cum fustihus, ba- 

C|,lis pensilihus vu!go z cepami, armata mann, cum tumultu prata Załużensia
antiquo in posscssione villae Załuże existentia superinvaserunt, subditos 

^ałużenses purgantes sua prata percusserunt, converberaverunt, vestibus, pileis 
espoliaverunt, interceperunt, eisdemque subditis Załużensibus minanter ne 

Prata Załużensia propria confalcastrare audeant sub amissione vitae prolii- 
efunt et in signum diffidationis in vitam Załużensium Mlodovienses patibu- 
^  *n iisdem pratis Załużensibus extruxerunt. Tandem his non contenti vio-
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wraz z władzami i obywatelami Lubaczowa dokonali remisji 
gruntów' i lak Załuża T4. Proces ten zakończył się 11 VI 1743 r. 
dokładnym określeniem granic spornych łąk i gruntu Granice 
placu szpitalnego w Lubaczowie określono dokładnie dnia 18 VI
1743 r.7®. W  czasie prefektury ks. Jakuba Cymmermana prawa 
wsi Zaluża zostały spisane dnia 17 IX 1759 r .".

Dochody z majątku Załuże przez długie lata były głównym 
źródłem utrzymania seminarium. Świadczą o tym liczne akta 
w sprawie tego majątku 78.

Ientiis praefati suhditi Mlodovienses altera vice nemąue die 2 niensis Augusti 
de conniventia seu potius niaudato praefati Gnosi Czaykowski Administratoris 
(prout ipsimet suhditi Młodovienses plenis huccis intouarunt) eadem prata 
Załużensia cum falcihus, haculis pensilibus, homhardis, violenta manu, ferma 
tota communitas, superinvaserunt, prata Załużensia confalcastrarunt.

74 Tamże, s. 320— 322.
75 Tamże, s. 322— 324. Pod tą „kom binacją względem łąk Załuskich”  pod

pisany jest Jan Chryzostom Zieliński, podczaszy czernichowski, komisarz ge
neralny oraz ks. K. Kochanowski, proboszcz samborski i szpitalny lubaczowski.

7t5 Tamże, s. 319.
77 Acta Eppi Sierakowski 1757- 1760 (ADP, rkps ks. 76, k. 169— 172).
78 Akt w kancelarii królewskiej w Warszawie 25 VI 1771 r. Występuje 

tu w sprawie Załuża ks. Michał Jaszewski, misjonarz, w imieniu ks. Jana 
Galińskiego, prepozyta szpitala lubaczowskiego, superiora Domu Przemyskiego, 
prefekta seminarium. Seminarium 1 1771— 1788 (ADP, rkps ks. 229, s. 1— 1)*—• 
..Krótkie opisanie dworu Załuskiego przez ks. Józefa Kierskiego, kanclerza 
katedry przemyskiej, delegowanego do rewizji dochodów seminarium prze
myskiego”  w Yisitatio eccl. cathedr. premisl. 1780 (ADP, rkps ks. 190, s. 449 * 
450); na s. 453— 458 przytacza „imiona gospodarzów” ; w ogólnej liczbie mają 
oni wykonać 62 dni sprzężnych, 80 i pół dnia pieszych, mają złożyć 708 złp 
czynszu, 124 kur, 306 jaj. —  Seminarium 1 (ADP, rkps ks. 229, s. 91— 94): 
pismo w języku niemieckim z gubernium we Lwowie z 27 V  1784 r.: niech 
biskup czeka odpowiedzi gubernium w sprawie prepozytury szpitalnej Juba- 
czowskiej. Podobny dekret gubernium lwowskiego w języku niem. w sprawie 
Załuża i Łukawca z ló  I 1826 r. —  Seminarium 6 1821— 1830 (ADP, rkps 
ks. 234, s. 25— 28). W' sprawie podatków z Zaluża, pismo gubernium z 22 «  
1828 r. i konsystorza przem. z 24 III 1828 r. —  tamże, s. 97— 98. Sprawy
majątkowe i podatkowe Zaluża z lat 1828— 1830 tamże, s. 99— 134 i s. 281 
302 oraz s. 329— 342. W latach 1830— 1834 Zatuże jako majątek se m in a r iu m  

przemyskiego dzierżawił Tytus Zarzycki. Seminarium 7 1831— 1880 (ADP, rk p 8 

ks. 23ó, s . 93— 148), pisma gubernium, starostwa Żółkwi i konsystorza. Sprawy
majątkowe i podatkowe Zaluża w 1832 r. tamże, s. 163— 186 i s. 203 2 lB

Jak z powyższego przeglądu wynika, wpływy na utrzymanie 
seminarium minio wszystko nie były stałe i pewne. W 1722 r. 
dochód wynosił zaledwie 750 złp, a w 1725 r. —  850 zip. 
■ty 1734 r. ogólna suma dochodów seminarium przemyskiego wy- 
„osiła 2645 złp 28 gr 7B.

Wykaz dochodów seminarium przemyskiego z 1734 r., z któ
rych  misjonarze mają składać rachunki biskupowi80, przedstawia 
się następująco:

1. Czynsz od sumy 13 400 złp oraz od sumy kaznodziei satn- 
borskiego 2000 złp od Żydów przemyskich wynosi rocznie 624 złp. 
Z tego seminarium otrzymuje 542 złp 28 gr.

2. Czynsz ze w7si Pielnia. Jest tam ulokowana suma 5000 złp, 
nadto misjonarze ulokowali tam swoje 500 złp oraz dla wydo
bycia stamtąd zaległych czynszów wydali około 5000 złp. Otrzy
mują stamtąd 800 złp rocznie, z czego na seminarium przypada 
400 złp.

3. Na kamienicy Chrząszczowiczowskiej seminarium ma 5054 
złp. a misjonarze 1030 złp idque potioris iuris i/uam sit summa 
Seminnrii. Z tego seminarium otrzymuje 103 złp, a dom prze
myski 77 złp.

4. Roczny dochód ze wsi Załuże 2400 złp. Z tego należy od
trącić na intencje mszalne dla domu przemyskiego, dla prepozyta, 
prokuratora oraz za bydło kupione dla tej wsi 800 złp. Wobec 
tego dla seminarium zostaje 1600 zip.

Ogólna więc suma dochodów na utrzymanie seminarium wy
nosi 2645 złp 28 gr. Na utrzymanie jednego kleryka rocznie wy
daje się 200 złp, a na 12 alumnów 2100 złp. Pozostały dochód 
245 złp 28 gr wydaje się na utrzymanie kaplicy seminarialnej 
(światło, sprzęt liturgiczny, naprawa szat świętych), dla organi
cy? na naprawę budynku itp. Nadto z funduszu seminarium 
trzeba opłacić w połowie drogę do Pielni i remonty w tej wsi, 
rocznie około 100 złp. Żyd-faktor za pobieranie czynszów od

9 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, s. 631—  
1) w- 38 punktach przedstawia: .,Initia, processus et praesens status Semi- 

n*rii et Domus Premisl. Congr. Missionis quod temporalia inno Dmni 1734-to —
c°nscriptus’ ".

80 Na podstawie Status et vis. eccl. cathedr. premisl. jak w poprzednim 
^rzypi8ir oraz Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS. rkps s. 311— 312).
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Żydów otrzymuje rocznie około 30 złp. Co roku wydaje się na 
remont w kamienicy Chrząszczowiczowskiej około 53 złp, a w la. 
tach 1722 i 1723 wydano na remont tej kamienicy ponad 500 złp. 
Co roku więc trzeba wydać 183 złp, wobec tego na utrzymanie 
kleryków rocznie pozostaje suma 2515 złp 28 gr.

U p o s a ż e n i e  m i s j o n a r z y  p r z e m y s k i c h

Zgodnie z aktem erekcyjnym seminarium z 7 II 1687 r. w Do
mu Przemyskim powinno być dwu lub trzech księży misjonarzy 
oraz kleryk z dwoma braćmi laikami lub służącymi. Na utrzy. 
manie Domu Przemyskiego zostały przeznaczone dochody prepo- 
zytury samborskiej. Kiedy w 1743 r. Dom Samborski został od
dzielony od Domu Przemyskiego 1 i każdy z tych Domów miał 
mieć osobnego superiora, Dom Samborski miał obowiązek dać 
utrzymanie dla pięciu misjonarzy Domu Przemyskiego. Wizyta
tor ks. Śliwicki zarządził w 1746 r., by Dom Samborski płacił 
rocznie dla Domu Przemyskiego oprócz 2000 złp jeszcze 500 złp 
rocznie. Dom Samborski czuł się pokrzywdzony tą decyzją i od
wołał się do VIII konwentu generalnego, który odbył się w 1747 r. 
Tenże konwent postanowił, by Dom Samborski co roku wpłacał 
dla Domu Przemyskiego 2000 zip bez żadnych obciążeń, a nadto 
ma odstąpić całkowite dochody z fundacji mszalnych, które od
prawia Dom Przemyski oraz sumę 5000 złp wydaną na proces
o dobra w Pielni 2.

Oto wykaz dochodów Domu Przemyskiego odstąpionych przez 
Dom Samborski3:

1. Rocznie 400 złp z wsi Pielnia od sumy 5000 złp u lo k o w a n e j 
tam przez Dom Samborski i od drugiej sumy 5000 złp, w y d a n e j 
przez Dom Samborski na proces o wydobycie sum z tejże wsi.

2. Rocznie 81 zip 2 gr od Żydów przemyskich od sumy 2000 
zł]) należącej do kaznodziei samborskiego. Dom Przemyski od
prawia za to dwie Msze św. tygodniowo.

1 Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 3).
2 Tamże, s. 637; ks. M. K a m o c k i, ks. G. P e r b o y r e ,  o. c., 

s. 169.
3 Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS. rkps s. 312).
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3. Od sumy 1030 złp ulokowanej przez Dom Samborski na 
kamienicy Chrząszczowiczowskiej —  77 zip.

4. Z fo!wrarczktt na Błoniu, należącego do Domu Samborskie
go —  80 złp 4.

5. Od sumy 4000 złp ■’ ulokowanej przez Dom Samborski na 
dobrach Bolestraszyce —  228 złp 20 gr.

Razem Dom Samborski odstąpił dla Domu Przemyskiego 866 
złp 22 gr. Nadto w' razie potrzeby ma mu dostarczyć żywności.

Wykaz innych dochodów Domu Przemyskiego ®:
1. Czynsz 7% od sumy 6000 złp od Snopkowskich, ulokowanej 

na dobrach Rudołowice. Otrzymuje się tylko połowę czynszu, 
tj. 210 złp '. W 1750 r. suma ta została przeniesiona na Du
biecko 8.

4 Dom Przemyski objął w posiadanie folwark na Błoniu 7.a bramą lwow
ską w 1708 r. tamże, s. 303— 301. Folwark ten był: ,.obok folwarku Domi
nikanów na Błoniu ’ . Zachował się kontrakt kupna folwarku za bramą lwowską 
z 2 \  1 * 22 r. zawarty między ks. K. Kochanowskim i Józefem Śmielińskiin — 
Hortus ... (ADI , rkps ks. 2124, s. 185—  187). Inwentarz tego folwarku z 2 X 
1722 r. —  tamże, s. 187— 188.

Ks. K. Kochanowski ulokował lia dobrach Bolestraszyce sumę 4 000 
zip własność Domu Samborskiego i 3000 zip Domu Przemyskiego. Te 3000 zip 
ofiarował kanonik przemyski, ks. Antoni Snopkowski. Jednak czynsz od tej 
Sinny nie był wypłacany w całości. Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS. rkps 
s. 308— 309).

6 Tamże. s. 313.
Stanisław Snopkowski. podczaszy żydaczowski, w poniedziałek przed 

św. Walentym 1700 r. w Grodzie Przemyskim zapisał 3000 złp na dwie Msze
t>godniowo za swoją duszę. Msze te należy odprawiać w kaplicy Domu 

rzemyskiego —  tamże. s. 304; Hortus ... (AI)P. rkps ks. 2124, s. 213). Brat
• tanislawa. ks. Antoni Snopkowski. kanonik przemyski (Schcmatismus dioec. 
Prem. 1906, s. 25) wobec aktów grodzkich przemyskich w piątek po niedzieli

®ndiixit 1710 r. zapisał 3000 złp na dalsze dwie Msze św. tygodniowo za duszę
*  •Mą i brata. Sumę tę ulokowano na 7 %  na wsi Rudołowice. Historia Congr. 
**•»• in Pol. (AMS. rkps s. 304); Hortus ... (ADP, rkps ks. 2124, s. 214— 217).

*ynsze jednak z Rudołowic nie były wypłacane —  tamże, s. 217— 225: Decre- 
,Mni compromissionale attingent fundationem Snopkovianam. Actnm Luhlini 

sądzie trybunalskim w piątek w przeddzień Marii Magdaleny 1719 r.
» A - ! 8,,rawa °  ,lie zal»łac-oiie czynsze toczy się w sądzie biskupim. Wobec 

*leBo konsystorza przemyskiego, ks. Jana Stanisława Metlanta, kanonika 
P '"b a ln e g o , stanął ks. K. Kochanowski, prepozyt S am borsk i, superior Domu 
J  Ze»iyskiego i właściciele Kudoło wic i Roźwienicy. Konsystorz wydał dekret 

I>raw ie 6000 złp na Rudołowicach 19 VII 1723 r. ■—  tamże, s. 225— 226. 
^isitatio eccl. cathedr. premisl. 1780 (ADP, rkps ks. 190. s. 196).
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2. Od sumy 3000 złp ulokowanej jako własność Domu Prze
myskiego na dobrach Bolestraszyce zamiast 210 złp czynszu 
otrzymuje się tylko 171 złp 10 gr.

3. Przy drodze do zainku naprzeciw seminarium przemyskiego 
benedyktynki miały niewielki kawałek gruntu, a na nim stal 
zniszczony domek. Superior Domu Przemyskiego, ks. Maciej Ol
szyński, kupił ten grunt w 1731 r. za 700 złp 9. Grunt ten zwano 
Zakonne. Ks. Kazimierz Kochanowski wybudował na nim mały 
dom czynszowy. W  1734 r. z tego domku i gruntu otrzymano 
około 40 złp dochodu ,0.

4 . W 1725 r. miasto odstąpiło misjonarzom mały plac i do
meczek przy bramie zanikowej n, a misjonarze zrzekli się 250 złp, 
które od nich wypożyczyło miasto. Na miejscu tego domeczku 
wybudowali potem misjonarze piwnicę.

Kiedy jeszcze stał ten domeczek, dawał rocznie 20 złp czynszu.
5. W  1692 r. ks. Paweł Grylewicz, superior Domu Przemys

kiego, kupił za 2000 złp dwa domy i grunty po przeciwnej stronie 
zainku przemyskiego. Grunty te znajdowały się między drogą do

9 Bp Fredro wyraził sw«j zgodę na sprzedaż tego gruntu pismem wyda
nym 4 VI 1731 r. w Brzozowie. Hortus ... (ADP. rkps ks. 2124, s. 208).I 
Tamże, s. 209: „Konsens Zgromadzenia Panien Zakonnych Benedyktynek Za- 
sańskich do przedania domku y gruntu pod Domem Przemyskim Congr. Miss. 
z 15 \ I 1731 r.” . „N iżej podpisane w pospolitości zgromadzenie k la sz to ru  prze
myskiego reguły S. O. Benedykta... daiemy ten skrypt, iako my w szystk ie  na 
głos dzwonka do forty zwołane ...dobrowolnie ...zezwalamy na przedanie 
grunciku pewnego pod zamkiem... Działo się w klasztorze naszym u kraty. 
Roku P. 1731 dnia 15 czerwca” . Kontrakt o ten domek i grunt kupiony od 
benedyktynek zawarto 16 VI 1731 r. —  tamże, s. 209— 211. Tamże, s. 202— 
207: ,.Prawo od wielebnych Panien Benedyktynek Zasańskich na dworek 
y grunt przy Domie naszym Przemyskim na dole ku Sanowi leżący” . Doku
ment ten był wystawiony w grodzie przemyskim we wtorek po św. M a łg o rz a c ie  

1731 r. Tamże, s. 212: „Introm isja do domku i Gruntu od Panien B enedyktynekj 
kupionego” , znajdująca się w aktach grodu przemyskiego w środę po św. Ma ĵ 
gorzacie 1731 r.

10 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, s.
647); Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 309— 313).

11 Hortus ... (ADP, rkps ks. 2124, s. 200— 202): „Praw o na plac na wa ê 
przy bramie naszej murowanej leżący, na którym piwnica stoi” . Dokom* 
wystawiony w czwartek przed Narodzeniem N. M. P. 1725 r.
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Krasiczyna a drogą do Rybotycz Dawniej ten folwark należał 
ilo Franciszka Dunin Roztockiego ls, który go sprzedał w 1684 r. 
Wojentyckim. Bazyli Wojentycki i jego syn, Szymon, sprzedali tę 
posiadłość na Podzamczu misjonarzom 14. Ks. Jan Treter, su
perior Domu Przemyskiego, prefekt seminarium, prepozyt sam- 
borski, kontraktem z 20 IV 1698 r. kupił za 350 złp przyległe 
grunty od Bazylego i Anny z Clięciborskich Doroszowskich. Grunt 
ten zwał się Hansówka alias Ansowska ls. Na tych gruntach mi
sjonarze wybudowali folwark, cegielnię i piec do wypalania 
wapna 18. W  1734 r. z tego folwarku było 80 złp rocznego do
chodu.

Z racji posiadania tegoż folwarczku na Podzamczu mieli mi
sjonarze płacić rocznie 10 złp 6 gr staroście przemyskiemu ,T. 
Książę Michał Kazimierz Radziwiłł, starosta przemyski, .,Xiążę 
na Ołyce, Nieświeżu, Birżach, Duhinkach, Słucku, Kopylu, Kłec
ku y świętego Państwa Rzymskiego Hrabia na Mirze, Szydłowcu, 
Krożach y Biały, Przemyski. Człttchowski, Krzyczewski, Kamie
niecki. Koniński starosta ” —  przywilejem z 17 V 1720 r. zwolnił 
misjonarzy od tej corocznej wpłaty. Wzamian za to mieli oni od
prawiać rocznie 8 Mszy św. za duszę jego ojca. Karola Radziwiłła. 
Ten przywilej miał być ważny dotąd, dopóki książę Michał będzie 
starostą przemyskim 18.

Ten folwarczek na Podzamczu, będący własnością Domu Prze

12 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP. rkps ks. 163, k. 634—  
63.-,).

13 Rostecki kupił ogrody pod zamkiem od starostwa przemyskiego. —
Ks- . Kochowski, rkps cyt., s. 32; Hortus ... (ADP. rkps ks. 2124. s. 37— 38
i s. 39).

14 Tamże, s. 39— 16: akt sprzedaży w grodzie przemyskim w sobotę po 
sw- Marcinie 1692 r. Akt intromisji do tegoż folwarku wydany w grodzie prze- 
®yskini we wtorek po niedzieli Judica 1693 r. —  tamże, s. 46— 18; Historia 
C#nftr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 300).

lo Tamże, s. 300; Hortus ... (ADP, rkps ks. 2124, s. 158— 159).
16 Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 300); ks. W. Kochowski, 

r*l>8 cyt., 8. 32.
lł Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 308).

, 18 Tamże; Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP. rkps ks. 163. 
64o); Hortus ... (ADP, rkps ks. 2124, s. 160— 161). Tamże, s. 278: ten sam 
*ywilej 2 7 n i  1738 r. zob owiązuje do 6 Mszv św. za duszę śp. Karola Ra-

d*ńviłła.



myskiego, po zniesieniu misjonarzy został przydzielony przez 
rząd austriacki do majątku seminarium

6. W  1700 r. nabyli misjonarze grunt przyległy do tego fo l. 
warczku, tzw. grunt Szwedowski lub Szwedowe20. Roczny dochód 
z tego gruntu wynosił 10 złp.

7. Z prepozytury szpitala lubaczowskiego i wsi Załuże otrzy. 
muje Dom Przemyski dla prepozyta, dla prokuratora, na Msze 
św., na naprawę szpitala oraz za bydło kupione dla tej wsi 
800 złp.

Z tych siedmiu źródeł osiągają misjonarze 1331 złp 10 gr rocz
nego dochodu.

Dochód roczny Domu Przemyskiego przedstawiał się nastę
pująco:

Dochód ze źródeł odstąpionych przez Dom
Samborski wynosił 866 złp 22 gr

Dochód z innych źródeł 1331 złp 10 gr

Razem 2197 złp 32 gr

2 8 4  K,. JAN RAB [3Q]

19 Zachował się opis lego folwarku i dworku z 1784 r. Opisanie domu 
seminaryjskiego Przemysk. przy Tradycji J. W. I. X. Antoniemu Bctańskiemu 
hpwi przeni. etc. pg Dekretu I. Ces. Mci przez Cyrkuł przeni. dnia 20 V R. ” • 
1784 (ADP. rkps ks. 134, s. 37— 41). Dochowało się wiele dokumentów świad
czących, że folwark ten i po roku 1819 tj. po wznowieniu seminarium należał 
do majątku tegoż seminarium. Przemyśl, Seminarium 7 1831— 1880 (ADP, 
rkps ks. 233, s. 193— 198): pismo guherniutn w sprawie podatków z fo lw ark u  

na Podzamczu za rok 1832. Inwentarz Podzamcza, posiadłości se m in a riu m , 

z 27 III 1834 —  tamże, s. 243— 250. Dalsze pismo guhernium w sprawie Poi- 
zamcza z 3 IV 1840 —  tamże, s. 335 —  362; z 13 VI 1840 —  tamże; z  13 VIII 
1841 r . w języku niemieckim —  tamże. s. 427— 430. Starostwo p r z e m y s k ie  

wiadamia, że licytacja dzierżawy folwarku Podzamcze należącego d o  fu n d u sz "  

seminarium odbędzie się w starostwie 15 IX  1879 r . Jest do w y d z ie r ż a w ie n i  

na 6 lat 14 morgów roli, 2 morgi laki i 2 morgi pastwiska —  tamże, s.

614. Pismem z 30 X II 1879 r. zapytuje starostwo przemyskie rektora se® 1 
narium, czy wydzierżawi na dalsze 6 lat folwarczek na Podzamczu Wojciecl'®’* 
Witoszyńskiemu, który zobowiązuje się wyremontować wszystkie b u d y n k i  

tamże, s. 617. Rektor pismem z 19 I 1880 r. wyraża swą zgodę —  tamże, s. , 
Pismem z 7 IV  1880 r. starostwo zawiadamia rektora, że N a m ie s t n ic t w o  * r  
dzilo się na dzierżawę —  tamże, s. 623.

20 Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 300).

Dochód zaś na utrzymanie kleryków wynosił 2645 złp 28 gr
rocznie 21.

W. r. 1775 dochody Domu Przemyskiego przedstawiały się na
stępująco "=

z dóbr Sokołów per medium złp 350
z bramy przemyskiej czynsz roczny „  50
z dworku przemyskiego „ 60
z domkti przy folwarku ,, 8
z domku za folwarkiem nad Sanem „ 2
z folwarku Lttbella per medium „ 115
z wsi Załuże za Msze św. ,, 1391
z Dubiecka per medium „  210
z domku w Lubaczowie ,, 10
ze spichlerzyka w Lubaczowie „  2 gr 15 
z domu prepozyturalnego nic —  z powodu 

kwatery wojsk
wpłata Domu Samborskiego „ 2000
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Razem złp 4198 g r  15

B u d y n e k  i o g r ó d  s e m i n a r i u m

Biskup Jan Zbąski, wykonując zobowiązania wyrażone w akcie 
erekcji seminarium, kupił w 1688 r.1 za 12 000 złp plac pod 
zamkiem z budynkami i bramą od Mikołaja Sicińskiego2. Plac 
ten zakupił biskup za fundusze zebrane z czynszów od sum prze
znaczonych na utrzymanie kleryków, których jeszcze nie było. 
Zaraz rozpoczęto budowę seminarium, ale szła ona powoli, gdyż 
kapituła nic wpłacała czynszów3. Kiedy ukończono parter i pię-

!l  Tamże, s. 313.
22 Tamże, s. 639.
1 Kontrakt kupna zawarto w grodzie przemyskim w poniedziałek po św. 

Dorocie 1688 r. —  Hortus ... (ADP, rkps ks. 2124, s. 24— 27). Intromissio in
bona —  w środę po św. D orocie 1688 r. —  tamże, s. 28. Tamże, 8. 19—

starosta przemyski, Madaliński, wystawia dokument Stanisławowi Ciciń- | 
^*enni na grunta i place pod zamkiem, które potem nabył bp Zbąski na bu-

seminarium. Tamże, s. 21— 24: różne akta władz miejskich dotyczące 
Wyższych placówek.

2 Tamże, s. 24; ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 3 3 .
Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 299— 300).
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tro, misjonarze wprowadzili się do budynku. Drugie piętro bu. 
dowano za bpa Fredry (1724— 1734), a ukończono je za bpa 
Sierakowskiego (1742— 1759)4. Opisy budynku seminarium zacho- 
wały się w aktacb wizytacji bpa Szembeka w 1722 r., z czasów 
bpa Fredry z 1731 r., w aktacb wizytacji bpa Kierskiego w 1777 r. 
oraz opis z 1784 r.5. Kiedy władze austriackie w 1784 r. prze
kazywały budynek seminarium biskupowi Betańskiemu, znaleziono 
w 8 szufladach starannie zachowane dokumenty odnoszące się 
do seminarium, co świadczy o troskliwości misjonarzy o jego spra
wy. Dokumenty te są wyliczone w owym opisie budynku z 1784 r.6. 
Z tego opisu dowiadujemy się, że kamień węgielny pod kaplicę 
seminarialną położył sufragan przemyski, Jan Dębski, 4 V 1689 r., 
a z upoważnienia bpa Doenhoffa poświęcił ją prefekt seminarium, 
ks. Jan Treter. Kaplica ta miała cztery ołtarze 7.

Na parterze obok kaplicy była zakrystia8, oratorium, salka 
wykładowa, kuchnia “, refektarz 10, spiżarka, szafarnia i piekarnia. 
Z północnej strony tych ubikacji był szeroki korytarz o ładnym 
sklepieniu. Korytarz ten miał 6 okien u. Na pierwszym i na dru
gim piętrze po obu stronach korytarza było po 15 pokoików, 
czyli razem 30 pokoików. Nad kaplicą na drugim piętrze mie
ściła się biblioteka. Nie we wszystkich pokojach były piece, tak 
że w zimie klerycy mieszkali po dwu. Piece były kaflowe.

Mieszkanie przełożonego wyglądało następująco: „Podłoga 
z tarcic, powała także z tarcic na 3 belkach, okien dwoje; stolik

4 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k . 635-“  
636); ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 33.

5 Opisanie domu seminaryjskiego Przemyskiego przy Tradycji Jaśnie iel' 
możnemu Im ci Xiędzu Antoniemu Betańskiemu biskupowi p r z e m y s k ie m u  S»e 
Caesae Kegiae et Aplcae Majestatis Intimo Consiliaro podług Dekretu I- C®*5 
Mci przez Cyrku! przem. dnia 20 V  1784 (ADP, rkps ks. 54). Na rozkaz g° 
bernium z 4 IV  1784 r. inwentarz seminarium został spisany przez kanoni * 
przemyskiego, ks. Franciszka Łaszowskiego. Na końcu jest c. k. pieczęć • P 
pis: Euiericus Lippe —  sekretarz powiatowy i kurator Domu Misjonarzy ® 
data 1  ̂III 1784 —  tamże. s. 46— 47.

I ® Tamże, s. 42-—46.
7 Tamże, s. 4— 5.
8 Inwentarz zakrystii, tamże, s. 6— 14.
8 Inwentarz kuchni, tamże, s. 16— 18.
•o Opis refektarza, tamże, s. 19.

Tamże, s. 15.
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jodłowry ceratą zieloną okryty, krzesełek drewnianych zielonym 
suknem okrytych dwa, stołek drewniany jeden, stolik w framu
d ze  malowany, szafa w framudze z przegrodami u góry, z szu
fladkami trzema; piec kaflowy; okno taflowe w alkierzyku, piec 
kaflowy z kominkiem” . Pokój zaś klerycki tak 'wyglądał: „Okno 
taflowe, piec kaflowy przez pół drugą stancję ogrzewający, sto
łów dwa, stołków drewnianych dwya, ława drewniana” lł.

Początkowo przy budynku seminarium był niewielki ogród, 
misjonarze powiększyli go przez kupno sąsiednich parcel. Książę 
Karol Stanisław Radziwiłł pismem wydanym w Grodnie 16 II 
1692 r. darował misjonarzom sadzawkę zamkową 13, którą później 
zasypano. Darowiznę tę potwierdził król Jan Kazimierz pismem 
wydanym w Warszawie 19 VIII 1693 r., a w Grodnie ohlatowano 
ten przywilej w czwartek po Trzech Królach 1695 r.u.

Superior Domu przemyskiego, ks. Szymon Zakrzewicz, kupił 
za 600 złp od księży wikarych katedralnych grunt i ogród zwany 
Marcinkowski. Na tę sprzedaż lip Doenhoff dał pozwolenie 
w 1700 r.15, a bp Jan Kazimierz Bokuui 14 XII 1701 r. 16. Kon
trakt tej sprzedaży podpisano 15 V 1702 r. Obok nazwiska ks. 
Szymona Zakrzewicza. superiora Domu Przemyskiego, prepozyta 
samborskiego, widnieją podpisy pięciu wikarych katedralnych 1T. 
Bp Bokuui zatwierdził ten kontrakt 3 VI 1702 r.18.

Nadto, jak już była mowa wyżej ls, kupili misjonarze grunt od 
benedyktynek naprzeciw seminarium oraz mały placyk na wale 
obok bramy zamkowej.

12 Opis mieszkań w seminarium z r. 1784. tamże, s. 21— 28.
13 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k. 635); 

Historia Congr. Miss. iii Pol. (AMS, rkps s. 300); Hortus ... (ADP, rkps ks. 
2121. s. 29).

14 Tamże, s. 30— 31.
15 Tamże, s. 31— 32.
19 Tamże, s. 32— 33.
17 Tamże, s. 34— 35.
18 Tamże, s. 36. O kupnie tegoż ogrodu od wikarych —  Status et vis. 

*Ccl- t-athedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k. 636); Historia Congr. Miss. 
‘n P°1- (AMS, rkps s. 301).

ijj^ Zobacz: Uposażenie Przemyskiego Domu księży misjonarzy. Misjonarze 
a * °  materialne fundamenty seminarium: w 1692 r. kupili grunty na Pod-

C211 od W ojentyckicli, w 1698 r. sąsiednie grunty od Doroszowskich,
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Tuż przy budynku seminarium stały budynki gospodarcze: 
stajnia na koni cztery...20, szopa, karmnik na karmienie wieprzy, 
oficyny dla służebnych, stajnia na bydło, browar **, w nim kocioł 
piwny miedziany wmurowany, przy nim kadź duża dębowa do 
przekładania piwa22, studnia ocembrowana, nad którą rusztowa
nie z kołowrotem do ciągnienia wody z korbą tylko jedną żelazną, 
od której są układane rynny aż do kuchni dla starczenia wody 23, 
wozownia, spichlerz pod jednym dachem z wozownią 24. Te bu
dynki gospodarcze przy seminarium istniały jeszcze długie lata 
po zniesieniu misjonarzy 25.

Księża misjonarze swym staraniem zapewnili seminarium po
siadanie dużego i pięknego ogrodu, wolnego od niemiłego są
siedztwa 2*.

TROSKA BISKUPÓW PRZEMYSKICH I K APITU ŁY KATEDRALNEJ
O SEMINARIUM DUCHOWNE

B i s k u p i  p r z e m y s c y  w o b e c  s e m i n a r i u m

Największe zasługi dla seminarium przemyskiego położyli bi
skupi: Jan Zbąski (1678— 1689), Aleksander Antoni Fredro 
(1724— 1734) i Wacław Hieronim Sierakowski (1742— 1760).

Bp Zbąski w 1687 r. erygował seminarium, w' 1688 r. kupił 
plac pod budowę seminarium, ofiarowując na to część własnej 
gotówki i w tymże roku rozpoczął budowę. Celem p o w ię k s z e n ia

w 1700 r. grunt Szwedowski, w 1702 r. grunt i ogród od wikarych, w 1708 r. 
folwark za bramą lwowską na Błoniu, w 1725 r. plac na wale przy bramie 
zamkowej, w 1731 r. dworek i grunt od benedyktynek.

20 Opisanie dworu seminaryjskiego... z 20 V 1784 r. (ADP, rkps ks. 154,
s. 32— 33).

21 Tamże, s. 33.
22 Tamże, s. 34.
23 Tamże, s. 34— 35.
24 Tamże, s. 36.
2s Seminarium 6 1821— 1830 (ADP. rkps ks. 234. s. 31— 34) —  c. k. •»»; 

rostwo 15 II 1827 r. nakazuje konsystorzowi przemyskiemu spisać budyB^1 
gospodarcze misjonarzy, oznaczyć ich cenę oraz wartość „fundi instruct* 
Konsystorz 26 II 1827 r. zleca te czynności wicerektorowi seminarium > 0 
kazuje mu, by osobiście byl obecny przy licytacji 19 marca.

20 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 37.
Bp Jan Zbąski (1678 1689) Fundator misjonarzy 

w Przemyślu



Bp Aleksander Antoni Fredro (1724— 1734)

'U* PgMfiJUfMĆJ 
M S  MW35W iW
jijl^rafpftre*
! I *  W K iH tre

Bp Wacław Hieronim Sierakowski (1742— 1760) 
Fundator misjonarzy w Brzozowie
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szczupłych dochodów seminarium 3 VIII 1688 r. odstąpił dzie
sięciny z pastwisk miejskich w Przemyślu, na Błoniu, które z pra
wa prowincjalnego należały do mensy biskupiej. Darowiznę tę 
potwierdził król Jan III pismem z 20 IV 1691 r.‘ .

Jego następca, bp Jerzy Albrecht Doenhoff (1690— 1701), 
jako wielki kanclerz koronny zajęty był sprawami państwowymi, 
w diecezji mało przebywał, o seminarium nie dbał, nie wpłacał 
owych 760 złp z probostwa lubaczowskiego, a kiedy się misjona
rze upominali, odpowiedział, że nie może zapłacić, gdyż ma duże 
wydatki na bulle rzymskie w związku z otrzymanym biskupstwem 
krakowskim2. Sami tedy misjonarze troszczyli się o budowę se
minarium, o zdobycie funduszów na jego utrzymanie, gdyż ani 
biskup, ani kapituła nie pomagała. Z braku funduszów w 1703 r. 
nie przyjmowano kleryków i seminarium stało puste3. Trzeba 
też uwzględnić, że ujemny wpływ na losy seminarium miała 
wojna północna, gdyż różne wojska: saskie, moskiewskie, szwedz
kie czy nawet polskie —  niszczyły dobra kościelne, ściągały z nich 
kontrybucje4. Następstwem tych wojennych katastrof były za
razy, zwłaszcza w 1705 i 1706 r., które nawiedziły Przemyśl5 
i Sambor, gdzie wymarli świeccy księża, a kiedy tam w 1705 r. 
przybyli księża misjonarze: Boratyni, Steffen i Dressler, też zmarli 
na zarazę6. Okoliczności te uniemożliwiały pracę i rozwój no
wego seminarium.

Bp Jan Bokutn (1701— 1718) nie interesował się sprawami se
minarium, nie wpłacił też ani grosza z probostwa lubaczowskiego,

1 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 38— 39.
' Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 304).
1 Acta conclusionum V. Capituli Eccl. Cathedr. Premisl. 1686— 1709 (ADP, 

rkPs T. VIII, s. 435— 456): sesja 2 II 1703.
4 Tamże, s. 453: „hostilitas suetica”  w 1703 r.; s. 468: w 1704 r. Tamże, 

8‘ 1 630 —  Sasi plądrują; „calamitas Regni”  w 1703 r. —  s. 457— 459. 
K»Pńuła biada na przewroty wojenne na sesji 3 II 1705 r. —  tamże, s. 485 
1 8* 537; Acta conclusionum et constitutionum Capitularium 1710— 1724 (ADP, 
r Ps T. IX , s. 10— 11): sesja 2 I 1710 r. żali się na rabunki przez wojska
niemieckie.

Acta conclusionum V. Capituli Eccl. Cathedr. Premisl. 1686— 1709 (ADP, 
T. V III, s. 496 i 503).

6 Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 275— 285). 
fc — \

SZa Przeszłość
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chociaż misjonarze o to się upominali '. W  czasie wojny północnej 
uszedł przed Szwedami za granicę, a od 1712 r. jako podkancle
rzy stale przebywał na dworze królewskim 8.

Biskup Jan Krzysztof Szembek (1719— 1724) okazał wielką 
troskę dla seminarium. Być może, że chciał podtrzymać je jako 
dzieło swego wuja, bpa Zbąskiego. Własnym kosztem utrzymywał 
przez cały czas swoich rządów w diecezji przemyskiej dwóch kle
ryków w seminarium. Sprawę seminarium poruszył na synodzie 
diecezjalnym odbytym w Brzozowie 11 i 12 lipca 1723 r. (Caput 
X X X : de seminario cathedrali Premisliensi) 9. Co roku dawał na 
seminarium 400 złp 7. Gorliwa działalność bpa Szembeka w die
cezji 10 i jego bezpośrednie, osobiste zainteresowanie się semina
rium miało wielki wpływ na rozwój zakładu i wychowanie kle
ryków. Na zlecenie bpa Szembeka sufragan przemyski, ks Mi
chał Piechowski, dokonał w styczniu 1722 r. kanonicznej wizy
tacji seminarium n. Prefekt seminarium, prepozyt satnborski, ks. 
Kazimierz Kochanowski, okazał wizytującemu sufraganowi akt 
erekcji i zapoznał go z funduszami seminarium, czerpanymi 
z czynszów od zapisanych s u m W  sprawozdaniu powizytacyj
nym znajduje się opis budynku seminarium ls; ginach murowany 
z cegły, satis honesta et elegans residentia habet duas condigna- 
tiones. W  seminarium było wówczas 4 alumnów i kilku konwikto- 
rów u.

W  dalszej kolejności w sprawozdaniu tym przedstawione są 
obowiązki seminarzystów według aktu erekcyjnego, Ordo diurnae 
occupationis alumnorum in Seminario I5, Ordo exercitiorurn eccle-

7 Tamże, s. 305.
8 Ks. W. S a r n a ,  Biskupi przem yscy, T. II. s. 391.
• Tamże, s. 408.
10 Tamże, s. 395— 412.
11 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k. (A*~~ 

646); Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 308); Hortus ... (ADP,
ks. 2124, s. 168— 177): Status modernus Seminarii Ecclesiae Cathedralis f 1*! 
misi. conscriptus pro visitatione ... a die 13 ad 22 Januarii 1722.

12 Tamże. s. 168— 171.
ls Tamże, s. 171— 173.
14 Tamże, s. 174.
t5 Tamże, s. 174— 175.
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siasticorum per septimunum in Seminurio 16. Następnie w 16 punk
tach Regulae seu monitu generalia seminarii externi Domus Pre- 
misliensis17, Monitoria particularia in schola —  w 7 punktach 
przepisy o zachowaniu się na wykładach, Tempore conversationis 
w 6 punktach, Tempore Officii Dirini w 3 punktach, Dum men- 
sae accumbunt w 6 punktach 18. Bp Szembek po zbadaniu owego 
Status modernus Seminarii ... pro lisitatione 1722 —  dnia 22 stycz
nia tego roku wydał dekret reformacyjny dla seminarium. Dekret 
ten ujęty jest w 12 punktach 19:

1. O obowiązkach tak kierowników jak i alumnów seminarium 
mówi akt erekcyjny i zatwierdzony przez biskupa Status moder
nus z 1722 r. Biskup od siebie to dodaje:

2. Na prowizorów wyznacza kanoników ks. Walentego Fredrę 
i ks. Jana Metlanta. Powinni oni zwizytować seminarium przy
najmniej dwa razy w roku.

3. Alumni mają być posłuszni przełożonym i czcić ich, a prze
łożeni niech okazują wychowankom ojcowską miłość.

4. Alumni nie mogą wychodzić z domu bez pozwolenia prze
łożonych.

5. Alumni i pensjonariusze w niedziele i święta mają asysto
wać kanonikom przy Mszach św. i nieszporach.

6. Jeśli alumni występują w dalmatykach, powinien być też 
obecny wikary katedralny.

7. Do katedry mają iść wszyscy razem i w komżach.
8. Wszyscy razem pod okiem cenzora mają wracać z katedry 

do seminarium.
9. W  seminarium należy uczyć teologii moralnej, sposobu ka- 

techizowania, kazań i śpiewu gregoriańskiego. Kazania alumni 
mają głosić po kolei w refektarzu przy obiedzie lub wieczerzy. 
Śpiewu gregoriańskiego mają się uczyć dwa razy w tygodniu.

10. W  seminarium kandydat ma być 2 lata, chyba że ktoś 
odznacza się zdolnościami i pobożnością. Sprawę tę zostawia się 
sumieniu przełożonych.

lł  Tamże, s. 175— 176.
17 Tamże, s. 176— 177.
18 Tamże, s. 177: należy jeść umiarkowanie, bez pośpiechu, bez hałasu.
śmiechu. Należy słuchać lektora, który powinien starannie czytać.
19 Tamże, s. 178— 179.
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11. W  poniedziałki i piątki po kolei trzech alumnów ma 
usługiwać w katedrze do Mszy św., a w czwartki mają być 
wszyscy na Mszy św. i procesji z Najśw. Sakramentem.

12. W  końcu składa biskup pasterskie życzenie, by Pan Bóg 
dał jak najlepszy rozwój temu zakładowi.

Wielkie zasługi dla seminarium położył bp Aleksander Antoni 
Fredro (1724— 1734). Przystąpił on do budowy drugiego piętra. 
Własnym kosztem utrzymywał w seminarium 12 kleryków, obok 
tych czterech, którzy mieli utrzymanie z pierwotnej fundacji20. 
Bp Fredro inkorporował do seminarium prepozyturę szpitala lu- 
baczowskiego, której uposażeniem była wieś Załuże *ł. Wieś Za- 
łuże dawała pewny i stały dochód na utrzymanie seminarium 
i była jego bazą materialną. W latach 1735— 1736 seminarium 
miało 15 kleryków 22.

Do rozwoju seminarium przyczynił się wydatnie bp Wacław 
Hieronim Sierakowski (1742— 1760), który dwa lata uczył się 
pod kierunkiem misjonarzy w seminarium w Łowiczu 2S. Misjo
narzy darzył szacunkiem 24, zasięgał u nich rady, brał ich na wi
zytacje 25. Z własnych funduszów utrzymywał w seminarium 6 
kleryków obok dwunastu utrzymywanych z funduszów semina- 
rialnych. W  1743 r. odbył osobiście wizytację seminarium26. 
Stwierdził, że jest wiele niedociągnięć: nie ma pełnej liczby kle
ryków, jak tego żąda akt erekcji, nauka nie trwa dwa lata, a czę
sto udziela się święceń po roku, sześciu, czterech, trzech mie
siącach, a nawet po kilku tygodniach 27.

20 Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 305).
21 Zobacz wyżej: Fundusze na utrzymanie kleryków. Acta Eppi Iredro 

1725— 1734 (ADP, rkps ks. 70, s. 790— 793); Yisitatio eccl. cathedr. premisl- 
1780 (ADP, rkps ks. 190, s. 194); Ks. W . S a r n a ,  dz. cyt., T. II s. 419—420; 
Hortus ... (ADP, rkps ks. 2124, s. 239— 241).

22 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 50: Inform atio de proventu et statu 
alumnorum seminarii Premisliensis 30 VI 1736 conscripta.

23 Ks. J. A t a m a n ,  dz. cyt., s. 4.
24 Tamże, s. 72.
25 Tamże, s. 253.
2,1 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k. 631 

652): yisitatio Seminarii, k. 652— 658: Decretum reformationis pro Setninari , 
k. 814: Relatio ad S. Sedem de statu seminarii.

27 Tamże, k. 652— 654. Relatio de statu dioec. ad S. Ap. a. 1749 fact*i
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W seminarium było wtedy 12 kleryków. W Status seminarii 
pro risitatione Eppi Premisl. z 1743 r. żalą się misjonarze, że 
klerycy są nieposłuszni, zuchwali, zaniedbują się w nauce, nie 
przestrzegają regulaminu. Proszą, by biskup swą powagą podniósł 
ich autorytet i nakazał klerykom posłuszeństwo 28. Po odbytej wi
zytacji seminarium bp Sierakowski ogłosił dekret reformacyjny
3 maja 1744 r.29. Zawiera on 18 punktów.

Aby uniknąć nieporozumień z kapitułą, oddał biskup całko
wity zarząd dochodów seminarium misjonarzom. Tylko biskup lub 
jego delegat będzie przeglądał rachunki prowadzone przez pre
fekta seminarium. Ogólna suma dochodów powinna rocznie wy
nosić 5977 złp. Ustala biskup, że ma być w seminarium 12 alum
nów, a gdyby w którym roku nie zgłosiła się taka ilość, w na
stępnym roku trzeba przyjąć więcej kandydatów 30. Do seminarium 
przyjmuje kandydatów prefekt za zgodą biskupa. Kandydat ina 
mieć zaczęty 23 rok życia, ma być wyćwiczony w dialektyce, 
przed przyjęciem musi złożyć egzamin. Czas pobytu w seminarium 
wynosi dwa lata, a gdyby ktoś był wybitnie zdolny i pobożny, 
za zgodą biskupa można go dopuścić do święceń wcześniej. Kon- 
wiktorów przyjmuje sam prefekt. Konwiktor też ma mieć skoń
czone 22 lata życia.

Następnie biskup wzywa przełożonych, by pilnie nauczali kle
ryków i dbali o ich wewnętrzne wyrobienie. Jako podręcznik do 
teologii moralnej zaleca dzieło jezuity, G. Antoine 31.

Kleryków wzywa do posłuszeństwa, by Poenas et paenitentias 
promeritas in liumilitate et patientia sine murmuratione et ob- 
trectatione sustineant. Określił dokładnie obowiązki kleryków 
wobec katedry, wydał przepisy o nabożeństwach w kaplicy, o spo
wiedzi i Komunii św. kleryków a2.

k. 806— 831; de seminario k. 814; Acta Capitularia Secretariatus Rvndi M. 
Bańkowski 1750— 1757 (ADP, rkps T. X III, s. 167— 168); ks. J. A t a m a n ,

cyt.y  s. 117— 119; ks. W .  Kochowski. rkps. cyt., s. 51— 52.
28 Tamże, s. 52.
29 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k. 

632— 658). .
1,1 Tamże. k. 654; Visitatio eccl. cathedr. premisl. 1780 (ADP, rkps ks. 190, 

'• 196).
31 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k. 658).
32 Tamże, k. 655— 656.
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Wydawszy te przepisy, biskup Sierakowski czuwał, aby były 
ściśle zachowane. Dzięki jego opiece w 1748 r. było 20 alumnów, 
a w 1758 było ich dwudziestu czterech. Biskup z własnych fun
duszów utrzymywał 12 kleryków. Źle się sprawujących i opor
nych kazał surowo karać i wydalać. Np. profesor ks. Michał Zie- 
miakiewicz doniósł biskupowi, że alumn Michał Wołoszczański 
przez cały czas pobytu w seminarium okazuje brak powołania, 
opiera się upomnieniom, jest zuchwały wobec przełożonych, prze
szkadza na lekcjach, gorszy innych, nie zachowuje ciszy w domu, 
wychodzi na miasto bez pozwolenia. Biskup listem z 12 VII
1760 r. nakazuje go usunąć: „niżby potem miał szkandały czy
nić” ... Eundem de seminario t esłibus detactis capite raso et quiti- 
ąuaginta plagis punito eicere et expellere mandamus 33.

Ważnym dla rozwoju seminarium było zarządzenie bpa Sie
rakowskiego, na mocy którego Dom Samborski został oddzielony 
od Domu Przemyskiego. Dotąd prefekt seminarium i superior 
Domu Przemyskiego był równocześnie prepozytem samborskim, 
zasadniczo przebywał w Samborze, a seminarium prowadził jego 
zastępca. Bp Sierakowski zarządził, że Dom Samborski ma płacić 
Domowi Przemyskiemu 2500 złp rocznie na utrzymanie w nim 
pięciu misjonarzy prowadzących seminarium 34. Misjonarze byli za
dowoleni z tego postanowienia, bo ustały nieporozumienia obu 
Domów3S, a seminarium uzyskało pewniejsze warunki materialne 
dla swych kierowników.

Dla podniesienia naukowego poziomu wśród duchowieństwa 
przy kolegium jezuickim w Przemyślu utworzył biskup Siera
kowski studium teologii spekulatywnej. Wspomnieć też trzeba, 
że założył drugie seminarium duchowne w Brzozowie i jego kie
rownictwo oddał misjonarzom.

s* Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 53— 54.
34 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k. 654); 

Yisitatio eccl. cathedr. premisl. 1780 (ADP, rkps ks. 190, s. 195); Acta Capi' 
tularia Secretariatus Rvndi M. Dańkowski 1750— 1757 (ADP. rkps T. XIII. 
s. 167— 168) —  relacja do Stolicy Apost. w 1749 r.

35 W izytator ks. Śliwicki pisze w 1746 r.: „Cum tandem benedicente De° 
ad seperationem huius domus a domo Samboriensi pcrventum sit, speran*08 
fore, ut in posterum omnis ad invicem conquerendi occasio auferatur . 
Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 637). Zobacz wyżej: U p o s a ż e n i*  

Przemyskiego Domu księży misjonarzy.
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Dzięki trosce bpa Sierakowskiego seminarium rozwinęło po
myślnie swą działalność. O jego następcy, bpie Michale Wodzic- 
kini (1760— 1764), w aktach seminarium nie ma żadnych za
pisków 36. Bp Walenty Wężyk (1765— 1766) w swoim testamencie 
zapisał fundusz na utrzymanie w seminarium 6 kleryków przez 
jeden rok 3T. Bp Andrzej Młodziejowski (1767— 1768) jako wielki 
kanclerz koronny był zajęty sprawami państwowymi, ani raz nie 
był w diecezji przemyskiej, a jej zarząd oddał sufraganowi, ks. 
Ignacemu Krzyżanowskiemu *®. Misjonarzom przemyskim udzielił 
przywileju prywatnej kaplicy we dworze w Załużu, by mogli 
z niej korzystać w razie pobytu w sprawach administracyjnych 
majątku czy na wakacjach39.

Rządy bpa Józefa Tadeusza Kierskiego (1768— 1783) wypadły 
w przykrych i ciężkich czasach: długoletnie walki konfederatów 
barskich na Podkarpaciu z wojskami rosyjskimi40, pierwszy roz
biór Polski, ucisk Kościoła przez Marię Teresę i Józefa II. Na 
zlecenie biskupa kanonik katedralny, ks. Józef Kierski, odbył 
wizytację seminarium w 1777 r.41. Budynek seminarium był po
ważnie zniszczony, również i zabudowania gospodarcze, przegniły 
dach groził zawaleniem42. Bp Kierski własnym kosztem nakrył 
dach i dokonał osobistej wizytacji seminarium. Dekret reforma- 
cyjny dla seminarium wydał w 1780 r.43. Wzywał bp Kierski, by 
zachować przepisy bpa Sierakowskiego, by nie przedłużać wa
kacji. Zabronił klerykom udawać się do domów na Boże Naro
dzenie i Wielkanoc, bo wtedy są potrzebni w katedrze. Określił 
czas wakacji od 16 VII do 31 VIII. Kto by nie wrócił w tym 
czasie, ma być wydalony ze seminarium44. Obowiązkiem klery

36 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 54.
37 Conclusiones Capituli 1766— 1771 (ADP, rkps T. X V I —  conclus. ex

1766).
38 Ks. W. S a r  n a, dz. cyt., T. II, s. 473.
39 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 55.
40 Conclusiones Capituli 1772— 1773 (ADP, rkps T. X V II, s. 11): party

kularna sesja 21 III 1772 r. żali się na ciągłe kontrybucje dla wojsk rosyjskich.
41 Conscriptio status Seminarii Cathedralis Premisl. anno 1777 —  Visi- 

•atio eccl. cathedr. premisl. 1780 (ADP, rkps ks. 190, s. 193— 196).
4! Tamże, s. 193.
43 Tamże, s. 522 i 567— 569.
44 Tamże. s. 568— 569.
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ków jest nauczać w katedrze katechizmu w każdą niedzielę od 
godziny pierwszej do drugiej po południu. W  latach 1776— 1781 
wyświęcono 60 kapłanów, tzn. rocznie około dziesięciu4S. Jest 
to sprawdzianem owocnej pracy seminarium mimo ciężkich cza
sów i wielkich trudności ze strony władz austriackich.

Kiedy seminarium miało zapewnione dobre podstawy ma
terialne i posiadało długoletnie już doświadczenie pracy, kiedy 
dzięki trosce biskupów Zbąskiego, Fredry i Sierakowskiego oraz 
dzięki ofiarnej pracy księży misjonarzy znajdowało się na dro
dze najlepszego rozwoju, zostało zniesione przez c. k. władze 
austriackie za bpa Betańskiego (1783— 1786).

K a p i t u ł a  k a t e d r y  p r z e m y s k i e j  w o b e c  
s e m i n a r i u m

Kapituła katedralna początkowo nie była entuzjastycznie n a
stawiona do sprawy seminarium', gdyż żal jej było intratnego 
probostrwa samborskiego, które bp Zbąski oddał zakonnikom i  to 
obcokrajowcom, a nadto na rzecz seminarium oddał biskup po
łowę fundacji psałterzystów. To wszystko nastawiło kapitułę do 
misjonarzy niechętnie i to tak dalece, że na swych sesjach w 1703 
i 1704 r. twierdziła, że akt erekcji seminarium jest nieważny. Na 
sesji 2 stycznia 1703 r. zarzuca kapituła misjonarzom, ż e  n ie  o d 
prawiają wotywy Rorate, do której są obowiązani z tytułu po
siadania połowy fundacji psałterzystów, a nawet w sem in a riu m  
nie mają kleryków2. W  tej sprawie sesja kapituły 2 styczn ia  
1703 r. wydelegowała kanoników Jana Bryszkowskiego i K ilia n a  
Wituńskiego, by w imieniu kapituły zwrócli się do p r e p o z y ta  
samborskiego w sprawie zaniedbanych Mszy św. p s a łte r z y s tó w : 

tum ratione suppressionis clericorum iam a multo tempore. Kapi
tuła grozi, że w przeciwnym razie doniesie sprawę do g en era l
nych władz Zgromadzenia, a jeśli to nie pomoże —  do N u n c ja tu r ) 
Apostolskiej 2. Noworoczna sesja kapituły 2 stycznia 1704 r. roz

45 Mtintis Praesuleum 1768— 1785 (AD P, rkps ks. 146, s. 8 —51).
* Zobacz wyżej: Założenie seminarium.
2 „...clerici non tantum non erudiantur, sed ctiam nullus eorum foveato •

ita ut ne nomen Seminarii supersit” . —  Acta conclusionum V. Capituli
Cathedr. premisl. 1686— 1709 (ADP. rkps T. V III, s. 455— 456 i 458).
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prawę o nieważności erekcji seminarium odłożyła na przyszłą ge
neralną kapitułę ob turbulenta tempom 3. Świętojańska sesja ka
pituły w 1706 r. uchwaliła protest przeciw ważności erekcji se
minarium i przedłożyła go wizytatorowi misjonarzy, ks. Tarle4.

odpowiedzi na owe 5 punktów przeciw ważności erekcji semi
narium wizytator misjonarzy, ks. Tarło i superior Domu Prze
myskiego, ks. Szymon Zakrzewicz, zaznaczają, że prawne niedo
ciągnięcia aktu erekcji nie pochodzą z winy misjonarzy, a generał 
Zgromadzenia zgodzi się na odstąpienie fundacji psałterzystów, 
tylko trzeba albo zmniejszyć ilość kleryków, albo zabezpieczyć 
ich utrzymanie z innych źródeł 4.

Sesja kapituły 12 lipca 1706 r. uznała ważność erekcji semi
narium i zmniejszyła liczbę kleryków do czterech Kapituła po
stawiła misjonarzom następujące warunki

1. Zgodnie z postanowieniami trydenckimi dwaj prowizorowie 
wybrani z członków kapituły będą mieć nadzór nad klerykami 
oraz prawo wizytowania seminarium.

2. Przydzielona swego czasu dla seminarium połowa fundacji 
psałterzystów-, tj. 8600 złp, ma wrócić do psałterzystów, a wtedy 
seminarium będzie wolne od obowiązku odprawiania Mszy św. 
Rorate. Kapituła zniża liczbę alumnów- do czterech.

3. Ks. wizytator postara się u generała misjonarzy o doku
ment odstąpienia sumy psałterżystów i ma go przedłożyć na na
stępnej kapitule generalnej.

Generalny przełożony Zgromadzenia, ks. Franciszek Watel, 
pismem wydanym w- Paryżu 21 X  1706 r. zgodził się na powyższe 
warunki kapituły i upoważnił superiora Domu Przemyskiego, ks. 
Bartłomieja Słupczyńskiego, do odstąpienia sumy psałterzystów 
Ks. Bartłomiej Słupczyński odstąpił tę sumę wobec aktów grodz
kich przemyskich na św. Tomasza 1707 r.8. Z powodu ucieczki

3 Tamże, s. 462— 163.
4 Tamże, s. 525— 530; Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS. rkps s. 301). 

Tamże, s. 301— 302; Hortus ... (ADP, rkps ks. 2124, s. 10— 12). Acta
“■'clusionum V. Capituli Eccl. Cathedr. Premisl. 1686— 1700 (ADP, rkps T. 
IU’ 9- 536, 538— 539).

6 Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 301).
7 Hortus ... (ADP, rkps ks. 2124, s. 12— 13).

Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 301— 302).
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bpa Bokuma przed Szwedami dekret biskupi zatwierdzający tę 
ugodę został wydany dopiero 28 VI 1710 r. i ogłoszony na ge
neralnej kapitule *.

Mimo że sprawa sumy psalterzystów została załatwiona we
dług życzenia kapituły, to jednak jej niechętne usposobienie do 
seminarium nie zmieniło się, toteż misjonarze mieli zamiar przed
stawić sprawę seminarium w Bzymie 10. Te niechęci i trudności 
wzajemne nie pochodziły ze złej woli kapituły, tylko były na
stępstwem małego uposażenia seminarium, w kraju były ciągłe 
postoje i przemarsze wojsk, gospodarka krajowa była zniszczona, 
nie można było otrzymać czynszów od sum. W  takim stanie rze
czy kapituła nie mogła być pomocną seminarium. We wszystkich 
sprawozdaniach aż do zniesienia seminarium w 1783 r. żalą się 
misjonarze, że nie mogą otrzymać należnych czynszów. Nie po
magały na to nawet kosztowne procesy. Ks. Michał Walter, pre
fekt seminarium, w liście do kapituły w 1712 r. pisze, że semi
narium nie może spełnić owocnie swego celu, bo „arcyszczuple 
pro seminaristis doroczne solarium, którego nawet in parte a cen- 
suitis odbierać nie możemy, totius est causa sterilitatis”  u.

Zgodnie z postanowieniami Soboru Trydenckiego 12 kapituła na 
sesji noworocznej 1687 r. wybrała na miesiąc przed o tw a rc iem  
seminarium dwu prowizorów ze swego grona ls. Zadaniem tych 
prowizorów była troska o materialne podstawy seminarium i kon
trola gospodarki jego funduszami. Tych prowizorów w y biera ła  
kapituła prawie co roku lub zatwierdzała dawnych I4. O statn ich

9 Acta conclusionum ct constitutionum Capitulariuni 1710— 1724 (ADP, 
rkps T. IX , s. 30— 42): dekret reformacyjny z okazji wizytacji 1702— 1706 nic 
mógł być wydany „ob  bellorum incommoda et turhulentum totius Regni s*®' 
tum” . Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 44— 45.

10 List ks. Smolińskiego z Warszawy do superiora przemyskiego z ii" 18

27 V  1710 r. —  tamże, s. 45.
11 Tamże, s. 46.

De reform ationc, sesja X X III, c. 18.
łs Acta conclusionum V. Capituli Eccl. Cathedr. Premisl. 1686 -17

(ADP, rkps T. VIII, s. 18, 21— 22).
14 Na sesji 7 stycznia 1752 r. wybrano na prowizorów kanclerza i arcb*

diakona. Acta Capitularia ... 1750— 1757 (ADP, rkps T. X III, s. 229—-2W*
Sesja 7 stycznia 1761 r. zatwierdziła prowizorów- dotychczasowych: kan®111
Trouppa i kanonika W ichrowskiego. Acta Capituli... 1741 1765 (ADP.
T. X II, s. 150). Sesja 25 VT 1763 r. zatwierdziła dawnych —  tamże, ••
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prowizorów wybrano na noworocznej sesji 7 I 1779 r. Wybrano 
wtedy sufragana i scholastyka I5.

Kapituła mimo tych trudności dbała o dobro seminarium. 
Kiedy w 1691 r. było ono w ciężkim położeniu, kapituła chciała 
zwrócić uwagę bpa Doenhoffa na sprawy seminarium i przy jego 
ingresie w 1691 r. prosi, by mianował prowizorów: Status Semi
narii magnata animadversionem requirit Suae Celsitudinis et pro- 
visore a parte S. C. opus habet. Na sesji 25 VI 1691 r. uchwaliła 
kapituła: Provisorum Seminarii electionem ad futurum capitulum 
generale differendam, litterasąue interim scribendas. ąuatenus 
lllmus I). Episcopus specijieet unum, se concernentem  10. A gdy 
biskup nie mianował prowizora, wtedy kapituła na sesji 2 stycz
nia 1692 r. wybrała dwu prowizorów 17.

Po śmierci ks. kanonika Kiliana Wituńskiego prosiła kapituła 
bpa Bokuma, by pozostałą po nim sumę 40 000 złp przeznaczył 
na seminarium, ale biskup aktem z 14 VII 1706 r. przydzielił na 
ten cel tylko 5054 złp, która to suma była umieszczona na ka
mienicy tzw. Bononiowskiej w Przemyślu 18. Misjonarze przemyscy 
i samborscy pospłacali wszystkie sumy ciążące na tej kamienicy 
i od 1722 r. stali się jej właścicielami 19.

Conclusiones Capituli 1760— 1764 (ADP. rkps T. XV, s. 21). Sesja 25 VI 
1764 —  zatwierdziła dawnych —  tamże. s. 32. Sesja noworoczna 1765 r. wy
brała na prowizorów kustosza i kan. Trouppa —  Acta Capituli 1744— 1765 
(ADP. rkps T. X II, s. 282). Sesja noworoczna 1766 r. wybrała na prowizorów 
scholastyka i kan. Łaszowskiego —  Conclusiones Capituli 1766— 1771 (ADP. 
fkps T. X V I, s. 3 ) ;  również na sesji noworocznej 1767 r. wybrano nowych —1 
tamże, s. 32. Sesja 7 stycznia 1772 r. prosi prowizorów: kustosza i kan. Ła
bowskiego: „...ut se in hocce gerant o ffic io  iuxta praescriptum Decreti Refor- 
mationis'’ —  Conclusiones Capituli 1772— 1773 (ADP, rkps T. X V II, s. 2 ). 
ê8ja 7 I 1777 r. wybrała archidiakona i kan. Łaszowskiego —  Conclusiones 

c*pituli 1776— 1778 (ADP. rkps T. X V III, s. 76). Sesja 7 I 1778 r. wybrała 
*n- Trouppa i kan. Romana Sierakowskiego —  Terminarium actorum et 

roi>clusionum Capitularium 1778— 1779 (ADP. rkps T. X IX . s. 4).
15 „Attendentiam Seminarii Dioecesani ad Cathedram praesentcm fundati 

^ c,° Illmo Suffraganeo ac Rndssmo Scholastico commendarunt ipsoąue in 
c,os l>rovisores ciusdem Seminarii instituerunt”  —  tamże. s. 81 i s. 97.

18 Acta conclusionum V. Capituli Eccl. cathedr. Premisl. 1686— 1709 (ADP. 
rkps T. VIII, 8. 157).

17 Tamże, s. 174.
18 Zobacz wyżej: Fundusze na utrzymanie kleryków.
** Acta actorum Cnriae Illmi Dmni Christophori Szembek 1719— 1724
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Według postanowień aktu erekcyjnego 20 kapituła sama lftj, 
wybrani przez nią prowizorzy mieli obowiązek ściągać czynsze 
od sum przeznaczonych na utrzymanie seminarium i oddawać 
je jego przełożonemu. Początkowo prowizorowie usiłowali ściągać 
czynsze, ale prawie bezskutecznie, wobec tego od 1712— 1713 r. aż 
do zniesienia seminarium sami je misjonarze ściągali5I. Dalszym 
obowiązkiem prowizorów było przeglądanie rachunków semina
rium. Obowiązek ten przypomniał bp Szembek na synodzie 
w 1723 r. równocześnie mianując dwu prowizorów 22. Kapituła 
wypełniała ten obowiązek, przypominając go na swych sesjach *3.

et Acta Consistorialia sufr. et officialis Piechowski 1721— 1723 (ADP, rkps 
ks. 69, k. 418— 419, k. 423— 425, k. 431— 433); Status et vis. eccl. cthedr. 
premisl. 1744 (ADP. rkps ks. 163, s. 638); Hortus ... (ADP, rkps ks. 2124, s. 
146); Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 302— 303). t

20 Quoad directionem bonorum ad idem Seminarium spcctantium id est 
proventuum omnium pro Seminaristarum sustentatione exigendorum curam, 
eam relinquimus penes Ynble Capitulum eiusdem Seminarii Provisores, qui 
Directori Seminarii quolihet anno tria millia florenorum polonicalium tribus 
ratis absque ulla difficultate extradere tenebuntur” . Z aktu erekcyjnego — 
tamże, s. 298— 299; Status et vis. ccci. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps 
ks. 163, s. 633— 634).

21 Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 305).
22 „A d  rectam eiusdem Seminarii administrationem Provisores duos, nem- 

pe Sigismundum Drohojowski, Decanum ad tribunale Regni iudicem deputa- 
tum et Boguslavum Krasowski canonicum ecclae Nostrae Cathedralis eligendos 
et assignandos esse duximus. Quorum officium  erit singulis annis una cum 
A. R. Rectore proventus huius Seminarii integros computare, percepta et 
expensas calculare, utrum numerus clericorum  praescriptus in erectione inte‘ 
ger ali et conservari possit introspicere” . Synodus dioecesana Premisl. ab 11 lino 
etc. J. Chr. Szembek Ep. Prem. celehrata 1723. Kraków 1723, c. XXX: D* 
seminario cathedrali Premisliensi.

23 Sesja 26 VI 1724 r. Acta conclusionum Rcv. Capituli Premisl. 1724t—
1737 (ADP, rkps T. X , s. 10). Protokół sesji 7 I 1727 r. liczy 59 stron rękopis®- 
W sprawie rewizji rachunków seminarium podjęto taką uchwalę: „In  eodein 
Generali ordinario Capitulo. Cum Provisorum Seminarii manus sit in pro'e 
tus eiusdem introspicere et saltem duobus anni temporibus proventus e,u 
m odi revidere ac computare et an condigna alimenta et provisionem senii® 
ristae accipiant, investigare. Itaque R-mus I). Decanus ac Perillustris D. 
sowski tanquam synodali constitutione electi et destinati Seminarii provisor® ’ 
inediante conclusione Capitulari, ut quod sui muneris est singulis annis -&r 
tato sibi tempore opportuno, intra tamen spatium Capitulorum General'® 
facere ac omnimode peragere dignentur suumque officium  exerceant et 
pleant. Quod vero ad plenani administrationem et provisionem aliOTen*°
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y  r. 1777 do rewizji dochodów seminarium został delegowany 
jfg. Józef Kierski, kanclerz przemyski 24.

Misjonarze bronili się przed daleko idącą ingerencją kapituły 
w- sprawy seminarium, na co kapituła skarżyła się do bpa Szem- 
beka w 1719 r., kiedy obejmował diecezję 23. Aby nie dawać po
wodu do nieporozumień, bp Fredro —  tworząc w 1733 r. nową 
fundację na 8 kleryków —  oddał jej zarząd samym misjonarzom, 
nie poddając jej wglądowi prowizorów. Biskup zaś Sierakowski 
oddał misjonarzom w 1744 r. zarząd całego majątku seminarium, 
z czego mieli składać sprawozdanie wobec biskupa lub jego de
legata 2“.

Kapituła na swych sesjach rozpatrywała sprawy seminarium, 
rozważała tam przede wszystkim materialne sprawy zakładu. Oba
wiając się, że dochody nie wystarczą, na noworocznej sesji 1715 r. 
ustala, że w seminarium może być tylko czterech alumnów 27.

Chciała też kapituła przez swych prowizorów wizytować se
minarium np. w 1706 r., powoływała się przy tym na postanowie
nia trydenckie 28. Sprawę tę wznowiono w 1722 r. i bp Szembek 
upoważnił prowizorów, by przynajmniej dwa razy w roku zwizy
towali seminarium 29. Nigdzie jednak nie ma notatek, by prowizo
rowie wizytowali seminarium. Owszem, wglądali w sprawy tna-

ileficere campertum habuerint. Id oninc ac singulum pro sequenti Capitulo
generali referat. Quatenus inito cum Illmo Dno Eppo consilio opportune
rebus per Ynrble Capitulum providere possit” . —  Tamże, s. 409.

24 Yisitatio ccci. cathedr. premisl. 1780 (ADP. rkps ks. 190, s. 196).
Acta conclusionum et constitutionum Capitularium 1710— 1724 (ADP, 

rkps T. IX, s. 276— 277) opis ingresu biskupa. Tamże, s. 269— 270: skarga na 
“ 'Sjonarzy: Defereudum censuit et defert V. Capitulum Suae Celsitudini A. R. 
Missionarios, qui iurisdictioni ordinariae et auctoritati V. Capituli videntur 
e*se in multis refractarii ... prout de his fusius DD. Allegati, qui et provisores 
tll>sdem Seminarii sunt, Suam Celsitudinem informabunt” .

26 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163. k. 657): 
'leeretum reformationis sub nro 14. Tamże, k. 649— 650: wykaz dochodów se- 
mi,,ariuni. z których mają składać rachunki biskupowi. Tamże, k. 650— 651:

wpłat dla seminarium z Domu Samborskiego.
27 Puncta Capituli Premisl. ratione Seminarii. Jest sześć tych punktów. 

Hortl*s... (ADP, rkps ks. 2124, s. 140— 141).
28 Tamże, s. 10 .

P  w-.ad minimum bis in anno de bono ordine et regimine informationein 
| CePturi ad idem Seminarium descendant” . Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 97.
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terialne i rachunkowe zakładu, ale nie mieszali się w sprawy 
nauki i wychowania, natomiast tymi sprawami interesowali się 
niektórzy biskupi, zwłaszcza Sierakowski. Nad wychowaniem i wy. 
kształceniem alumnów oraz nad prefektem i profesorami czuwali 
wizytatorowie Zgromadzenia.

Księgi kapitulne zawierają często skargi, że klerycy nie umieją 
asystować 30, że się spóźniają na nabożeństwa, wszyscy wyjeżdżają 
na wakacje, a w katedrze nie ma kto asystować. Alumni nie no
szą stroju kleryckiego31. Sesja generalna 7 I 1747 r. wydelego
wała archidiakona i kanclerza, by poskarżył prefektowi semina
rium, że alumni niedbale śpiewają brewiarz S2. W 1756 r. kapituła 
zwróciła się do bpa Sierakowskiego ze skargą na asystę klerycką 33. 
Bp Sierakowski mitygował krewkich kanoników i upominał, by 
zbyt surowo nie łajali alumnów i profesorów 34. Zdarzyło się bo
wiem, że profesor nie przybył z asystą na ceremonie do katedry 
i kapituła wniosła skargę do prefekta, którego odpowiedź jest 
wpisana w aktacli sesji z 7 I 1758 r.35.

Nieraz kapituła podnosiła pretensje, że w stosunku do upo
sażenia seminarium jest w nim za mała liczba alumnów. Na sesji
7 I 1758 r. oświadczają prowizorzy, że w tej sprawie osobiście 
rozmówili się z prefektem seminarium, w którym było wtedy 
24 alumnów 36.

30 „...aniinadvertentes ineptitudinein et imiuodestiam alumnorum seiui* 
narii... quae saepe saepius dant causam proximam ad distractionem” . Acta con
clusionum Capituli 1744— 1750 (ADP, rkps T. XI, s. 123— 128): sesja 7 I 1745 r.

31 „...vestitum inhonestum et respective pileos cum pelle agnina contr* 
decentiam status spiritualis portare, comas contra praescriptuin Ss. Canonum  

nutrire” . —  Tamże.
32 Tamże, s. 578— 579.
33 Acta Capitularia... 1750— 1757 (ADP, rkps T. X III. s. 516).
34 Ks. J. A t a m a n ,  tlz. cyt., s. 21.
3o .,De non assistentia profesoris in choro circa devotiones publicas— 

Superior appromisit monere R. Professorcm sive Magistrum Caeremoniarii®' ul 
sit semper praesens cum clericis... De ignorantia clericorum in Caerenioi"'8" 
maiorem exactitudinem et attendentiam appromisit Dnus Superior. Quos 
Clericos longiori tempore tam in festis quain in yacatioiiibus ahesse a Senii'1*^
non patientur” . Liber conclusionum R. Capituli Ecclae Cathedr.
1757— 1760 (ADP. rkps T. X IV , s. 37 - 38).

38 Tamże.

[49] SEMINARIUM DIECEZJALNE W PRZEMYŚLU 303

Nie ma w aktach żadnej wzmianki o jakichś zatargach czy 
długotrwałych nieporozumieniach. Kapituła i misjonarze dzielili 
wspólnie troskę i kłopoty o utrzymanie i rozwój seminarium.

KSIĘŻA MISJONARZE JAKO KIEROW NICY SEMINARIUM

O b o w i ą z k i  p r z e m y s k i e g o  d o m u  m i s j o n a r z y

Przemyski Dom księży misjonarzy należał do prowincji war
szawskiej '. Jego obowiązki zostały określone w akcie erekcyj
nym

I. Prowadzenie seminarium. Pierwszym i podstawowym obo
wiązkiem było prowadzenie diecezjalnego seminarium duchowne
go. W tym celu: a) Dom Przemyski ma mieć trzech księży misjo
narzy oraz dwu braci lub kleryków, b) Z przeznaczonych fundu
szów należy utrzymać odpowiednią liczbę alumnów i przygotować 
ich duchowo i umysłowo do kapłaństwa. Akt erekcyjny wymagał, 
by w seminarium było 6 alumnów, w 1706 r. bp Bokuui zniżył tę 
liczbę na czterech3, a kiedy w 1729 r. bp Fredro inkorporował 
do seminarium dochody wsi Zaluże należącej do prepozytury szpi
tala lubaczowskiego, polecił z tych dochodów utrzymać dwunastu 
alumnów oprócz czterech z pierwotnej fundacji. Aktem z 4 II 
1734 zniżył bp Fredro tę liczbę do ośmiu, tak że w 1734 r. mi
sjonarze mieli obowiązek utrzymać, tzn. dać mieszkanie i wyży
wienie 12 alumnom —- czterem z dawnej fundacji bpa Zbąskiego, 
a 8 z nowej fundacji bpa Fredry 4. c) Alumnów tych należy uczyć 
teologii moralnej, sposobu katechizowania, kazań, udzielania 
Sakramentów św., śpiewu gregoriańskiego i ceremonii, d) Misjo
narze mają obowiązek zdawać biskupowi rachunki z fundacji 
'•Pa Zbąskiego, a nie mają obowiązku przedstawiać rachunków

1 Ks. J. W e i s s m a n, arl. cyt., s. 28.
" Zobacz wyżej: Założenie seminarium, akt erekcji.
3 Ks. M. K a m o c k i, ks. G. P e r b o y r e, o. c., T. I, s. 168— 169.
4 Initia, processus et praesens status seminarii et Domus Premisl. —  spi- 

8«tte przez ks. Jana Aumonta, misjonarza, po wizytacji Domu Przem. 23 XI
^34. Status et vis. eccl. cathedr. premisl 1744 (ADP, rkps ks. 163. k. 631— 649);

Wizytacji ks. Aumonta —  tamże, k. 652. Obligationes Domus Premisl. —  
“mżp. k —  w 10  punktach; te same 10 punktów wymienia Historia Congr. 

'* '•  »> Pol. (AMS, rkps s. 314).
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z nowej fundacji bpa Fredry5. e) Wszyscy seminarzyści mają 
obowiązek usługiwać w katedrze do Mszy św. w niedziele i święta, 
do nieszporów i procesji. Mają też być obecni na uroczystych 
procesjach. W każdy czwartek wszyscy alumni mają być obecni 
na Mszy św. i procesji z Najśw. Sakramentem w katedrze. W p0. 
niedziałki i piątki mają być na Mszy św. z fundacji Malickich 
i ks. Wojciecha Włodka, kanonika fundi Sośnica “. Ma wtedy asy
stować trzech alumnów, o ile nie wypadło uroczyste święto. 
Wszyscy seminarzyści mają być w katedrze na pierwszych niesz
porach świąt pierwszej klasy. Nadto w niedziele i święta semina
rzyści mają usługiwać prałatom i kanonikom do Mszy św. pry
watnej 7.

Na zarządzienie bpa Sierakowskiego przy większych celebrach 
biskupich lub kanonickich nad należytym porządkiem ceremonii 
w katedrze miał czuwać profesor seminarium. Biskup przestrzegł 
kanoników, by go nie łajali 8. Nadto zlecił bp Sierakowski, że pro
fesor seminarium ma asystować przy celebrze biskupa sufragana, 
tak jak przy celebrze ordynariusza 9.

Kiedy bp Sierakowski zauważył, że kanonicy nie umieją obrzę
dów, nakazał po wizytacji katedry, by prefekt seminarium prze/
3 miesiące wykładał im przepisy liturgiczne. Na ten kurs litur
giczny musieli uczęszczać kanonicy i wszyscy duchowni kate
dralni 10. f) Obowiązki mszalne: 1. Z racji fundacji Snopkow- 
skich 11 za tę rodzinę należy odprawić co tydzień cztery Msze św.
2. Z racji posiadanej prepozytury szpitala lubaczowskiego należy 
co tydzień odprawić trzy Msze św. 3. Bocznie mają o d p r a w ia ć  

8 Mszy św. za duszę śp. księcia Karola Badziwiłła, d o p ó k i  syn

5 Tamże, s. 311— 312.
6 Schematismus V. Cleri Dioec. Premisl. 1906, s. 23.
7 Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 314); Status ct vis. eccl. 

cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k. 651).
8 Tamże, k. 514.
0 Tamże, k. 514 i k. 655 nu.
10 Tamże, k. 515, 591, 604 i 612; ks. J. A t a m a  n. <lz. ryt., s. 174—~ lj^

Suma 6000 zip z fundacji Snopkowski ulokowana na Rudolowic
w 1750 r. została przeniesiona na Dubiecko. Była ona wlasnościii
jak; również suma 5000 zip na Boratynie. Yisitatio eccl. cathedr. premisl. 1
(ADP. rkps ks. 190, s. 196). O fundacji Snopkowskich —- zobacz wyżej: P
sażenie Przem. Domu księży misjonarzy, przypis nr 7.

[51] SEMINARIUM DIECEZJALNE A\ PRZEMYŚLU 30 5

jego, książę Michał Radziwiłł, będzie starostą przemyskim,
g) Obok nauczania i wychowania kandydatów do kapłaństwa 
,v seminarium przygotowywali misjonarze do święceń i takich 
kandydatów, którzy nie przebywali w seminarium. Ówczesne pra
wo nie wymagało od ordynandów przebywania w seminarium.1-.

II. Rekolekcje dla kapłanów- i świeckich. Dekret reformacyjny 
bpa Sierakowskiego dla seminarium z 3 V 1744 r. w punkcie XV  
nakazał, by misjonarze w seminarium udzielali rekolekcji tak 
osobom duchownym, jak i świeckim ls. Obowiązkiem kapłana było 
odbyć rok rocznie rekolekcje, gdyż inaczej nie otrzymał apro
baty. Bp Sierakowski postanowił na kongregacji dziekanów 9 V
1746 r., że tylko misjonarze i jezuici mogą wydawać zaświadczenia
0 odbytych rekolekcjach 14. Na kongregacji dziekanów 29 VIII
1747 r. zarządził bp Sierakowski, że kapłan może odprawić swe 
roczne rekolekcje tylko u misjonarzy w Przemyślu, Brzozowie lub 
Samborze albo u jezuitów w Przemyślu, Jarosławiu, Samborze
1 Krośnie. Oni tylko mogą wydawać zaświadczenia 15. Zarządze
niem z 7 IX  1748 r. upoważnił bp Sierakowski klasztory reforma
tów w Przemyślu, Jarosławiu i Rzeszowie oraz bernardynów' 
w Leżajsku do prowadzenia corocznych rekolekcji kapłańskich 16. 
Zasadniczo jednak obowiązek ten ciążył na Przemyskim Domu 
misjonarzy.

III. Dekret reformacyjny bpa Sierakowskiego z 3 V 1744 r. 
dla seminarium nakazał, by w Domu Przemyskim przyjmować 
tych kapłanów, których Kuria skieruje tu na poprawę. Za utrzy
manie od takicli kapłanów mają misjonarze pobrać odpowiednie 
wynagrodzenie.

12 Pismem z 16 IX  1720 r. bp Szembek nakazał, by kandydat do święceń 
Przebywał w seminarium przez rok. Acta actorum Curiae Illmi Dinni Chr. 
Szembek 1719— 1724 (ADP, rkps ks. 69. s. 48). Bp Fredro w odezwie z 10 IX 
^25 r. zażądał, by przed święceniami odbyć rekolekcje w seminarium. Ks. W. 
Kochowski, rkps cyt., s. 8.

13 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k. 658).
14 Kuremly II 1742— 1760 (A D P ): Ordinationes et declarationes in Con- 

r̂egatione Deca norum 9 V  1746. To samo w 1747 r.
Leges Dioeces. Premisl. 1723— 1782 (ADP. rkps T. I, bez sygnatury): 

rt ‘ ttationes et Resolutiones in Congr. Decanorum 29 V III 1747.
16 Kurendy II 1742— 1760 (A D P ); Ordinationes 7 IX  1748; ks. J. A  t a-

1,1 dz. c y t 8. 128— 129.
20 _  v

■  'asza Przeszłość
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IV. Dom Przemyski na mocy aktu erekcyjnego miał obowią. 
zek prowadzić parafię samborską. Prefekt seminarium był rów
nocześnie prepozytem samborskim i właściwie przebywał w Sam
borze. Parafię samborską obsługiwali diecezjalni księża wikarzy, 
a gdy w 1705 r. wymarli na zarazę, przybyli misjonarze. Aby nie 
utrudniać kierownictwa seminarium i obsługi parafii sambor- 
skiej, bp Sierakowski w 1743 r. oddzielił Dom Przemyski od 
Samborskiego, przez co prefekt seminarium przestał być pro
boszczem samborskim n. Profesorowie seminarium przemyskiego 
w miesiącach letnich nauczali lud parafii samborskiej katechizmu, 
a na odległych wioskach korzystali nawet w tym celu z cerkwi 
grecko-katolickich ,8.

V. Misje. Misjonarze przemyscy nie byli zobowiązani do udzie
lania misji ludowych, ale kierowani duchem apostolskim często 
je urządzali na własny koszt la.

VI. Działalność charytatywna. Misjonarze Domu Przemyskiego 
świadczyli potrzebującym liczne przysługi miłosierdzia chrześci
jańskiego, wypełniając nakaz Pana Jezusa i swego Założyciela

Misjonarze pozostawili po sobie jak najlepszą pamięć, a kiedy 
w 1804 r. myślano o wznowieniu seminarium, kapituła chciała 
oddać jego kierownictwo misjonarzom, którzy sumiennie i chlub
nie spełniali powierzone im obowiązki 2t.

W y k a z  r e k t o r ó w  s e m i n a r i u m  p r z e m y s k i e g o  
p o d  z a r z ą d e m  k s i ę ż y  m i s j o n a r z y

Akt erekcyjny żądał, by w seminarium było pięciu misjonarzy: 
rektor czyli prefekt, profesor teologii moralnej, prokurator albo

17 Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 3).
18 Ks. W . Kochowski, rkps cyt., s. 90.
19 Liber expensarum 1709 r.: na misję sanocki; wzięto 64 złp 21 V* 

1,770 r.: Missyja w Przemyślu 167 zip 12 gr. Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 90-
20 Tamże. W  Liber expensarum od 1706 r. do października 1783 r. spo>>' 

kamy liczne zapiski: „eleemosyna” .
21 Tamże: Referat dziekana kapituły, ks. Jana Suchodolskiego w 180* 

..Dederunt hi praeclare specimina et dant etiam nunc, ubi obtinent cu rt*  
seminariorum. sui reli, scientiae atque diligentiae in radicanda virtute a,<ł® 
notione rerum spiritualium, in tradendis studiis novis sacerdotii tyroni*H»J
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a5y s te n t lub drugi profesor, dwu braci albo kleryk i brat l. Prefekt 
seminarium równocześnie był prepozytem samborskim i prepo
zytem szpitala ltihaczowskiego. Ostatnim prepozytem samborskim 
a równocześnie prefektem seminarium był ks. Kazimierz Kocha
nowski (t 1744). Prokurator Domu był zarządcą wsi Zaluże, 
a często też zarządzał Żurawicą należącą do misjonarzy łowic
kich 2. Na podstawie dostępnych źródeł można zestawić wykaz 
prefektów seminarium przemyskiego pod zarządem misjonarzy. 
Wykaz ten z braku niektórych źródeł może być niezupełny.

1. Pierwszym prefektem seminarium i pierwszym proboszczem 
samborskim z misjonarzy był ks. J a n  de M e l e t  zwany F o n 
del i n.  Urodzony w Condom 1644 r., przyjęty do seminarium 
św. Łazarza w Paryżu 14 V 1675 r.3. W  Polsce przebywał 16 lat, 
zmarł w Przemyślu w 1692 r.4.

2. K s. J a n  A n t o n i  F a b r i, 1686— 1687. Ur. 27 I 1652 r. 
w Ripi we Włoszech, w diecezji Veroli. Do Zgromadzenia księży 
misjonarzy wrstąpił w Rzymie 30 XI 1671 r. Wyświęcony w 1676 r. 
na kapłana wyjechał do Warszawy, gdzie pracował przy kościele 
św. Krzyża. Od lutego 1680 do 1685 był dyrektorem Seminarium 
lnternum u św. Krzyża w Warszawie, gdzie wychowywał pierw
szych misjonarzy polskiej prowincji. W 1686 r. przez bpa prze
myskiego. Jana Stanisława Zbąskiego, został powołany na supe
riora Domu Przemyskiego, a zarazem prefekta seminarium i pre
pozyta samborskiego. W  1687 r. odszedł na stanowisko superiora 
Domu księży misjonarzy i proboszcza kościoła archipresbiterial- 
nego w Chełmnie. Od 1695 r. był superiorem w Krakowie na 
Stradomiu. Po śmierci ks. F. Delpacy (f  1696) był przez dziewięć 
"Hesięcy prefektem seminarium zamkowego (in arce) w Krako
wie. W 1699 r. przeniósł go wizytator, ks. Tarło, na superiora

%ilna, gdzie był nim do r. 1715. Od 1715 do 1723 r. był 
tr2ecini z kolei wizytatorem Zgromadzenia w Polsce. Zmarł

1 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 84.
" Tamże, s. 68.
3 Ks. M. K  a ni o c k i, ks. G. P e r b o y r c, o. c., s. 168; ks. J. G a w o- 

r* * " 8ki, art. cyt. s. 98.
S. E. Chodakowska. Katalog zmarłych misjonarzy w Polsce 1653— 1919 

(AMS rkps).
Ks. A. S c li 1 e t z, Fabri Jan Antoni (Polski Słownik Biograficzny, na
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w Warszawie 21 XII 1723 r. Pochowany w katakumbach kościoła 
Św. Krzyża 5.

3. K s. F r a n c i s z e k  D e 1 p a c y, 1687— 1692. Pochodził 
z polskiej rodziny, urodził się w Krakowie 3 X 1649 r. Święcenia 
otrzymał w Rzymie, był prepozytem w Łomży. Jako kapłan świec
ki wstąpił do misjonarzy 25 YII 1678 r. W  seminarium warszaw
skim 26 YII 1680 r. złożył śluby w obecności ks. Dupuicli. Był 
jednym z pierwszych Polaków-misjonarzy. Pełnił urząd prefekta 
krakowskiego seminarium zamkowego. Potem był prefektem se
minarium w Przemyślu i równocześnie prepozytem samborskiin 
(1687— 1692). Od 1692 r. znowu był prefektem krakowskiego 
seminarium zamkowego. Umarł w Krakowie 1696 r.6

4. K s. J a n  P a w e ł  G r y l e w i c z ,  1692. Urodził się 
w Chełmnie w czerwcu 1660 r. Przyjęty do seminarium war
szawskiego w lutym 1682 r. Złożył tam śluby 14 I 1684 r. w obec
ności ks. Fabri’ ego 7. W  1692 r. jako prepozyt samborski, a za
razem prefekt seminarium przemyskiego, kupił słodownię w Sam
borze 8.

5. K s. K r z y s z t o f  A n u t, 1692— 1694. Urodzony w die
cezji warmińskiej w Lidzbarku 10 I 1658 r. Przyjęty do semi
narium warszawskiego 3 XII 1678 r. Złożył śluby 4 XII 1680 r. 
w obecności superiora Fabri’ego 9. W latach 1692— 1694 był pre
fektem seminarium przemyskiego 10. Kiedy w 1708 r. Szwedzi 
zajęli Wilno, nałożyli na misjonarzy kontrybucję 600 rs., a kiedy 
ci ostatni nie mogli tej sumy zapłacić, Szwedzi wywieźli ks.

kładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1948, T. VI, s. 340— 3*11); 
ks. M. K  a m o c k i, ks. G. P  c r b o y r e, o. c., s. 169; ks. J. G a w o r z ę  w sk i- 
art. cyt., s. 199— 200; ks. A. S c li 1 c t z, Józef Jakubowski..., s. 199; ks. W. 
Kochowski, rkps cyt., s. 84; Catalogue du personel de la Congregation de 'a 
Mission (Luzaristes) dćpuis l’origine (1625) jusqu'it la fili du XVIII  siecUt 
Paris 1911 (dalej skrót —  Catalogue), s. 220; S. E. Chodakowska, rkps

8 Catalogue..., s. 180; Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 
Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP^ rkps ks. 163, k. 635); 
K ochowski, rkps cyt., s. 85.

7 Catalogue..., s. 288.
8 Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 269); Status et ' i ł .  * 

cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k. 635); ks. W. K o c h o w s k i ,  r f* 
cyt. s. 85.

» Cotalogue..., s. 22.
10 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 85.
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Anula jako zakładnika do Rygi, gdzie został kapelanem księżnej 
Ogińskiej, której mąż był generałem w wojsku szwedzkim. Za 
jego staraniem ks. Anut został uwolniony i wrócił do Wilna " .  
Zmarł w Warszawie 1724 r.14.

6. K s. J a n  F r a n c i s z e k  T r e t e r ,  1694— 1699. Uro
dzony w Reszlu w diecezji warmińskiej 19 V 1659 r., przy
jęty do seminarium warszawskiego 6 IX  1680 r., śluby złożył
8 IX 1682 r. w obecności ks. Fabri‘ego 13. Do Przemyśla przybył 
w 1687 r.14. W  latach 1694— 1699 był tu prefektem seminarium. 
Stąd odszedł do Warszawy, a potem do Krakowa, gdzie zmarł 
nagle w 1700 r.15.

7. K s. S z y m o n  Z a k r z e w i c z. 1699— 1707. Urodzony 
w Toruniu, diec. chełmińska, 18 X 1666 r. Przyjęty do seminarium 
warszawskiego 28 IX 1689 r. Tam złożył śluby 29 IX 1691 r. 
w obecności ks. Maestronrego 10. Do Przemyśla przybył z pre
fektury seminarium zamkowego w Krakowie. W  Przemyślu był 
prefektem w latach 1699— 1707. Bronił seminarium przed kapi
tułą 17, rozszerzył znacznie ogród semiuarialny. W latach 1725—
1727 był superiorem na Stradomiu *8, a potem superiorem w Ło
wiczu 19. Był to wybitny kapłan, skoro dwukrotnie delegowano 
go do Paryża na konwent seksenalny 20.

8. K s. B a r t ł o m i e j  S ł u p c z y ń s k i ,  1707— 1710. Uro
dzony w dawnej diecezji poznańskiej w 1661 r. Do semi
narium warszawskiego przyjęty 23 IV 1693 r. Tam złożył śluby

11 Ks. A. S c h I e t r, art. cyt. (P . S. B., T. VI, s. 340); ks. J. G a w o- 
r* e w s k i ,  art. cyt., s. 113.

12 S. E. Chodakowska, rkps cyt.
18 Catalogue..., s. 599.
14 Hortus... (ADP. rkps ks. 2124, s. 117); Historia Congr. Miss. in Pol. 

(AMS, rkps s. 257).
lo Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 85.

 ̂ 18 Catalogue..., s. 636. Na tej samej stronie jest wymieniony ks. Andrzej 
rzewicz, ur. w Toruniu, diec. chełmińska, w r. 1671. Do seminarium warsz. 

Wyjęty 1 Y II 1694, śluby złożył 2 VII 1696 r. w obecności ks. Zakrzewicza.
, Acta conclusionum V. Capituli Eccl. Cathedr. Premisl. 1686— 1709 

rkps T. VIII, s. 551); Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, 
r 1)8 ks. 163, k. 636).

Ks. J. G a w o r z e w s k i, art. cyt., s. 96.
* Tamże, s. 98; ks. P. D y 1 1 a, art. cyt., s. 200.

Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 85.
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24 IV 1695 r. w obecności ks. Tarły 21. Jako prepozyt sambor
ski 22 wystarał się u biskupa Bokuma w 1709 r. o erekcję Bractwa 
Św. Trójcy23. Jako superior w latach 1719— 1720 w Krakowie na 
Stradomiu założył tam fundamenty pod kościół. Potem był w Wił. 
nie 2l.

9. K s. M i c b a ł  M a c i e j  ^  a 11 h e r, 1710— 1718. Urodzo
ny 21 IX 1676 r. w Chełmnie. Do seminarium warszawskiego przy. 
jęty 28 IV 1693 r. Złożył tam śluby 29 IV 1695 r. w obecności 
ks. Zakrzewicza M. Prefektem seminarium przemyskiego i prepo
zytem samborskim był w latach 1710— 1718 "B. Następnie w latach 
1725— 1730 był wizytatorem polskiej prowincji misjonarzy27. 
Zmarł w Warszawie 20 III 1730 r.2R.

10. K s. K a z i m i e r z  K o c h a n o w s k i ,  1718— 1728 
i 1731— 1744. Urodzony 20 IX 1678 r. w Ząbkowicach, w d. die
cezji krakowskiej. Do seminarium warszawskiego przyjęty 17 V 
1707 r. Tam złożył śluby 18 V 1709 r. w obecności ks. Słupczyń
skiego 29. Do Przemyśla przybył jako kleryk w 1708 r. Święcenia 
przyjął w-e wrześniu 1709 r.30. Kapłan wielkiej cnoty, umartwiony, 
miłosierny, pokorny. Doskonały wychowawca, mądry i roztropny 
przełożony, pilny i sumienny. Jego współbracia uważali, że jest 
najgodniejszym z nich na urząd wizytatora. Prefektem semina
rium i prepozytem samborskim był w latach 1718— 1728 31. Oka

21 Catalogue..., e. I>79-
22 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP. rkps ks. 163. k. 637);

ks. M. K a m o c k i, ks. G. P e r h o y r e ,  o. c., s. 193.
23 Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 270).
24 Ks. J. G a w o r z e w s k i, art. cyt., s. 90.
23 Catalogue..., s. 626.
28 Sambor 2 (ADP, rkps ks. 1611, s. 187). Jako prepozyt samborski za

kupi! place na budowę nowego domu w Samborze. Historia Congr. Miss. in P® • 
(AMS, rkps, 270 -2 7 2 ).

27 Ks. A. S c li 1 e t z, Józef Jakubowski..., s. 199; ks. M. K a mo c k > >  
ks. G.  P e r b o y r e ,  o. c., s. 88—90.

28 Catalogue..., s. 626.
29 Tamże, s. 332; Catalogus Domorum Congr. Miss, ab a. 1625 et P c 9° 

narum Provinciae Polonae ab a. 1686 (AMS, rkps s. 22).
3® Zapiski w Liber expensarutn: „wrzesień 1709 —  świece dwie dla br* 

Kochanowskiego na święcenia zip 1; od przewozu i święcenia ks. Kochan® 
skiego zip 1” . Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 86.

31 Ks.  M.  K  a m o c k i, ks. G. P e r b o y r e ,  o. c., s. 169— 170; ks. J• *|
w o r z e w s k i ,  art. cyt., s. 98.
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zał się doskonałym i dzielnym zarządcą majątku seminarium, 
poprawił warunki finansowe zakładu. Nie czekał, aż kapituła 
ściągnie czynsze od Żydów czy z Pielni, ale wystarawszy się o peł
nomocnictwo ściągania czynszów, zepewnił swą energią i postawą 
ich wpłaty32. Od tego czasu seminarium miało zapewniony do
pływ funduszów.

Po 10-ciu latach jego prefektury w Przemyślu powołano go 
w 1730 r. na asystenta do Warszawy 33. Prefektem został ks. Maciej 
Olszyński, którego bp Fredro instytuował 20 IX 1728 r. w Badym- 
nie 34. Po śmierci ks. Olszyńskiego bp Fredro w Badymnie 30 VIII 
1731 r. ponownie instytuował na prefekta seminarium i prepozyta 
Samborskiego ks. Kochanowskiego35. Po raz drugi ks. Kocha
nowski był prefektem seminarium w latach 1731— 1744. Położył 
wielkie zasługi dla uregulowania spraw majątkowych semina
rium 39, jak również prepozytury samborskiej37. Dnia 27 I 1744 r. 
w Przemyślu został sparaliżowany i zmarł 7 II 1744 r.38. Jest to 
człowiek należący do najbardziej zasłużonych dla seminarium 
przemyskiego.

11. K s. M a c i e j  T a d e u s z  O l s z y ń s k i ,  1728— 1731. 
Urodzony w diecezji chełmińskiej 20 II 1678 r. przyjęty do 
seminarium warszawskiego 18 VI 1710 r. Tam złożył śluby 
22 VI 1712 r. w obecności ks. Walthera 3". Bp Fredro 20 IX
1728 r. w Badymnie instytuował go na prefekta seminarium 
i prepozyta samborskiego, a po jego śfnierci tenże biskup w Ba
dymnie 30 VIII 1731 r. instytuował na to stanowisko ks. Kocha-

32 Acta conclusionum et constitutionuin Capitularium 1710— 1724 (ADP, 
**ps T. IX. s. 96, 130, 131 i 133).

33 Ks. M. K a m o c k i, ks. J. P e r b o y r e ,  o. c., s. 171.
34 Acta Eppi Fredro 1725— 1734 (ADP, rkps ks. 70, s. 418).
35 Tamże, s. 717— 718.

Zobacz wyżej: Fundusze na utrzymanie kleryków, przypis nr 67: jako 
Prepozyt szpitala luhaczowskiego załatwia sprawy wsi Załuże w latach 1734— 
1743.

5‘ Jako prepozyt samborski prowadzi skutecznie procesy sądowe o dzie- 
Slęciny z sołectw i wójtostw królewskiej ekonomii samborskiej w latach 1719—- 
l 734. Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps 8. 273— 276).

38 Catalogue.,., s. 332; S. E. Chodakowska, rkps cyt.; ks. W. Kochowski, 
Ps cyt., s. 86 ; ks. M. K a m o c k i, ks. G. P e r b o y r e ,  o. c., s. 171.

39 Catalogue..., s. 461.
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tumskiego 4". Ks. Olszyński jako prepozyt samborski. ulokował 
sumę 1400 złp na dobrach aniowice w 1728 r.41. 1729 r. przy. 
jął spłatę sumy 7000 złp od Anny Doroty Błońskiej. Sumę tę ulo
kował na Uhercach42. W  1730 r. wypożyczył miastu Samborowi 
100 złp 43. Zmarł w Samborze 44.

12. K s. K a z i m i e r z  K o c h a n o w s k i ,  1731— 1744. Jak 
wyżej.

13. K s. J a n  S t a n i s ł a w  J ó z e f  W i ę c k o w s k i ,  1744. 
Urodzony 26 V 1698 r. w Małociechowie (?) w diecezji kujawskiej. 
Przyjęty do seminarium warszawskiego 10 II 1712 r. Złożył śluby
11 II 1714 r. w obecności ks. Ottowicza 45. W 1744 r. był przez 
kilka miesięcy prefektem seminarium i prepozytem samborskim. 
Za jego kierownictwa Dom Samborski został oddzielony od Domu 
Przemyskiego. Ks. Więckowski został superiorem w Samborze40. 
Zmarł 7 VII 1751 r. w Zasławiu47.

14. K s. J a k u b  C y m in e r iii  a u v e 1 Z i m m e r iii a n n 
1744— 1747. Po raz drugi był prefektem 1750— 1761. Urodził się
14 VII 1700 r. w diecezji warmińskiej, przyjęty do seminarium 
warszawskiego 29 V 1720 r., gdzie złożył śluby 30 V 1722 r.48. 
Od 1736 r. był asystentem przy ks. Kochanowskim411. Był to ka
płan gorliwy, umartwiony, milczący, surowy jak kartuz, nazy
wano go drugim Wincentym a Paulo. Udzielał misji ludowych 
w okolicach Lwowa i Przemyśla. Kazania głosił po polsku i nie
miecku 50. Superiorem Domu Przemyskiego i prefektem semi

40 Acta Eppi Fredro 1725— 1734 (ADP, rkps ks. 70, s. 418 i 717— 718).
41 Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS. rkps s. 278).
43 Tamże, s. 272.
43 Tamże. s. 278.
44 Ks. W. Kochowski, mail. cyt., s. 85.
45 Catalogue..., s. 629.
46 Ks. W. Kochowski rkps cyt., s. 86.
4". Catalogue..., s. 629.
48 Tamże, s. 639; ks. M. K a ni o c k i. ks. G. P e r 1> o y r e, o. c., s. 23.> 

237; Cathalogus Votistarum Congr. Miss. (AMS. rkps s. 23).
49 „D . 10 Augusti abscessit Premisliam R. D. Iacohus Cymmerman l,r0 

o ffic io  assistentis”  (AMS, rkps Connotatio venientium pod r. 1736). „Odda # 
się domowi Stradomskiemu za drogę ks. Cymmerinana zip 82”  —  Liber * 
pensarum p od  dniem 16 V III 1736 — cyt. wg ks. W. Kochowskiego, rkps cy •» 
s. 86.

50 Ks. J. G a w o r z e w s k i, art. cyt., s. 103.
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narium był w latach 1 r 14 1717. Stąd powołano go do Krakowa 
na prefekta seminarium zamkowego, a po trzech latach znowu 
wrócił do Przemyśla. Był tu superiorem i prefektem seminarium 
,„1 1750 do 1761 r.51. Zmarł w Lublinie 27 IV 1768 r.32, działał 
tam jako misjonarz ludowy, pozostawił po sobie rękopisy kazań ss.

15. K s. M i c h a ł  K u h n ’4, 1747— 1750. Był to dobry i głę
boki teolog, dla seminarium nabył dużo „autorów” , przez co 
znacznie powiększył bibliotekę M. Za jego prefektury suma 15 000 
zip z Pielni została wr 1749 r. przeniesiona na dobra sokołow
skie 56.

16. K s. J a k u b  C y m  m e r in a n, 1750— 1761. Jak wyżej.
17. K s. D a n i e l  B o g d a n o w i c z ,  1761— 1769. Urodził 

się w: Warszawie 3 I 1728 r. Przyjęty do seminarium warszaw
skiego 4 IX 1(46 r. Śluby złożył tam 5 IX 1748 r. wr obecności 
ks. Głów czewskiego “7. Superiorem Domu Przemyskiego i pre
fektem seminarium był w latach 1761— 1769 r.58. Wizytator misjo
narzy, ks. Jacek Śliwicki, prezentował go na stanowisko superiora 
Domu Brzozowskiego, a zarazem na prefekta tamtejszego semi
narium. Bp Józef Kierski instytuował go na te godności 8 III 
1769 r.5®. Wykaz k sięży misjonarzy skierowanych do pracy para
fialnej z dnia 27 V 1784 r. wystawiony we Lwowie w języku 
niemieckim wymienia ks. Daniela Bogdanowicza jako komisarza 
Domu księży misjonarzy we Lwowie B0.

51 Tamże; ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 86.
32 Catalogue..., s. 639.
1,1 Ks. St. K a l l a .  Misje ludowe księży misjonarzy te Polsce, (Księga Pa

miątkowa... 1925, s. 174).
Catalogue... nie ma żadnych wzmianek o ks. Kulinie, ks. Boruckim, ks. 

opeckim, ks. Lasockim, ks. Słupeckim, którzy pracowali w Przemyślu i Sam
borze.

Liber expeusarum z lat 1747— 1750; ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 85.
lfl Yisitatio eccl. cathedr. premisl. 1780 (ADP, rkps ks. 190, s. 196).

. 01 Catalogue..., s. 71.
Ks. W . Kochowski. rkps cyt., s. 86.

* rerniinarium actorum, cauaarum et transactionum in iudicio et officio
III mi Exlnii et Rdntni Dnini Josephi I haddei de Kiekrz Kierski Eppi 

'"m 1768~ 1777  (ADP. rkps ks. 80, k. 14). 
v i ^ r" Brigido 10 \ 1784 r. wydaje dekret w sprawie użycia zakonników 
i. ' “ ^ ‘ osierstwie. Przemyśl, Seminarium 1 1771— 1788 (ADP, rkps ks. 229, 

w jęz. niem. Tamże. s. 83— 90: Lwów' 27 V  1784 wykaz księży mi-
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18. K s. J a n  G a l i ń s k i .  1769— 1777. Syn Stanisława i Aga- 
ty, urodzony 15 VI 1730 r. w Odrowążu w diecezji krakowskiej. 
Przyjęty do seminarium na Stradomin 12 III 1752 r. Złożył tam 
śluby 13 III 1754 r. Zmarł w Krakowie 1804 r.81. Superiorem 
Domu Przemyskiego i prefektem seminarium był w latach 
1769— 1777. Był kapłanem cnotliwym, przykładnym, dobrego ser
ca. Pracował też pięknie i skutecznie na Węgrzech w seminarium 
w Vacz 62.

19. K s. J a n  S t a n i s ł a w  B ł o n i s z e w s k i .  1777— ? Uro
dzony w diecezji łuckiej 30 VII 1725 r. Przyjęty do seminarium 
wileńskiego 23 VIII 1749 r. Tam złożył śluby 24 VIII 1751 r. 
w obecności ks. Tylmana. Zmarł 7 V 1785 r. w Łowiczu6*. Su
periorem w Przemyślu i rektorem seminarium był od rokn 1777, 
ale jak długo, nie wiadomo ®4.

20. K s. F r a n c i s z e k  B o r u c k i .  ? —  do października 
1783 r. Urodził się we Lwowie 17 IX 1741 r.65, jako syn Szy
mona i Heleny z Bieńkowskich. Przyjęty do seminarium na Stra- 
domiu 24 VIII 1764 r. przez dyrektora ks. Jukuba Jachimowskie- 
go. Tam złożył śluby w obecności dyrektora ks. Wacława Wyczu-

sjonarzy skierowanych do pracy parafialnej (w jęz. nieui.). Tamże, s. 86 -87: 
Dom nr 1 we Lwowie: ks. Stanisław Szybicki. prefekt seminarium; ks. Jan No
wicki, profesor seminarium, brat Andrzej Muliński, dyspozytor seminarium 
Dom nr 2 we Lwowie: ks. Daniel Bogdanowicz, komisarz; ks. Krzysztof Ma- 
tiaskiewicz, prokurator spraw; ks. P iotr Piątkowski, asystent dom u; ks. Florian 
Winkler, profesor; ks. Szymon Bliźnicki, prokurator domu; ks. Micha! kra- 
jick i, profesor; hrat Szymon Frączkowski.

61 Catalogue..., s. 250; Cathalogus Votistarum Congr. Miss. (AMS, rkps 
s. 41 ); Liber Yotistarum Seminarii Interni Domus Stradom. Congr. Miss. 1747 
1794. Każdy ze składających śluby własnoręcznie wpisał tu swój krótki *>'■

62 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 86 : powołuje się na Cathalogus sul)iec" 
torum Congr. Miss. in provincia Miss. Polona per familias distributorum, s. 12®*

93 Calaloftue..., s. 69; Cathalogus Votistarum Congr. Miss. (AMS, rkps 
s. 40). 1 "88

B4 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 86; Przemyśl, Seminarium 1 1771 *■*“  
( ADP, rkps ks. 229, s. 9— 12): akt z 15 VII 1777 r. —  komplanacja o um ow
nie procesu między mieszczaninem przemyskim. Laszkiewiczem a ks. Ja1" ’1' 
Błoniszewskiin, prefektem seminarium.

65 Tak podaje Cathalogus Yotistarum Congr. Miss., s. 53. N a t o m ia s t  

Votistarum Sem. Interni Domus Stradom. Congr. Miss. jako datę urod*® 
podaje 17 V III (?) 1742 r.
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dJowskiego 25 VIII 1766 r.on. W Cathalogus Votistarum Congr. 
)1iss. przy jego nazwisku widnieje dopisek: exiit Premisliae *7. 
Był superiorem przemyskim i rektorem seminarium aż do paź
dziernika 1783 r. tj. do zniesienia seminarium, ale nie wiadomo 
od kiedy®8. Bp Betański ustanowił go w 1783 r. konsultatorein 
generalnego konsystora przemyskiego *®. Wykaz księży misjonarzy 
skierowanych do pracy parafialnej z dnia 27 V 1784 r. wymienia 
ks. Franciszka Boruckiego jako superiora Domu Przemyskiego 70. 
Potem sekularyzował się i został proboszczem w Drohobyczu 7ł.

W y k a z  p r o f e s o r ó w  s e m i n a r i u m  p r z e m y s k i e g o  
ze Z g r o m a d z e n i a  K s i ę ż y  M i s j o n a r z y

Zgodnie z aktem erekcyjnym obok prefekta powinno być 
w seminarium dwu profesorów. Jeden z nich wykładał teologię 
moralną. Tych profesorów zwano dyrektorami, bo byli równo
cześnie kierownikami sumień alumnów. Na podstawie przejrza
nych źródeł można zestawić wykaz profesorów-misjonarzy pracu
jących w seminarium przemyskim *.

1. K s. P i o t r  B o d y n i. Urodzony w diecezji warmińskiej 
w miejscowości Świercza 5 VII 1655 r. Przyjęty do seminarium 
warszawskiego 11 XII 1687 r. Tam złożył śluby 12 XII 1689 r. 
w obecności ks. Maestroni’ego 2. Od Bractwa Kapłańskiego Deka
natu Samborskiego otrzymał 8 VI 1705 r. prezentę na prebendę

Bli Liber Yotistarum Sem. Interni Domus Stradom. Congr. Miss. pod
r- 1766.

67 Tamże, s. 53.
8,1 Ks. W. Kochowski. rkps cyt., s. 86 . Catalogue... też nie ma żadnej no

tatki o ks. Boruckim.
69 Ks. W. S a r  n a, dz. c., T. II, s. 498.
,0 Przemyśl, Seminarium 1 1771— 1788 (ADP. rkps ks. 229, s. 88-  90); 

^°ni nr 4 Brzeżany: wyliczono 5 księży i brata. Dom nr 5 Przemyśl: ks. Fran
cuzek Borucki, ur. we Lwowie, superior; ks. Jan Lejowski, nr. Podczerwone, 
!*rofesor; brat Grzegorz Maychowski.

'* Litterae guherniales 1783— 1784 (ADP. rkps ks. 90, T. V  s. 329); 
^a*lialogus Domorum Congr. Miss. et Personarum Provinciae Polonae (AMS, 
r  I ' » )  f y r z y  jego nazwisku ma dopisek ..esiit Premisliam‘\

ze względu na brak niektórych źródeł wykaz ten jest niekompletny 
"W y jest nie chronologicznie, ale alfabetycznie dla lepszej przejrzystości.

8 Catalogue..., s. 70.



3 1 6 K s .  J \N K \IS [62]

kaznodziei samborskiego 3. Był profesorem teologii moralnej w se
minarium w Przemyślu i tam zmarł w 1732 r.4.

2. K s. A k a c j u s z  B e r n a r d  B o e d e k e r .  Urodzony 
w Berlinie w rodzinie luterańskiej 30 X  1716 r. Wychowywał się 
na dworze króla pruskiego, hył audytorem w wojsku pruskim. 
Gdy pełnił służbę w Poznaniu, uczęszczał do kościoła katolickiego
i przyjął katolicyzm. Wstąpił do seminarium w Gnieźnie, a po
tem do misjonarzy, do seminarium warszawskiego został przy
jęty 28 XI 1745 r. Tam złożył śluby 29 XI 1747 r.\ Po święce
niach był profesorem w Przemyślu, a potem w Warszawie w ko
legium niemieckim oraz był tam prefektem kościoła. Zmarł 
w 1753 r. w wieku 36 lal “.

3. K s. L u d w i k  C l e m e n t  (Klement). Urodził się w Bu- 
dziszowie w diecezji ołomunieckiej 24 VIII 1744 r., przyjęty do 
seminarium krakowskiego 10 VIII 1760 r. przez dyrektora ks. Ja- 
chimowskiego. Złożył śluby w Krakowie 25 VIII 1762 r.7. 
W' r. 1776 był profesorem w Przemyślu, a w 1777 r. był profe
sorem seminarium brzozowskiego 8. Dnia 20 X 1777 r., jako pro
fesor św. teologii seminarium brzozowskiego, stanął w Przemyślu 
w urzędzie bpa Kierskiego w imieniu superiora Domu Brzozow
skiego w sprawie procentów od ks. Szymona Michalskiego, pre
pozyta sanockiego 9. Zmarł 29 VII 1797 r. w Siemiatyczach ,0.

3 Historia Congr. Miss. in Pol. (AMS, rkps s. 267).
4 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k. 636); 

ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 87: w Liber expcnsarum, październik 1732: 
„od  pogrzebu M C X . Bodyniego zip 130” .

5 Catalogue..., s. 70; ks. J. G a w o r z e w s k i ,  art. cyt., s. 104— 10o; 
A otices biogrujiąues sur les Pretres, clercs et jreres ile la Mission —  imprimce 
de 1881— 1910 en 5 volumes —- (skrót Not. im pr.), T. IV, s. 447— 149; Catho-  

logus Votistarum Congr. Miss. (AMS, rkps s. 36) jako miejsce urodzenia podaje 
diecezję warmińską.

6 Ks. M. K a m o c k i ,  ks. G. P e r b o y r e ,  o. c., s. 248— 251; ks. J. G a" 
w o r z e w s k i ,  art. cyt., s. 105.

' Cathalogue..., s. 139; Liber Yotistarum Sem. Interni Domus Stradon1' 
Congr. Miss. (AMS, rkps pod r. 1762): syn Antoniego i Elżbiety; C a th a lo g »ls 

Yotistarum Congr. Miss. (AMS, rkps s. 50).
8 Terminarium causarum Curiae Eppalis Prem. 1777— 1783 (ADP! 

ks. 81, k. 4— 5 ): akt wystawiony w Brzozowie 1 X  1777 r. przez bpa KierskieS®^
y Tamże, k. 8.
10 Catalogue..., s. 139.
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4. K s. J a k u b  C o u t u r e. Urodzony w Warszawie, należącej 
wtedy do diecezji poznańskiej, 17 XI 1690 r.u. Przyjęty do se- 
niinarium warszawskiego 14 VIII 1707 r., złożył tam śluby w obec
ności ks. Kownackiego. Był profesorem w Przemyślu I2. Zmarł
9 IV 1756 r. w Mławie1®.

5. K s. F a b i a n  C y b u l a k o w s k i .  Urodził się w diecezji 
gnieźnieńskiej 20 I 1671 r. Przyjęty do seminarium warszaw
skiego 23 V 1690 r., złożył tam śluby 24 V 1692 r. w obecności 
ks. Uostkowskiego 14. Był profesorem w Przemyślu 15. Pełnił urząd 
superiora na Stradomiu w latach 1720— 1725. Odnowił dom. 
prowadził dalej budowę kościoła, dbał o misje ludowe 1#.

6. K s. F r a n c i s z e k  C z e c h o w i c z ,  urodzony w diecezji 
chełmińskiej w 1675 r., wstąpił do seminarium warszawskiego 
29 I 1695 r., złożył tam śluby 30 I 1697 r. w obecności ks. Pa- 
perolle ,7. Był profesorem seminarium przemyskiego ,8.

7. K s. F r a n c i s z e k  K s a w e r y  D o b r z y ń s k i ,  uro
dzony w diecezji poznańskiej, wstąpił do seminarium warszaw
skiego 2 II 1676 r., gdzie złożył śluby 3 II 1678 r. w obecności 
ks. Eveillard’a !9. Jako profesor seminarium w Przemyślu zmarł 
w 1694 r.20.

8. K s. M i k o ł a j  K a s p e r o w i c z ,  profesor seminarium 
przemyskiego21 urodził się w Królewcu, w diecezji warmińskiej,
8 XII 1678 r. Do seminarium warszawskiego wstąpił 12 IX  
1698 r. i złożył tam śluby w obecności ks. Steffena 13 IX 
1700 r.«.

9. K  s. M i k o ł a j  M i c h a ł  K o c z o n i  (Koczoń), urodził

11 Tamże, s. 157; natomiast Cathalogus \ otistarum. s. 22 , podaje datę 
urodzenia 17 VII 1690 r.

12 Ks. W. Kochowski. rkps cyt., s. 87.
13 Catalogue..., s. 157.
14 Tamże, s. 162. Miejsce urodzenia: Visomiria.
15 Ks. W . Kochowski, rkps cyt., s. 87.
16 Ks. J. G a w o r z e w s k i ,  art. cyt., s. 96.
' Catalogue..., s. 163.

1H Ks. Kochowski. rkps cyt., 8. 87.
1# Catuloguc..., s. 194.

Ks. W. Kochowski, rkps. cyt., s. 87.
~l Tamże.
22 Catalogue..., s. 239.
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się we wsi Wola pod Limanową w diecezji krakowskiej jako syn 
Andrzeja i Agnieszki z Zabrzeskich dnia 5 XII 1728 r. Przyjęty 
do seminarium na Stradomiu 4 X 1750 r. Śluby złożył 5 X 
1752 r. wobec ks. Siemieńskiego ->3. Był to kapłan wielkiej po- 
bożności, sumienny i doskonały profesor, człowiek łagodny i pe. 
łen umartwienia. Tak alumui jak i ludność uważali go za świę
tego. Wykładał filozofię w Wilnie, teologię w Krasławiu i Lwo
wie 24, przez rok na prośbę arcybiskupa wiedeńskiego, kardynała 
Migazzi, wraz z ks. Tylianeni wykładał w seminarium w Vacz na 
Węgrzech 25. W 1764 r. wykładał teologię moralną w Przemyślu. 
Po powrocie z przechadzki z klerykami 1 IV 1764 r. rozchoro
wał się i umarł 10 IV 1764 r. Tak klerycy jak i duchowieństwo 
oraz kapituła i lud mieli wielki szacunek dla jego świątobliwości, 
pracowitości i nauki28.

10. Ks. K o p e c k i  wykładał teologię moralną od 1752 r.-7.
11. K s. L a s o c k i  był profesorem seminarium28.
12. K s. J a n  N e p o m u c e n  L e j o w s k i 29, urodził się 

w diecezji krakowskiej, we wsi Podczerwone 12 V 1748 r. jako 
syn Andrzeja i Agnieszki, wstąpił do seminarium krakowskiego
2 XI 1771 r., złożył tam śluby 3 XI 1773 r.so. Był profesorem

23 Tamże, s. 332; Liber Votistaruin Seminarii Iuterni Domus Stradom. 
Congr. Miss. (AMS, rkps pod r. 1752); Cathalogus Votistarum Congr. Miss. 
(AMS, rkps s. 40).

24 Ks. M. K  a m o c k i, ks. G. P e r 1> o y r e, o. c., g. 171— 172; ks. J. Ga- 
w o r z e w s k i ,  urt. cyt., s. 98; ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 92.

25 Po nich pracowali tam ks. Tomasz Hussarzewski i ks. W ojciech Cliur- 
chocki, misjonarze. Ks. M. K  a m o c  k i, ks. G. P e r b o y r e, o. c., s. 421.

26 Tamże, s. 173; Catalogue..., s. 332. E. Chodakowska, rkps cyt., podaje 
datę śmierci: Przemyśl 23 III 1764 r. I

27 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 87. Catalogue... nie ma żadnej wzmian*1
o ks. Kopeckim  i ks. Lasockim.

28 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 87.
28 Catalogue..., s. 371 mówi, że byl bratem —  „coadjuteur” , ale z dals*T 

źródeł wynika, że był kapłanem.
30 Tamże; Liber Yotistarum Sem. Interni Domus Stradom. Congr. 

(AMS, rkps pod r. 1773); Cathalogus Domorum Congr. Miss. ab a. 1625 et ®̂ | 
sonarum Provinciae Polonae ab a. 1686 (AMS, rkps s. .”>8).
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w Przemyślu wymienia go w tej roli wykaz księży misjonarzy 
z 27 V 1784 r.S2. Zmarł w Płocku 1810 r.33.

13. K s. T o m a s z  L e k i e r t, urodził się w diecezji chełmiń
skiej 14 XII 1694 r. Przyjęty do seminarium 19 XI 1719 r., 
złożył śluby 20 XI 1721 r. Zmarł 1 X  1759 r. w Śmiłowie *4. Wy
kładał teologię moralną w Przemyślu od 1725 r. do 1741 r.35.

14. K s. L u d w i k  M a c li i e w i c z, urodzony w Wilnie
1 VIII 1715 r., wstąpił do .seminarium warszawskiego 1 I 1735 r., 
złożył śluby 21 I 1737 r. w obecności ks. Przedzińskiego. Zmarł 
jako superior w Horodence 11 IX 1784 r.3“. Był profesorem 
w Przemyślu 3T.

15. K s. U r 1. a n M a i i n o w 8 k i, profesor seminarium prze
myskiego *8, urodził się 20 V 1694 r. w diecezji gnieźnieńskiej, 
wstąpił do seminarium warszawskiego 28 IX 1717 r., złożył tam 
śluby 29 XI 1719 r. w obecności ks. Siedleckiego. Zmarł na Stra- 
(loniiu 6 III 1767 r.3".

16. K s. J ó z e f  N i e w i a r o w s k i ,  urodzony 28 XII 1716 r. 
w diecezji krakowskiej, przyjęty do seminarium 15 X  1735 r., 
złożył śluby 16 X 1737 r. Zmarł w Warszawie 1793 r.40. W Prze
myślu wykładał teologię moralną od 1748 r.41.

17. K s. P o t y r a l s k i  był profesorem w seminarium prze
myskim 42.

31 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 87.
32 Zobacz wyżej: Wykaz rektorów..., przypis nr 70.
33 Catalogue..., s. 371; Cathalogus Domorum Congr. Miss. ab a. 1625 et 

Personarum Provinciae Polonae ab a. 1686 (AMS, rkps s. 58): „ohiit Płociae 
'erus servus Dei 1810” .

34 Tamże, s. 25; Catalogue..., s. 371. #
35 Ks. W. Kochowski, rkps, cyt., s. 87.
36 Cathalogus Domorum Congr. Miss. ab. a. 1625 et Personarum Provin- 

c'ae Polonae ab a. 1686 (AMS, rkps s. 30 ); Catalogue..., s. 399.
3< Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 87.
58 Tamże.
39 Catalogue..,. s. 404.
18 Cathalogus Domorum Congr. Miss. ab a. 1625 et Personarum Provinciae 

*ul0iiae ab a. 1686 (AMS, rkps s. 30 ); Cathalogus Yotistarum Congr. Miss. 
'AMS, rfcpg )lo(| Ilr 179 ,",) ma dopisek: „ob iit Yarsoyiae, virtutis norma” .

41 Ks. W. Kochowski, rkps. cyt., s. 87. 
j 4'  Tamże. Catalogue..., s. 505 wymienia dwu księży o nazwisku Potyralski:
■ Paweł Potyralski, ur. w Warszawie 2 V II 1668 r. Przyjęty do seminarium
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18. K s. A n t o n i R o 1 a, ur. 30 V 1699 r. w diecezji poznań- 
skiej, przyjęty do seminarium 29 VII 1718 r., złożył śluby 30 VII
1720 r. Zmarł w Przemyślu 43.

19. K s. E g i d i u s z  R u s s o c k i ^  profesor seminarium prze- 
myskiego, pochodził z diecezji krakowskiej, ur. 1 IX 1737 r., 
przyjęty do seminarium na Stradomiu 3 X  1754, złożył śluby 
w Warszawie 4 X  1756 r. w obecności ks. Siemieńskiego 44.

20. K s. A l e k s a n d e r  R y l s k i ,  ur. w Krzemiawie w die
cezji krakowskiej 4 I 1732 r.45. Przyjęty do seminarium na Stra
domiu 16 V 1748 r., złożył tam śluby 24 VIII 1750 r. w obecności 
ks. Webera. Pracował gorliwie w Tykocinie, Przemyślu i Sambo
rze. Kiedy w 1770 r. w Samborze umarło kilku misjonarzy na 
zarazę, prosi listownie 31 X, 3 XI i 6 XI 1770 r. wizytatora, aby 
mu pozwolił pójść z Przemyśla do Sambora, bo tam zmarli na 
zarazę ks. Madryski i brat Wojciech Wyczyński. Pisał: „Jeśli 
umrę, to za moje grzechy” . Wizytator zgodził się. Ks. Rylski od
był rekolekcje, wyspowiadał się i udał się do Sambora, gdzie pra
cował kilka tygodni, bo zaraziwszy się, umarł 12 XII 1770 r.46.

21. K s . P i o t r  S a r n a y ,  profesor teologii moralnej w Prze
myślu od 1742 r.47, urodził się w Sarnę, diecezji ołomunieckiej
18 I 1714 r. Przyjęty do seminarium na Stradomiu 28 X 1736 r.

warszawskiego 10  I 1688 r., złożył tam śluby 7 II 1690 r. w obecności ks. Mae- 
stronfego. II. Ks. Piotr Wincenty Potyralski, ur. w Warszawie w 1668 r. 
Przyjęty tam <lo seminarium 30 IV  1691 r., złożył śluby 1 V 1693 r. w obec 
ności ks. Tarły. Trudno ustalić, który z nich był profesorem w Przemyślu.

43 Cathalogus Domorum Congr. Miss, ab a. 1625 et Personarum 1 rovin 
ciae Polonae ab a. 1686 (AMS, ,rkps s. 24).

44 Tamże, s. 45. Jest tam dopisek „ex iit” ; ks. W. Kochowski, l. c.; CsMł 
logue..., s. 548, jako miejsce urodzenia podaje diec. krak.

45 Tamże, s. 548. Ks. M. K a m o c k i, ks. G. P e r 1) o y r e, o. c., s. 1 
jako datę urodzenia podaje 11 I 1732 r.

40 Tamże, s. 174— 176. W izytator powiedział o nim: „Nous avons gran 
ment lieu de nous edifier en voyant un de nos confreres donner un e x e  r j  
si heroicpie de charite envers le procliain” . —  Tamże, s. 176; 
morom Congr. Miss. ab a. 1625 et Personarum Privinciae Polonae ab. a.  ̂ ^  
(AMS, rkps s. 38), dopisek: „ob iit Samboriae in peste.” ; Katalog 
misjonarzy w Polsce 1653— 1919 (AMS, rkps); ks. W. Kocłiowski, r k p f l  
s. 91.

47 Tamże, s. 87.
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Złożył tam śluby 29 X  1738 r. w obecności ks. Więckowskiego. 
Zmarł 19 II 1752 r. w W arszawie 48.

22. K s. P i o t r  P a w e ł  S c l i r ó t t t e r 49 ur. na War
mii 25 I 1689 r., wstąpił do seminarium warszawskiego 
17 VIII 1710 r., złożył tam śluby 18 VIII 1712 r. w obec
ności ks. Ottowicza. Rył prokuratorem Św. Krzyża w War
szawie i prefektem kościoła, asystentem w Przemyślu i profeso
rem teologii moralnej, a w końcu asystentem i ekonomem we 
Wilnie. Udawszy się na zastępstwo kapłana do wsi Rudne Sioło na 
Białorusi zmarł tam 21 IV 1743 r. Był to kapłan pobożny, gorli
wy i pracowity, przykładny i ofiarny 50.

23. K s. J e r z y  A d a m  S c h u 1 1 z, urodzony w Niemczech 
20 X 1658 r., przyjęty do seminarium w Rzymie 1 IV 1678 r., 
złożył tam śluby w obecności ks. Biggi'ego 5I. Wykładał teologię 
moralną w Przemyślu 5a.

24. K s. S i e d l e c k i  —  był profesorem w Przemyślu 53.
25. K s. M i k o ł a j  S i e m i e ń s k i ,  profesor seminarium 

przemyskiego 54, urodził się w diecezji włocławskiej 12 IX 1717 r.,

48 Catalogue..., s. 556.
49 Tamże, s. 560. Ks. M. K a m o c k i, ks. G. P e r h o y r e ,  o. c., s. 640__

641 używają brzmienia: Szreiter. Podobnie Not. impr., T. IV, s. 363. Catha
logus Domorum Congr. Miss. ab a. 1625 et Personarum Provinciae Polonae 
ab a. 1686 (AMS, rkps s. 23): Schrótter.

’">l1 Catalogue..., 560; ks. M. K a m o c k i, ks. G. P e r h o y r e ,  o. c., s. 
640—641.

ol Catalogue..., s. 560.
** Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 87.
03 Tamże. Catalogue..., s. 565 podaje dwu księży Siedleckich: I. Ks. Do- 

■ninik Siedlecki, ur. w Solcu w diecezji krakowskiej 4 V III 1673 r. Przyjęty do 
seminarium warszawskiego 14 V III 1689 r. złożył tam śluby 15 V III 1691 r. 
"  obecności ks. Maestroni. II. Ks. Stanisław Siedlecki, ur. w Solcu w die- 
cezji krak. 10 V  1676 r. Przyjęty do seminarium warsz. 7 V I 1692 r., złożył 
łan» śluby 8 VI 1694 r. w obecności ks. C ibonfego. Zmarł 4 IX  1736 r. w miej- 
*c»wosci Święty W ojciech  jako superior. Ks. M. K a m o c k i, ks. G. P e r -

0 y r e, o. c., s. 208— 210; N ot impr., T. IV, s. 208— 210; Cathalogus Pcrsona- 
f|̂ n Congr. Miss. Proyinciae Polonae ab a. 1686 (AMS, rkps s. 2 1 ) —  jako 
^'^jscc jego śmierci podaje Gdańsk. Nie wiadomo, który z nich był profesorem

r*emyślu.
54 Ks. W. Kochowski, 1. c.

*l -N->asza Przeszłość



322 K«. JA\ RĄB [681

przyjęty do seminarium warszawskiego 11 XI 1740 r., złożył tam 
śluby 12 XI 1742 r. Był wizytatorem w latach 1774— 1788 r.55.

26. K s. S ł u p e c k i  —  był profesorem w Przemyślu 36.
27. K s. T o m a s z  S t r z e g o c k i ,  profesor seminarium prze

myskiego 37, urodził się w Gostyniu w diecezji poznańskiej 19 XII 
1675 r.,wstąpił do seminarium warszawskiego 20 XII 1707 r., 
gdzie złożył śluby w obecności ks. Tarły 21 XII 1709 r. Przed 
wstąpieniem do misjonarzy był sekretarzem arcybiskupa Szem
beka. Był to kapłan gorliwy i wzorowy. Jako superior łowicki 
przybył do Przemyśla i tu zmarł 4 I 1737 r.58.

28. K s. S y k o r a  wykładał w Przemyślu teologię moralną od 
1746 r.5*.

29. K  s. S z y m a ń s k i  wykładał teologię moralną w Prze
myślu w 1780 r.,#.

55 Catalogue..., s. 366; ks. M. K  a in o c k i, ks. G. P e r b o y r e ,  o. c., T. I, 
s. 430— 438; Not. impr., T. V , s. 31— 39; ks. A . S c h 1 e t z, Jakubotcski..., s. 17.

58 Ks. W. Kochowski, I. c., Catalogue... nie ma żadnych wzmianek o ks. 
Słupeckim.

57 Ks. W. Kochowski, 1. c.
58 Cathalogus Domorum Congr. Miss. ab a. 1625 et Personarum Provin- 

ciae Polonae ab a. 1686 (AMS, rkps s. 22 ); Catalogue..., s. 578; ks. M. K a
tu o c k i, ks. G. P e r b o y r e ,  o. c., T. I, s. 194— 195; ks. Gaworzewski art. 
cyt., s. 99— 225; S. E. Chodakowska, rkps cyt.: były superior, zmarł 4 I 1737 r. 
jako prokurator Domu Łowickiego udawszy się do Przemyśla w sprawie Domu 
Łowickiego.

59 Ks. W. Kochowski, 1. c .; Catalogue..., s. 580 przytacza dwu księży o na
zwisku Sykora: I. Ks. R udolf Sykora, urodzony w diecezji praskiej 2 XII 
1714 r. Przyjęty do seminarium krakowskiego 28 V 1736 r. złożył tam śluby
29 V  1738 r. Zmarł jako superior w Zasławiu 24 X II 1768 r. —  Ks. M.
m o c k i, ks. G. P e r b o y r e ,  o. c., T. I, s. 611— 614. II. Ks. Filip Sykora- 
ur. w diec. praskiej 30 IV  1725 r., przyjęty do seminarium 14 X I 1742 r., złożył 
śluby 15 X I 1744 r. Zmarł 17 IV  1788 r. w Warszawie przy szpitalu D z ie c ią tk a  

Jezus. Cathalogus Domorum Congr. Miss. et Persouarum Provinciae P olon ae  

ab a. 1686 (AMS, rkps s. 31— 34). Nie wiadomo, który z nich był p r o fe s o r e m  

w Przemyślu.
60 Ks. W. Kochowski, 1. c .; Catalogue..., s. 582 przytacza dwu księży -W

mańskich: I. ks. Feliks Aleksy Szymański, syn Zygmunta i Krystyny, *ir- 
wsi Stanisławowo (diec. gnieźn.) 5 V II 1755 r. przyjęty do s e m in a r iu m  

kowskiego 26 X I 1775 r., złożył tam śluby 27 XI 1777 r. w o b e c n o ś c i  ks.
wlikowskiego. II. ks. Józef Szymański, ur. w Lisie (diec. krak.) 15 V
przyjęty do seminarium na Stradomiu 31 V II 1746 r., złożył śluby 1
1748 r. w obecności ks. Webera. —  Liber Votistarum Sem. Interni
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30. K s. I g n a c y  Ś w i ą t k o w s k i ,  profesor seminarium 
przemyskiego6I, urodził się w diecezji gnieźnieńskiej 29 YII 
1726 r., przyjęty do seminarium warszawskiego 13 VII 1747 r., 
złożył tam śluby 14 VII 1749 r. Zmarł w Zasławiu 1801 r.82.

31. K s. I g n a c y  T y 1 i a n, profesor teologii moralnej 
w Przemyślu, urodził się 30 VII 1734 r. w diecezji warmińskiej, 
kształcił się w Chełmnie i Toruniu, przyjęty do seminarium Św. 
Krzyża w Warszawie 19 IX 1753 r.83. Czas pobytu w seminarium 
wyzyskał na naukę i własne uświęcenie. Śluby złożył 30 IX  
1755 r. Wykładał filozofię na Stradomiu i teologię moralną 
w Przemyślu, gdzie prowadził życie bardzo świątobliwe i umar
twione 84. Ze seminarium nigdy nie wychodził, nie znał Przemyśla,

Stradom. Congr. Miss. (AMS, rkps pod r. 1738) ma następujący własnoręczny 
wpis ks. J. Szymańskiego, który cytuję dla przykładu z pośród wielu wpisów 
w księdze ślubów z lat 1747— 1794: „E go Josephus Szymański, indignus cleri- 
cus Congr. Miss., natus in villa Lisie dioec. Cracoviensis ex legitimis paren- 
tibus Mathia Szymański ac matre Catharina die 25 Martii 1727. Susceptus ad 
Congr. anno Dni 1746 die 31 mensis Julii a Reverendo Dno Petro Gorgio 
Seminarii Interni Domus Stradomiensis ad Cracoviam pro tunc Directore, post 
triennium integrum Seminarii interni expletum et post considerationem eorum 
<|uas concernunt vota, quae emittuntur in dicta Congregatione iuxta Brevia 
Apostolica Alexaudri VII et Clementis X ac novissimum Benedicti X IV  a me 
intellecta in praesentia Reyerendissimi Dni Antoni Weber eiusdem Sem. Direc- 
toris emisi vota die 1 mensis Augusti anni 1748 in hanc formam : Ego Josephus 
Tymański indignus clericus Congr. Miss. Coram Deo, Beatissima Virgine Maria 

universa Curia coelesti voveo castitatem, paupertatem et Superiori nostro 
<’ iusquc successoribus ohedientiam iuxta dictae Congr. Regulas et constitutio- 
nes. \ oveo etiam me toto vitae tem pore pauperum rusticanorum in dicta Congr. 
saluti opcram navaturum luediante Dei gratia, quam ad hoc suppliciter invoco. 
Josephus Szymański —  indignus clericus Congr. Miss. mp.”  Nie wiadomo, który 
z nich był profesorem  w Przemyślu.

81 Ks. W. Kochowski, I. c.
8J Catalogue..., s. 580.
8,1 Ks. M. K a m o c k i ,  ks. G. P e r b o y r e ,  o. c., s. 182— 183. Natomiast 

Kalogue..., s. 604 —  podaje datę urodzenia 1 \ III  1734 w diec. chełmińskiej,
* datę przyjęcia do seminarium 29 IX 1753.

M Ks. J. G a w o r z e w s k i ,  art. cyt., s. 98; Cathalogus Domorum Congr. 
,8S' ab a. 1625 ot Personarum Proyinciae Polonae ab a. 1686 (AMS, rkps 

^ ^0'—U ); ks. M. K a m o c k i .  ks. G. P e r b o y r e .  o. c. T. I, s. 182— 192. 
s. 185: „11 etait tlone Chartreux a la maison —  selon rexpression cle

I * Wincent” .
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a nawet nie wiedział, gdzie jest kuchnia w seminarium. Jeg0 
uczniowie, kapłani diecezji przemyskiej, mówili, że wszystkim 
chciał przelać swoją wielką wiedzę 63. Na prośbę arcybiskupa 
Wiednia, kardynała Migazzi’ego, wysłał go wizytator polskiej pro
wincji, ks. Piotr Jacek Śliwicki, w 1760 r. do Wiednia i Vacz 
na Węgry, by zreorganizować tamtejsze seminaria duchowne. 
Wraz z ks. Tylianem byli tam ks. Tomasz Hussarzewski i ks. Har- 
delai Po powrocie wykładał teologię we Wilnie, gdzie cieszył 
się szacunkiem ludu i duchowieństwa. Potem był superiorem we 
Włocławku67. W  1775 r., jako superior Domu we Worniach na 
Żmudzi, zorganizował tam seminarium diecezjalne i był jego 
pierwszym regensemB8. Był tam kochany przez kler i lud. Stąd 
powołano go na superiora i proboszcza do Sambora, gdzie zastał 
trudne warunki materialne, gdyż rząd austriacki zabrał sumy 
pieniężne, a ludność nie chciała składać należnych świadczeń. 
Jednak swoją dobrocią i grzecznością pozyskał sobie lud, który 
potem świadczył mu przysługi materialne. Lud cenił jego świą
tobliwość i mądrość, zasięgał jego rady, przyjmował upomnienia. 
Ks. Tylian szczególną opieką otaczał biednych i chorych. Kiedy 
władze zaborcze czyniły mu różne trudności i przykrości, znosił 
je cierpliwie. Pewnego razu wysłano na niego do gubernium we 
Lwowie fałszywy donos. Ks. Tylian napisał takie sprostowanie, 
że gubernator nakazał go publicznie przeprosić w obecności ko
misarza i jego współpracowników. Gdy jeden z misjonarzy w te
stamencie zapisał mu znaczny majątek, ks. Tylian zrzekł się g°- 
Kiedy cesarz Józef II zabronił łączności z generalnym p r z e ło ż o 

nym i prymasem, ks. Tylian —  jak i inni zakonnicy —  posta
nowił opuścić zabór austriacki. Austriacy chcieli go za trzym a ć, 

obiecywali zaszczyty i bogactwa, ale on odpowiedział, że chce 
żyć i umrzeć w swoim Zgromadzeniu, które jest jego matką i kto 
remu wszystko zawdzięcza. Wśród ogólnego żalu ludu opus

65 Tamże, s. 184— 185; ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 87 i 92. ^
06 Ks. A. S c li 1 e t z, Józef Jakubowski..., s. 19; ks. M. K a m o c k i, * 8, 1 

P e r 1) o y r c, o. c., s. 185.
67 Tamże, s. 185— 186; ks. J. G a w o r z e w s k i ,  art. cyt., s. 106.
68 Tamże, s. 126.

Sanib°r" bid z płaczem odprowadził go daleko. Przybył 9 III 
1786 r. do Lublina i tu zmarł 22 III 1786 r.“9.

32. K s. P i o t r  S t a n i s ł a w  W a i s 70, profesor seminarium 
przemyskiego ,l, urodził się w diecezji warmińskiej 21 IX 1671 r., 
przyjęty do seminarium warszawskiego 8 IX 1691 r., złożył śluby
9 IX 1693 r. w obecności ks. Ciboni. Zmarł 3 VIII 1708 r. 
w Warszawie 72.

33. K s. W y s z  y ń s k i, profesor seminarium przemyskiego 73.
34. K s. T o m a s z  Z a b ł o c k i ,  profesor seminarium prze

myskiego 7i, urodził się w diecezji chełmińskiej 31 X  1718 r., 
przyjęty do seminarium warszawskiego 28 YII 1738 r., złożył 
śluby 29 YII 1740 r. wr obecności ks. Cossart. Zmarł w Horo- 
dence 8 III 1761 r.73.

35. K s. M i c h a ł  J ó z e f  Z i  e m i a k i e w i c z, profesor se
minarium w Przemyślu 76, urodził się w Samborze 17 IX 1730 r. 
Przyjęty do seminarium stradomskiego 8 IX 1748 r., złożył śluby
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69 Ks. M. K a m o c k i ,  ks. G. P e r b o y r e ,  o. c., s. 186— 192. Catalogue..., 
s. 604 jako datę śmierci podaje 23 III 1785.

Tamże, s. 625 i 628: ks. Weiss, ur. w Ornecie w iliec. warmińskiej.
11 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 87.
72 l.atalogue..., s. 625— 628; ks. M. K a m o c k i .  ks. G. P e r b o y r e ,  o. c., 

T. I, s. 5 0 -5 1 .
,:l Ks. W. Kochowski. 1. c. Myło dwu księży Wyszyńskich, ale nie wiadomo, 

który z nich byl profesorem w Przemyślu: I. Ks. Jan Wyszyński, ur. w diec. 
Pozn. 20 I 1699 r., przyjęty do seminarium warsz. 6 II 1719 r., zlożyl śluby
9 II 1721 r. w obecności ks. Bocheńskiego. Był superiorem i prokuratorem 
Prowincji. Zmarł 15 II 1773 r. w Warszawie. —  Catalogue..., s. 633; Cathalogus 
domorum Congr. Miss. et Personarum Provinciae ab a. 1686 (AMS, rkps s. 24).

Ks. Antoni Wyszyński, ur. 14 VI 1753 r. we wsi Błonie Wysokie (diec. 
tacka), syn Józefa i Zofii z Dąbrowskich, przyjęty do seminarium na Strado-
1,11,1 12 I 1775 r. przez dyrektora, ks. Bartłomieja Jacka Jeżowskiego, złożył 
slaby 12  I 1777  r. w obecności ks. dyrektora Jędrzykiewicza. —  Liber Yoti- 
8tarum Sem. Interni Domus Stradom. Congr. Miss. (AMS. rkps pod r. 1777).

Ks. W. Kochowski, 1. c.
40 Cathalogus Domorum Congr. Miss. ab a. 1625 et Personarum Provin- 

Clae Polonae ab a. 1686. (AMS, rkps s. 33; Catalogue..., s. 636; ks. M. K a- 
1110 c k i, ks. G. P e r b o y r e ,  o. c., T. I. s. 344.

46 Ks. W. Kochowski, 1. c.
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20 IX  1750 r. w obecności ks. Webera. Był prefektem w Gnieźnie 
i superiorem 77.

Jest pewne, że oprócz wyżej wymienionych w seminarium 
przemyskim uczyło więcej profesorów-misjonarzy, o których za
piski nie dochowały się lub na razie są niedostępne.

Ks. W. Kochowski78 podaje profesorów-misjonarzy w takim 
porządku chronologicznym:

a) Profesorzy teologii moralnej: Tomasz Lekiert 1725— 1741, 
Piotr Sarnai od 1742, Sykora od 1746, Niewiarowski od 1748, 
Kopecki od 1752, Schultz, Koczoni od 1764, Tylian, Szymański 
w 1780 r.

b) Profesorzy seminarium: Dobrzyński (t w Przemyślu 
w 1694 r.), Wais, Potyralski, Siedlecki, Cybulakowski, Couture, 
Kasperowicz, Czechowicz, Schrótter, Malinowski, Machiewicz, La
socki, Bodyni ( f  w Przemyślu w 1732 r.), Wyszyński. Strzegocki 
(f  w Przemyślu w 1737 r.), Zabłocki, Siemieński, Świątkowski, 
Słupecki, Russocki, Ziemiakiewicz, Rylski i Lejowski.

W y k a z  k l e r y k ó w  i b r a c i  m i s j o n a r z y  
w D o m u  P r z e in y s k i m

a) K l e r y c y .  Jako klerycy przebywali w seminarium prze
myskim następujący alumni-misjonarze:

1. A k a c j u s z  B e r n a r d  B o e d e k e r 1.
2. A n t o n i  D ą b s k i 2. Urodził się w diecezji g n ie ź n ie ń s k ie j  

16 VI 1761 r., przyjęty do seminarium we Wilnie 8 XI 1778 H 
Złożył śluby 9 XI 1780 r. Zmarł 23 IV 1815 r. Był kapłanem-nii- 
sjonarzem 3.

3. K a z i m i e r z  K o c h a n o w s k i 4.
4. A n d r z e j  M i k o ł a j  N i e  w i ń s k  i, kaplan-misjonarł.

77 Liber Yotistarum Sem. Interni Domus Stradom. Congr. Miss. (A 
rkps pod r. 1750); Catalogue..., s. 639.

78 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 87.
1 Zobacz wyżej: Wykaz profesorów sem. przeni. —  pod Boedecker. K * : 

Kochowski, rkps cyt., s. 87.
2 Ks. W . Kochowski, 1. c.
* Catalogue..., s. 173. n
4 Ks. W. Kochowski. I. c. Zobacz wyżej: Wykaz rektorów sem* P1̂

p o d  Kochanowski.
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Ur. diecezji łuckiej 6 XII 1723 r. Przyjęty do seminarium war
szawskiego 9 XI 1746 r. Złożył śluby w Przemyślu 10 XI 1748 r. 
w obecności ks. Kuhna. Jako superior zmarł w Samborze w listo
padzie 1770 r.5

5. K a s p e r  P r o s z k o w s k i ,  kapłan-misjonarz. Ur. w Płoc
ku 5 I 1729 r. Przyjęty do seminarium warszawskiego 26 XII 
1755 r. Złożył śluby w Przemyślu 6 I 1758 r. Zmarł w Samborze '.

6. S t a n i s ł a w  S t r a c h o w s k i ,  kapłan-misjonarz. Ur. 
w diecezji poznańskiej 24 X  1660 r., przyjęty do seminarium war
szawskiego 6 X  1687 r., złożył śluby w Przemyślu 7 X 1687 r. 
w obecności ks. Delpacy 7.

b) B r a c i a .  1. G r z e g o r z  M a y c h o w s k i ,  w spisie z 27
V 1784 r. jęst wymieniony jako hrat-laik w Przemyślu s.

2. F r a n c i s z e k  W o ź n i a c k i ,  ur. w Samborze 2 X 1681 r. 
Przyjęty do seminarium w Przemyślu 19 III 1704 r. Złożył śluby
11 X 1701 r. w obecności ks. Zakrzewicza *.

W y k a z  c z ł o n k ó w  Z g r o m a d z e n i a  K s i ę ż y  
M i s j o n a r z y  p o c h o d z ą c y c h  z d i e c e z j i  

p r z e m y s k i e j

0  skuteczności pracy księży misjonarzy w diecezji przemyskiej 
świadczy znaczna liczba członków tego Zgromadzenia pochodzą
cych z tejże diecezji.

a) Księża misjonarze pochodzący z diecezji przemyskiej
1. K s. T o m a s z  B i e g a n o w s k i ,  ur. we wsi Dąbrówka 

15 XII 1734 r. jako syn Jana i Magdaleny, został przyjęty do se
minarium internum na Stradomiu 6 VIII 1752 r. przez dyrektora

° Catalogue..., s. 454; Cathalogus Domorum Congr. Miss. ab a. 1625 et 
Personarum Provinciae Polonae ab a. 1686 (AMS, rkps s. 37) dopisek: „ohiit 
^#mboriae in peste'\

B Tamże, s. 46; Catalogue..., s. 509.
' Catalogue..., s. 578.
s Przemyśl 1, Seminarium 1, 1771— 1788 (ADP. rkps ks. 229, s. 88— 90).
9 Catalogue..., s. 632: coadjuteur =  brat.
1 Wykaz ten nie jest kompletny, chodzi tylko o przedstawienie ogólne,

diecezja przemyska dostarczała członków misjonarzom, kiedy pracowali
,etninarium przemyskim.
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ks. Mikołaja Siemieńskiego. W jego obecności złożył śluby 7 VIII 
1754 r. Zmarł 12 IV 1769 r.%

2. K s. T o m a s z  B r o d o w i c z ,  nr. w Sokołowie 6 \  
1692 r., przyjęty do sem. warsz. 26 X 1713 r. Złożył śluby 
w 1715 r.s.

3. K s. J ó z e f  B u c z k o w s k i ,  ur. w Sokołowie 4 III 
1714 r., przyjęty do sem. na Stradomiu 17 VI 1736 r. Złożył 
śluby 18 VI 1738 r. w obecności ks. Więckowskiego. Zmarł 20 VII 
1789 r. w Zasławiu4.

4. K s. S e 1) a s t i a n C h m i e l o w s k i ,  ur. 25 I 1763 r. 
Przyjęty do sem. warsz. 6 IX 1778 r. Złożył śluby 7 IX 1780 r. 
Zmarł w Lublinie 25 I 1829 r.3

5. K s. P a w e ł  C i e ś 1 i c k i, ur. 25 1 1732 r. Przyjęty cło 
sem. warsz. 24 IX 1756 r. Złożył śluby 25 IX 1758 r. w obecności 
ks. Bogdanowicza. Zmarł w Gnieźnie 30 XII 1775 r.8

6. K s. K r z y s z t o f  D u d k i e w i c z ,  ur. 8 IX  1757 r. Przy
jęty do sem. warsz. 8 IX. 1776 r., złożył śluby we Wilnie 9 IX 
1778 r. w obecności ks. Krzemkowskiego 7.

7. K s. B ł a ż e j  F a b i n o w i c z, ur. 3 II 1756 r. Przyjęty 
do sem. warsz. 15 XI 1778 r. Śluby złożył 16 XI 1780 r. Jako 
superior zmarł w Siemiatyczach 1824 r.s

8 . K s. J a n  F e d e r o w i c z ,  ur. 24 XI 1732 r. Przyjęty do 
sem. warsz. 19 III 1757 r. Śluby złożył 20 III 1759 r.9

9. K s. M i c h a ł G r u s z e c k i ,  ur. 30 VIII 1698 r. Przy

2 Liber Votistarum Sem. Interni Domus Stradom. Congr. Miss. (A M S ,  

rkps pod r. 1754); Cathalogus Domorum Congr. Miss. et Personarum P r o v i n -  

ciae Polonae (AMS, rkps s. 42); Catalogus..., s. 63.
3 Tamże, s. 94.

j ,4 Tamie. s. 99. Cathalogus Domorum Congr. Miss. et Personarum Provin- 
ciae Polonae (AMS, rkps s. 31): „oh iit in Horodynka 1790” .

5 Tamże, s. 64; Cathalogue..., s. 134.
6 Tamże, s. 137; Cathalogus Domorum Congr. Miss. et Personarum Pr0' 

yinciae Polonae (AMS, rkps Si 47).
7 Catalogue-.., s. 204.
S Tamże, s. 220; Cathalogus Domorum Congr. Miss. et Personarum Pr0 

vinciae Polonae (AMS. rkps s. 64).
9 Tamże, s. 47: adn.: „ex iit” ; Catalogue..., s. 224.
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jęty do seminarium 30 I 1717 r. Śluby złożył 30 I 1719 r. Zmarł 
1 0  V 1748 r.10

10. K s. M i k o ł a j  J a k i m o w s k i ,  ur. 6 X II 1757 r. Przy
jęty do sem. warsz. 15 XI 1778 r. Złożył śluby 16 XI 1780 r.11

11. K s. B a r t ł o m i e j  K o w a l e w s k i ,  ur. 20 VIII 1767 r. 
Przyjęty do sem. warsz. 7 X II 1783 r., złożył śluby 8 X II 1785 r.12

12. K s. A n t o n i  L e s z n i o w s k i, tir. 20 VI 1719 r. Przy
jęty do sem. warsz. 6 X  1740 r. Umarł w Lublinie 2 X II 1780 r.13

13. K s. A n t o n i  J a n  L u d w i k  L e s z o w s k i ,  ur. w Ja
rosławiu 2 I 1719 r. Przyjęty do sem. warsz. 6. X  1740 r. Śluby 
złożył 7 X  1742 r. w obecności ks. Melwińskiego. Zmarł w Lublinie 
jako superior 2 X II 1780 r.14

14. K s. Ł u k a s z  L a g  u z i e w i e  z, ur. w Mościskacli 5 X
1721 r. Przyjęty do sem. stradom. 25 III 1743 r. Złożył śluby
26 III 1745 r. w obecności ks. Gurgoisza 15.

15. K s. W a w r z y n i e c  N i k l i ń s k i ,  ur. w Jarosławiu
10 VIII 1734 r. Przyjęty do sem. na Stradomiu 6 IX  1756 r. 
Złożył śluby 7 IX  1758 r. w obecności ks. Hardelay 16.

16. K s. Ł u k a s z  N i w i ń s k i ,  ur. 9 X  1691 r., przyjęty do 
<pni. 13 III 1717 r., złożył śluby 14 Tli 1719 r. Zmarł jako su
perior w Siemiatyczach 17.

17. K s. M a c i e j  R o g a c z e w s k i ,  ur. 5 II 1730 r., przy
jęty do sem. warsz. 25 VIII 1748 r., złożył śluby 3 IX 1750 r.

10 Tamże, s. 281; Cathalogus Domorum Congr. Miss. et Personarum Pro- 
'inciae Polonae (AMS, rkps s. 24).

11 Tamże,s. 64; „ex iit in Illukszta 1789” ;  Catalogue..., s. 315.
12 Tamże, s. 334; Cathalogus Domorum Congr. Miss. et Personarum Pro- 

'ineiae Polonae (AMS, rkps s. 69).
13 Ks. M. K a m o c k i .  ks. G. P e r b o y r e ,  o. c., T. I, s. 238— 241.
14 Catalogue..., s. 383; Cathalogus Domorum Congr. Miss. ct Personarum 

^ “yinciae Polonae (AMS, rkps s. 33).
15 Tamże, s. 35; Catalogua..., s. 343.

. 11 Tamże, s. 454; Liber Yotistarum Sem. Interni Domus Stradom. Congr.
"**• (AMS, rkps —  pod r. 1758) jako datę urodzenia podaje 10 V III 1732; 

Wyjęcie do sem. 29 V III 1756, a dzień ślubów 30 VIII 1758; Cathalogus Do- 
#tUm Congr. Miss. et Personarum Provinciae Polonae (AMS, rkps s. 46).
; 11 Tamże, s. 24.



w obecności ks. Szaszko. Zmarł 21 III 1764 r. w Łowiczu. Kształ
cił się w szkole jezuitów w Samborze 18.

18. K s. S t a n i s ł a w  R u d k o w s k i ,  ur. 4 \ 1734 r., przy. 
jęty do sem. warsz. 28 X 1755 r., złożył śluby 29 X 1757 r. 
w obecności ks. Kotarskiego ,9.

19. K s. K a s p e r  S z n a j d r o w i c z ,  ur. 14 I 1733 r., przy. 
jęty do sem. 27 VI 1753 r., złożył śluby 27 VI 1755 r. Zmarł 
22 I 1768 r. w Warszawie 20. Pracował w Samborze.

20. K s. S z y m o n  A n t o n i  S z y d e 1 s k i, ur. w Sokołowie
5 X 1692 r., przyjęty do sem. warsz. 26 X 1713, złożył śluby
27 X  1715 r. w obecności ks. Siedleckiego. Zmarł w Chełmnie21.

21. K s. S t a n i s ł a w  W a 1 a w s k i, ur. 21 XI 1736, przy
jęty do sem. warsz. 11 X  1756, złożył śluby 12 X  1758 w obec
ności ks. Bogdanowicza. Zmarł w 1814 r. w szpitalu Dzieciątka 
Jezus w Warszawie 22.

22. K s. S e b a s t i a n  W o l i ń s k i ,  ur. 15 I 1742 r. w Łań
cucie, przyjęty do sem. warsz. 25 VII 1759, złożył śluby 26 VII
1761 r. w obecności ks. Bogdanowicza. Zmarł 3 IX 1811 r. w War
szawie 2S.

23. K s. M a c i e j  W i c z k i e w i c z  (Wyckiewicz), ur. 24 II 
1747, przyjęty do sem. warsz. 12 II 1767, złożył śluby 13 II 
1769 r. w obecności ks. Rembowskiego. Zmarł w Warszawie 
w r. 1775 24.

24. K s. A n t o n i  W i e r k i e j o w s k i  (Wierkiejoński), ur.
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18 Tamże, s. 39; ks. M. K a m o c k i ,  ks. G. P e r b o y r  e, o. c., T. U  
s. 199— 202; Catalogue..., s. 534.

19 Tamże, s. 546; Cathalogus Domorum Congr. Miss. et P e rso n a ru m  Pr® 
yinciae Polonae (AMS, rkps s. 45).

20 Tamże, s. 44; ks. M. K a m o c k i, ks. G. P e r b o y r e, o. c., T. I* *• 
Cathalogue..., s. 581.

21 Tamże, 8. 582; Cathalogus Domorum Congr. Miss. et P e rson a ru m  Pr0" 
yinciae Polonae (AMS, rkps s. 23).

22 Tamże, s. 47; Catalogue.... s. 626.
23 Tamże, s. 632; ks. M. K a m o c k i ,  ks. G. P e r li o y r e, o. c., "MI

s. 438— 441; Cathalogus Domorum Congr. Miss. et Personarum
Polonae (AMS, rkps s. 49) —  zaznacza, że hyl wizytatorem. Dopisek:
tator. Y ir singularis” .

21 Tamże, s. 55; Catalogue..., s. 628.

20 I 1760 r., przyjęty do sem. warsz. 30 XI 1777 r., złożył śluby 
1 XII 1779 r. w Warszawie 23.

b) Członkowie Zgromadzenia Misjonarzy pochodzący z diece
zji przemyskiej, którzy prawdopodobnie byli kapłanami, a nie 
braćmi-łaikami.

1. S z y m o n  T a d e u s z  B l i ź n i c k i ,  ur. 26 X 1737, przy
jęty do sem. warsz. 13 XII 1771, złożył śluby 14 XII 1773 r. 
Zmarł 23 V 1805 r. w Siemiatyczach 2B.

2. T o m a s z  C h m i e l o w s k i ,  ur. 10 XII 1732 r., przyjęty 
,lo sem. 21 VIII 1757, złożył śluby 22 VIII 1759 r. Zmarł 10 VI 
1768 r. przy szpitalu Dzieciętka Jezus w Warszawie27.

3. J a n  C z e l a s z k i e w i c z ,  ur. 25 XII 1732, przyjęty do 
sem. 28 X 1757, złożył śluby 29 X 1759. Zmarł w r. 1795 w War
szawie 28.

4. P i u s  D z i e d z i c k i ,  tir. 14 VII 1799, przyjęty do sem. 
warsz. 8 IX 1816, złożył śluby 9 IX 1818, zmarł u św. Krzyża 
w Warszawie 10 IV 1825 r.29.

5. R u d o l f  Z a j ą c z k o w s k i ,  ur. 25 IV 1790 r., przyjęty 
do sem. warsz. 25 II 1820, złożył śluby 21 VI 1821 r. Zmarł 
w Ożarkowie 30.

c) Bracia misjonarze pochodzący z diecezji przemyskiej.
1. S e b a s t i a n  B o b r o w s k i ,  ur. 16 I 1730, przyjęty do 

sem. warsz. 12 VIII 1757 r., złożył śluby 22 VIII 1759 r. w obec
ności ks. Bogdanowicza

2. M a c i e j  A n t o n i  K o s s a k ,  ur. w Przemyślu 29 VIII 
1690 r., złożył śluby we Wilnie w obecności ks. Butkiewicza®2.
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2,1 Tamże, s. 629; Cathalogus Domorum Congr. Miss. et Personarum Pro- 
' i n c i a e  Polonae (AMS, rkps, s. 63) ma dopisek: „ex iit Varsaviae 1783” .

26 Tamże, s. 58; Catalogue..., s. 68.
”  Tamże, s. 134; Cathalogus Domorum Congr. Miss. et Persoiiarum Pro- 

v'nciae Polonae (AMS, rkps s. 48).
■8 Tamże, s. 48; Catalogue..., s. 163.

Cathalogus Domorum Congr. Miss. et Personarum Provinciae Polonae 
(AMS, rkp9, s. 82).

30 Tamże, s. 84.
51 ('atalogue..., s. 69.
3" Tamże, s. 333.
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3. J a k u b  M r o c z k o w s k i ,  ur. 23 VII 1752, przyjęty d0 
sem. warsz. 27 X 1*76, złożył śluby 28 X I i i8 r.33.

4. J a n  1* r z e s z o w s k i, ur. 23 VI 1705, przyjęty do sem. 
warsz. 24 IV 1725, złożył śluby w Lublinie 25 IV 1727 r. Zmarł
19 V 1797 r. w Warszawie34.

5. J a n  W r ó b 1 e w i c z, ur. 10 IX 1744, przyjęty do sem. 
warsz. 2 XII 1766, złożył śluby 3 XII 1768 r.»\

Do księży misjonarzy wstąpił senior wikarycli kolegiaty brzo
zowskiej, ks. Maciej Grochmalicki36. Wprawdzie diecezja krakow
ska sięgała w owym czasie aż po San, ale na te strony oddziały
wali raczej misjonarze przemyscy i ich wpływom Zgromadzenie 
zawdzięcza swych członków z Radomyśla37, miasta Ulanowa38 
i innych miejscowości należących wprawdzie do diecezji krakow
skiej, ale odległością bliższych do Przemyśla. Zdarzyło się i tak, 
że musieli misjonarze wydalić Józefa Huppela, ur. 28 X 1736 
w diec. przem., a przyjętego do seminarium 13 VII 1752 r. Nie 
dopuszczono go do złożenia ślubów —  dimissus ante rota, iterum 
ac iterum dimissus 39.

PRZYGOTOW ANIE ALUMNÓW PRZEMYSKIEGO SEMINARIUM 
DUCHOWNEGO DO KAPŁAŃSTW A

P r z y j ę c i e  k a n d y d a t ó w  do s e m i n a r i u m

Akt erekcyjny przepisał, że do seminarium można przyjmo
wać kandydatów do kapłaństwa, którzy ukończyli dwadzieścia lat 
i mają na tyle zdolności i przygotowania, że potrafią się uczyc 
teologii moralnej. Bp Sierakowski w swym dekrecie reformacyj-

33 Tamże. s. 447.
34 Tamże. s. 510.
33 Tam ie, s. 632.
36 Będzie mowa o nim w pracy o seminarium brzozowskim.
37 Z Radomyśla pochodził misjonarz Jakub Sokołowski, ur. w r. 

Liber Votistarum Sem. Interni Domus Stradom. Congr. Miss. (AMS, rkps, P 
r. 1755).

38 Z Ulanowa pochodził misjonarz Maciej Franciszek D ą b r o w s k i ,

w 1759 r. Tamże, pod r. 1781; Cathalogus Domorum Congr. Miss. et Person* 
rum Provinciae Polonae (AMS, rkps, s. 65).

39 Tamże, s. 42.
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jiyin z 3 V 1744 r. zarządził, że kandydat do seminarium winien 
zacząć dwudziesty trzeci rok życia, ma przedłożyć świadectwo do
tychczasowej nauki —  bene exercitati in urte diulecticae et aliis 
scholasticis urtibus. Ma też okazać świadectwo obyczajów od swe
go nauczyciela lub innej poważnej osoby '. Kandydaci semina
rium przemyskiego kształcili się przeważnie w kolegiach jezuic
kich w Przemyślu, Samborze, Krośnie i Jarosławiu oraz w ko
legium pijarskim w Rzeszowie. Szkoły rzeszowska i krośnieńska 
dostarczały do seminarium co roku około dwudziestu kandyda
tów 2. Przed przyjęciem do seminarium prefekt przeprowadzał su
rowy egzamin z łaciny, dialektyki i innych przedmiotów3. Do 
seminarium zgłaszało się najwięcej młodzieży z warstw nieszla- 
checkich, ze wsi i ubogich mieszczan4. Uczniowie seminarium 
dzielili się na dwie grupy: I. alumni, którzy mieli bezpłatne utrzy
manie, przyjmował ich prefekt za zgodą biskupa lub jego za
stępcy, mieli pierwszeństwo przy przyjęciu; II. konwiktorzy, opła
cali za swe utrzymanie, przyjmował ich sam prefekt 5. Tak alumni 
jak i konwiktorzy mieli te same obowiązki Czasem w semina
rium przebywali kapłani, by ukończyć swą naukę, rozpoczętą 
przed święceniami

N a u k a  w s e m i n a r i u m  p r z e m y s k i m

1. Cel nauki w seminarium. Seminarium miało przygotowy
wać dla diecezji dobrych duszpasterzy: proboszczów i wikariu- 
»zów. Kandydaci do wyższych godności duchownych uczyli się za 
granicą lub na uniwersytecie krakowskim czy wileńskim. Kandy-

1 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP. rkps ks. 163, k. 652— 
658).

'  Tamże, k. 654 nn; Litterae guberniales 1783— 1784 (ADP, rkps ks. 90,
* V  pismo z 19 M I  1783 r.) —  bp Betański pisze do guherniuni lwowskiego, 

ze do seminarium przyjmuje się takich, którzy ukończyli kurs filozofii.
1 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 57— 58; ks. J. A t a m a  n, <lz. cyt., s. 118.
4 Litterae guberniales 1776— 1781 (ADP, rkps ks. 87, T. II, pismo z 19

1776 r.).
1 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k. 652—

>• dekret reformacyjny bpa Sierakowskiego z 3 V  1744 r.
^   ̂isitatio eccl. cathedr. premisl. 1780 (ADP, rkps. ks. 190, s. 567— 568);

‘Sationes Seuiinaristarum.
7 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., 6. 58.
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daci przemyscy przychodzili najczęściej ze szkoły pijarskiej 
w Rzeszowie i jezuickiej w Krośnie *. W szkołach pijarskich i je. 
zuickich uczono przedmiotów klasycznych, a nadto filozofii jako- 
też teologii dogmatycznej i moralnej. Do seminarium przychodzili 
więc kandydaci dobrze przygotowani. W seminarium chodziło
o to, by alumna dokształcić w teologii moralnej i dogmatycznej, 
praktycznie nauczyć go liturgii, tzn. ceremonii i rubryk, nauczyć 
katechizowania i głoszenia kazań oraz śpiewu. Program ten zdol
ny i przygotowany alumn mógł opanować w ciągu roku, a nawet 
w kilku miesiącach.

2. Czas pobytu w seminarium. Akt erekcyjny wymagał dwu
letniego pobytu w seminarium, to samo nakazał bp Szembek 
w swym dekrecie reformacyjnyni z 22 I 1722 r.2, ale dodał, że 
przełożeni mogą alumna dopuścić wcześniej do święceń, jeśli jest 
należycie duchowo urobiony i umysłowo przygotowany. Ponieważ 
przełożeni zbyt często korzystali z tej możliwości, bp Sierakowski 
w swym dekrecie reformacyjnym z 3 V 1744 r. zarządził, że w se
minarium trzeba uczyć się przez dwa lata, a w nadzwyczajnym 
wypadku za zgodą biskupa można alumna dopuścić do święceń 
w krótszym terminie 3.

3. Rok szkolny. Naukę zaczynano 1 września, a konczono
15 lipca 4. Wakacje trwały sześć tygodni. Dla liturgicznej obsługi 
w katedrze zostawiano czterech alumnów, którzy nie mieli wa
runków do odpowiedniego spędzenia wakacji. Na święta Bożego 
Narodzenia i wielkanocne też udawali się klerycy do domów, ale 
bp Kierski zniósł ten zwyczaj, bo wtedy w katedrze najwięcej są 
alumni potrzebni. W dekrecie reformacyjnym po wizytacji

1 W X V III w. było w Polsce 112 szkól wyższych, <lo których u c z ę s z c z a ł o101.22 400 uczniów. Sami jezuici mieli 34 kolegia. Ks. P. D y 1 1 a, art. cyt-, s.
2 Status moilernus Seminarii eccl. cathedr. premisl. conscriptus pro v*® 

tatione... a die 13 ad 22 Januarii 1722 w Hortus... (ADP, rkps ks. 212*.
168— 177).

3 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k.
658: dekret reformac., pod nr 2).

4 „...inore aliorum seminariorum, ut Nobis ex propria scientia et ®*jnj
rientia constat”  -— zaznaczył bp Sierakowski w swym dekrecie reforroacyjw ^
pod nr 17 —  Tamże.
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1780 r. zarządził bp Kierski, że należy wydalić alumna ze se
minarium, jeśliby nie wrócił z wakacji na 1 września \

4 Przedmioty jakich uczono w seminarium. Głównym przed
miotem nauki była teologia moralna 6. Św. Wincenty zabronił dyk
towania, a nakazał używanie podręcznika, co przypomniał kon
went w 1668 r. Bp Sierakowski nakazał używać w seminarium 
podręcznika teologii moralnej jezuity, ks. Pawła Gabriela (f  1743): 
Theologiu moralis universa ad usurn parochorum et confessa- 
rioruin, wyd. 1726 r. Misjonarze co roku sprowadzali ten pod
ręcznik z Krakowa. Wydanie krakowskie z 1774 r. obejmowało 
dwa tomy: 530 441 stron. Inne przedmioty nazywały się 
exercitia. Uczono ich codziennie po południowej rekreacji przez 
pól godziny. Liturgii uczono dwa razy tygodniowo, sposobu udzie
lania św. sakramentów, rubryk mszalnych i brewiarzowych uczo
no raz w tygodniu. Śpiew gregoriański odbywał się dwa razy 
w tygodniu. Uczono też sposobu katechizowania, a praktycznie 
zaprawiali się klerycy w katedrze. Już bp Szembek (1722) naka
zał, by w niedzielę po południu klerycy katechizowali w katedrze 
tak dzieci jak i dorosłych, czego też pilnował i bp Sierakowski. 
By zachęcić dziatwę do udziału w katechizacji, sesja kapituły
7 I 1762 r. uchwaliła, by prokurator wypłacił z fundacji ks. Goź- 
lińskiego 30 złp na obrazki dla młodzieży 7. Sesja kapituły z 8 I 
1776 r. nakazuje kanclerzowi wglądnąć w sprawę katechizacji, bo 
wikarzy ją zaniedbali. Winien 011 rozmówić się z przełożonym 
misjonarzy, by klerycy w niedzielę po południu o godzinie pierw
e j  »a głos wielkiego dzwonu po kolei nauczali lud w katedrze s. 
Sesja kapituły 25 VI 1776 r. postanawia przedstawić tę sprawę bi
skupowi". Rzeczywiście sesja partykularna 20 VII 1776 r. przed
stawiła biskupowi Kierskiemu w VII punkcie swoich dezydera- 
to"', że wikarzy zaniedbali w katedrze popołudniową katechizację.

'* Visitatio eccl. cathedr. premisl. 1780 (ADP, rkps ks. 190, s. 522,
7 '>68) ;  ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 59.

11 Ks. W . W i c h e r ,  Nauka teologii moralnej w dawnych seminariach 
***jonarskich. („Nasza Przeszłość”  T. III, 1947, s. 162— 180); ks. J. A t a m a n ,  

*• '•> s. 118.
Conclusiones Capituli 1760— 1764 (ADP. rkps T. XV, k. 17).
Conclusiones Capituli 1776— 1778 (ADP. rkps T. X V III, k. 2 ).

* Tamże, k. 37.
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Prosi kapituła, bv biskup swą powagą wpłynął na przywrócenie 
katechizacji. Biskup odpowiedział kapitule, że katechizację bęcja 
przeprowadzać klerycy: singulis Domiiiicis Clerici ex Seminario 
jter turnum debebunt cathecliizare incipiendo a prima liora p0. 
meridiana usque ad secundam, ąuibus triginta floreni polonicales 
annuatim a Capitulo iuxta fundationem persolrantur 10.

Nauki historii Kościoła nie było.
W  niedziele i święta przez pół godziny wykładano Pismo św. 

Nie chodziło tu o naukową egzegezę, ale o to, by zachęcić do czy. 
tania Pisma św. i rozbudzić w alumnach duszpasterską gorliwość, 
do której Pismo św. nawołuje.

Stosownie do wymagania aktu erekcyjnego uczono kleryków 
sposobu nawracania błędnowierców czyli tzw. kontrowersyj. „Prze- 
łożeni nauczą seminarzystów sposobu rozprawiania z heretykami 
i schizmatykami i pozyskiwania ich dla prawdy, w czym klerycy 
ćwiczyć się będą praktycznie przez dysputy w obecności profe
sora” .

Wykładów homiletyki nie było, ale klerycy wygłaszali w re
fektarzu kazania przy obiedzie i wieczerzy, a profesor był przy 
tym obecny. Bp. Szembek w dekrecie reformacyjnym z 1722 r. 
nakazał, by każdy alumn co miesiąc wygłosił w refektarzu przy
najmniej dwa kazania n.

5. Sposób nauczania. Metoda prowadzenia seminarium przez 
misjonarzy podobała się biskupom i żądali oni, by nauczanie 
w seminarium odbywało się według metody misjonarskiej, laki 
dezyderat postawił i bp Sierakowski w swym dekrecie reforma- 
cyjnyni z 3 V 1744 r.12. Codziennie były dwie lekcje, tryyające po 
półtorej godziny. Wykładano po łacinie. Lekcja dzieliła się na 
trzy części: odpytanie poprzedniej lekcji, zbicie zarzutów odpy- 
lanej lekcji i wykład nowego materiału. W  każdą sobotę była 
powtórka materiału z całego tygodnia, a po skończeniu traktatu 
odpytywano całość. Superior Domu był prefektem studiów, °n

10 Tamże, k.53.
11  Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 70— 75; Czego uczono w seminari 

misjonarskich jak również o metodzie nauczania i wychowania w tychże s*® 
nariach patrz: ks. A. S c h 1 e t z, Józef Jakubowski..., s. 120— 127. *

12 Status et vis. eccl. cathedr. preinisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163. k.
658, pod nr 17).
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rozkładał materiał i układał podział godzin, wizytował lekcje, 
dobierał podręczniki 13.

Alumni urządzali pod kierunkiem profesorów publiczne dys
puty np. w latach 1707— 1709. Liber expensarum z tych lat za
pisuje: ,.wino na dysputę 8 złp” , innym razem 16 złp. „Muzyce 
na dyspucie 6 z łp .10 gr. Miód dla muzyków 2 złp 12 gr. Wódka 
na dysputę 1 złp 12 gr” u. W  oratorium zaś seminaryjnym, gdzie 
odbywały się medytacje i konferencje ascetyczne, urządzano dys
puty prywatne 15.

6. Przepisy o zachowaniu się na wykładach. Statuty semina
rium podawały monitoria particularia o zachowaniu się alumnów 
na wykładach. W  profesorze-wykładowcy powinni oni widzieć za
stępcę Pana Jezusa. Gdy ktoś mówi, nie wolno przerywać, bez 
pozwolenia nie wolno się odzywać. Nie należy wyśmiewać argu
mentów i odpowiedzi. Bez pozwolenia nie wolno opuszczać wy
kładu

7. Biblioteka seminarialna istniała od otwarcia zakładu. Liber 
expensarum stwierdza, że były w niej wartościowe dzieła: Corpus 
Juris, Bullarium Benedykta X IV  itp. Widocznie była to poważna 
biblioteka, skoro rząd austriacki po zniesieniu seminarium wy
wiózł tę bibliotekę. Chociaż później budynek został oddany bisku
powi, to jednak biblioteki nie zwrócono 17.

8. Poziom wiedzy ówczesnego duchowieństwa diecezji prze
myskiej. Poziomu wiedzy ówczesnego duchowieństwa nie należy 
mierzyć dzisiejszymi normami, ale ówczesnymi warunkami i po
trzebami. Duchowieństwo owych czasów miało jednak wystarcza
jący poziom wiedzy teologicznej. Wybitniejsi kształcili się za gra-

13 O podręcznikach używanych w seminariach patrz: Wykaz dziel, podług 
*tórych wykładane są w seminariach diecezjalnych nauki (AMS, druk); ks. A. 
^ c h l e t z ,  O niektórych  podręcznikach liturgicznych  mi dawnych seminariach 
duchoicnych w Polsce  (odbitka z „R uchu Biblijnego i Liturgicznego”  Kraków 
l9« ) ;  ks. P. D y 11 a, art. cyt., s. 196— 198.

14 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 71.
15 Status modernus Seminarii eccl. cathedr. premisl. conscriptus pro visi- 

t**ione... a <j;e 13  aJ 22 Januarii 1722 w Hortus... (ADP, rkps ks. 2124, 
'• ***8— 177).

16 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 74.
14 Tamże, s. 74— 75.

22 _  x
B  asza Przeszłość
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nicą i na uniwersytetach, ale zwykle już do diecezji nie wracali I8. 
Ale duchowieństwo parafialne, wychowane w seminarium misjo- 
narskim, nie było zacofane. 0  wysokim poziomie wiedzy ówczes
nego duchowieństwa diecezji przemyskiej świadczą zachowane pro
tokoły kongregacji dekanalnych z lat 1746— 1756 dekanatu pruch
nickiego, jarosławskiego i nowomiejskiego z lat 1768— 1769. Za
chowały się tam odpisy opracowań tematów z teologii moralnej 
i prawa kanonicznego wyznaczanych na kongregacje dekanalne. 
Ks. W. Kochowski19 przytacza tematykę tych opracowań oraz 
nazwiska księży, którzy się wyróżnili w tych elaboratach. Na kon
gregację dekanałną każdy kapłan ma przywieźć 4, a nawet 6 opra
cowanych tematów i oddać je dziekanowi. Takie zarządzenia wy
dał bp Sierakowski ńa kongregacji dziekanów w Brzozowie 9 VI 
1746 r. Na kongregacji dziekanów 29 V III 1747 r. przypomniał 
bp Sierakowski, że na kongregacji dziekan ma dać kapłanom 
kazusy z teologii moralnej do opracowania, a ci pisemnie oddadzą 
je na przyszłej kongregacji. Na kongregacji dziekańskiej 9 IX 
1749 r. w Brzozowie określa bp Sierakowski sex casus morales 
proponantur20. Wypracowania te wykazują dość wysoki stopień 
wiedzy teologicznej ówczesnych kapłanów oraz znajomość wielu 
autorów. By podnieść naukowy poziom duchowieństwa diecezji, 
bp Sierakowski dekretem z 14 X I 1759 r. erygował przy jezuic
kim kolegium w Przemyślu Studium Teologii Spekulatywnej 
i otworzył przy nim publiczną bibliotekę dla duchowieństwa jak 
i świeckich **. Bp Sierakowski ofiarował też jezuitom drukarnię. 
Kiedy zaborczy rząd austriacki usunął jezuitów, przestało istnieć 
owo Studium Teologii Spekulatywnej, a bibliotekę wywieziono 
do Lwowa 22.

18 Acta Eppi Sierakowski 1757— 1760 (ADP, rkps ks. 76, k. 188); ks. J- 
A  t a m a n, dz. cyt., s. 29— 31.

19 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 76 i 77.
20 Ordinationes, declarationes et resolutiones Eppi Sierakowski in 

gregatione Decanorum Brzozowiae 9 VI 1746 w Leges Dioecesis l>rel” 1 
1723— 1782, vol. I (AD P, rkps, bez sygnatury), 29 \ 111 17 17 i 9 IX  17 
punkt VII.

21 Acta Eppi Sierakowski 17‘>7 170(1 (ADP. rk|i> ks. 76. k. 187 1 . 
ks. J. A  t a m a n, dz. cyt., s. 120— 121; ks. W. Kochowski, rkps cy t- s. 10®

22 Tamże, s. 108— 109.
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W y c h  o w a n i e  a l u m n ó w

Misjonarze w seminarium przemyskim stosowali swój wypró
bowany i oparty na dobrym doświadczeniu system wychowania, 
praca naukowa i ćwiczenia religijne były główną treścią tego 
systemu wychowawczego. Konwent generalny 1 z 1668 r. nakazał, 
by we wszystkich seminariach misjonarskich zachować ten sam 
regulamin. Prefekt ma czuwać, by regulamin przez alumnów był 
ściśle zachowany. W  systemie misjonarskim nie ma osobnego ojca 
duchownego, wszyscy profesorzy pełnią tę funkcję: oni spowia
dają alumnów, głoszą konferencje ascetyczne, prowadzą ćwiczenia 
duchowne. Nad całością pracy wychowawczej czuwa prefekt, któ
ry według uchwały konwentu z 1668 r. nie może być spowiedni
kiem alumnów2. Oto szczegóły z wychowania alumnów w semi
narium przemyskim pod zarządem księży misjonarzy.

A. R o z k ł a d  z a j ę ć .

1. Porządek dnia powszedniego. Statuty seminarium przemys
kiego nakazywały, by dzwonić o piątej rano na powstanie ze snu 3. 
Klerycy mają się ubrać, zejść do kaplicy i odmówić poranne mo
dlitwy. O godz. 5,30 —  medytacja w oratorium przez pół godziny. 
Punkty do medytacji odczytują klerycy zmieniając się co tydzień. 
Po medytacji odmawiają wspólnie Horae minores. Czas pozostały 
do godz. 7 przeznaczony jest na naukę. O godz. 7 —  Msza św. 
w kaplicy; wszyscy mają być na niej obecni. O godz. 9 —  wykład 
teologii moralnej przez półtorej godziny. O godz. 11 szczegółowy 
rachunek sumienia, potem obiad. Po obiedzie godzinna rekre-

I ®cja4. Po rekreacji pół godziny śpiewu lub nauka ceremonii.
0 godz. 2 —  wspólne nieszpory i odczytanie rozdziału z Nowego

1 Konwent to zebranie delegatów z wszystkich prowincji misjonarskich. 
I  ^wykle zwołuje się go celem wyboru generalnego przełożonego.

2 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 81— 83.
3 Porządek dnia w seminarium gnieźnieńskim i krakowskim z 1692 r. 

£rzytacza ks. P. D y  11 a, art. cyt., s. 192— 193. W krakowskim seminarium
**ycy wstawali o czwartej rano. Ks. Siemieński, wizytator, przypomina, by

i y°fesorzy wstawali o czwartej’ rano, „n ic  należy jednak dzwonić na wstawa-
J C’ aby nie budzić blisko mieszkających kanoników, którzy na to narzekają” .

I  la«iże. s. J99

4 Hortus— (ADP, rkps ks. 2124, s. 177); Ks. W. Kochowski, rkps cyt.*
I  '• 61—62.
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Testamentu. Czytania klerycy słuchali klęcząc. Potem był czas na 
naukę prywatną. O godz. 3,30— 5 był wykład teologii moralnej. 
Po wykładzie odmawiano Matutinum i Laudes oraz było czytanie 
duchowne przez kwadrans. Jeśli pozostawało coś wolnego czasu, 
był on przeznaczony na prywatną naukę. O pół do siódmej była 
kolacja, a potem rekreacja. O godz. 8 —  ogólny rachunek sumie
nia i modlitwy wieczorne. O godz. 9 wszyscy klerycy mieli być 
w łóżkach i światła winny być zgaszone 5.

2. Porządek dnia świątecznego. W  niedziele i święta odpra
wiano w kaplicy seminarialnej śpiewaną Mszę św. około godz. 
ósmej. Klerycy asystowali w tej Mszy św. Nieszpory w kaplicy 
odprawiano przed nieszporami w katedrze. Na głos wielkiego 
dzwonu katedralnego klerycy, ubrani w komże, zbierali się w ka
plicy i po krótkiej adoracji Najśw. Sakramentu parami udawali 
się do katedry. Biskupowi ordynariuszowi asystowali wszyscy, ota
czając go kołem. Sufraganowi, prałatom, kanonikom asystowało 
sześciu alumnów. W  niedziele i święta klerycy usługiwali do Mszy 
św. prałatom i kanonikom po nabożeństwie w kaplicy seminarial
nej. Po nieszporach była nauka katechizmu, Pisma św. lub liturgii.

W  kaplicy seminarialnej odprawiano uroczyste nabożeństwo 
w dzień Św. Karola Boromeusza, patrona zakładu, w dzień Na
wrócenia Św. Pawła i w dzień Św. Wincentego a Paulo. Liber 
expensarum zapisuje w te dni specjalne kwoty „na świece” , „na 
kapelę” i „na miód dla muzyków” s. ']

3. Rekreacja. Obok codziennych rekreacji po obiedzie i ko
lacji mieli klerycy dłuższą rekreację w każdy czwartek, który 
był wolny od wykładów. Przed południem była konferencja o ży
ciu duchownym. Konferencje te głosili p o  kolei profesorowie. P° 
południu szli klerycy w towarzystwie profesora na p r z e c h a d z k ę -  

często do Żurawicy lub Krasiczyna 7.

B. P o r z ą d e k  d o m o w y .  : M,
1. Regulamin domowy. Statut seminarium zawierał sz cz e g o  

łowy porządek domowy, tzw. Regulae seu monita generalia Se*

5 Tamże, s. 62.
6 Tamże, 8. 63.
7 Tamże, s. 64— 68; Hortus... (ADP, rkps ks. 2124, s. 175).
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jninarii8. Nie wolno wychodzić bez pozwolenia przełożonego, 
przed wyjściem z domu i po powrocie trzeba się zgłosić do prze
łożonego. Przepis ten przypomniał bp Sierakowski w swym de
krecie reformacyjnym z 3 V  1744 r.9. Odwiedzających wolno 
przyjmować w pokoju na to przeznaczonym. Na głos dzwonka 
trzeba śpieszyć do wyznaczonego zajęcia. Bez pozwolenia prze
łożonego nie wolno wchodzić do cudzego pokoju. Poza rekreacją 
w razie potrzeby można rozmawiać, ale po cichu. We własnym po
koju nie wolno głośno czytać lub śpiewać. Trzeba się godnie za
chowywać. Nie przystoi spuszczanie kapelusza na oczy, wymachi
wanie laską lub rękami, wyglądanie na ulicę lub rozmowy przez 
okno 10. W pokojach należy pilnować porządku, sam alumn ma 
zamieść swój pokój raz lub dwa razy w tygodniu. Bp Szembek 
w dekrecie reformacyjnym z 22 I 1722 r. zarządził, że co mie
siąc należy mianować tzw. cenzora, który ma czuwać nad po
rządkiem w seminarium i zachowaniem się kleryków w katedrze.

Jego obowiązkiem było zapisywać usterki alumnów i przed
stawiać je przełożonemu u. Co tydzień wyznaczano lektora, który 
odczytywał punkty do rozmyślania, rozdział Pisma św. przy 
stole i modlitwy przy rachunku sumienia. Tak zwany servitor ad 
mensarn przez tydzień roznosił potrawy, troszczył się o światło przy 
medytacji, na wykładach i w refektarzu oraz o wodę w lawato- 
rium w refektarzu. Zakrystian wyznaczany co miesiąc dbał o po
rządek w kaplicy.

Co miesiąc odczytywano w refektarzu przepisy domowe i de
krety reformacyjne biskupów, a przełożeni brali ważniejsze 
Punkty statutów, jako temat konferencji duchownych 12.

2. Mieszkanie. Budynek seminarialny zapewniał klerykom ob
szerne i wygodne mieszkanie. W  lecie każdy miał osobną stancję, 
a w zimie mieszkali po dwóch 13.

3. Wyżywienie. Alumni razem z przełożonymi spożywali po

8 Tamże, 8. 176— 177.
9 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k. 652—  

638).

10 Hortus... (ADP, rkps ks. 2124, s. 177).
11 Tamże, s. 178— 179.
!* Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 64— 65.
13 Tamże, s. 69.
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siłki dwa razy dziennie: obiad o jedenastej i kolację o pół do 
siódmej, śniadań nie było. Poza tymi godzinami nie wolno był0 
posilać się ł4. Obiad składał się z trzech dań, a kolacja z dwu dań. 
Tak przy obiedzie, jak i kolacji podawano chleb i piwo, które 
warzył opłacany piwowar w seminarialnym browarku stojącym 
w ogrodzie. W  Liber expensarum uwidoczniona jest co miesiąc 
pozycja 1 złp „piwowarowi od roboty” . Potem płacono mu wię. 
cej. Chleb razowy pieczono w domu, a biały kupowano, na 
święta kupowano „struclę dla kleryków” . Najwięcej pieniędzy szło 
na mięso, jaja, masło, kaszę. Gdy liczba alumnów była większa, 
kupowano i bito w domu woły, jałówki, barany, cielęta, gęsi, 
kurczęta, kaczki, a nawet „gołębięta” . Na czas postu sprowadzano 
ze Lwowa jedną lub dwie beczki ryb. Na święta kupowano „ko
rzenie” : cukier, migdały, rodzynki, pieprz, ryż, cynamon, gałki, 
goździki. Na większe święta kupowano i miód, jak o tym świad
czy Liber expensarum15. W  każdym razie wyżywienie w semi
narium było wystarczające, może lepsze niż w innych zakładach. 
W przemyskim seminarium wydawano na utrzymanie kleryka
6 zip tygodniowo, a w Krakowie prokurator kapituły wypłacał 
na ten cel tylko po 2 i pół złp 16. Bp Sierakowski oceniał roczne 
utrzymanie kleryka na 200 złp 17. Mimo wszystko życie w semi
narium misjonarskim było skromne 18. W  krakowskim seminarium 
zamkowym również był tylko obiad i kolacja. W  Mohylewie do 
obiadu i kolacji dawano po butelce piwa, a przepis mówi, „a Uto- 
by miał jeszcze pragnienie, to niech samą pije wodę” . W war
szawskim seminarium internom  na śniadanie dawano piwo grzane 
z chlebein, a do obiadu i kolacji kufel piwa 19. W  każdym razie 
nigdzie nie spotykamy zapisku, by alumni żalili się na misjonarzy*

14 Status modernus Seminarii eccl. cathedr. premisl... 1722 w Hortus*. 
(ADP, rkps ks. 2124, s. 168— 177); Status Seminarii... 1743 w Status et vi». 
eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP, rkps ks. 163, k. 645— 646).

15 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 67.
16 Tamże, s. 68. ^
17 Acta Eppi Sierakowski 1757— 1760 (ADP, rkps ks. 76, k. 191 i 3 

ks. J. A t a m a n, dz. c., s. 35. 111 *1® Ks. J. K i t o w i c z, Opis obyczajów  za panowania Augusta J*ł » ^ 
cław 1951, s. 124— 125; ks. H. K o ł ł ą t a j ,  Stan oświecenia iv Polsce, M  
szawa 1905, s. 151.

19 Ks. P. D y 1 1 a, art. cy t ., s. 189— 190.
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Że ich w seminarium przemyskim źle żywili, jak to miało miejsce 
w latach 1827— 1828, kiedy klerycy słali skargi do Kurii, a na- 
YY-et do starostwa i gubernium na złe żywienie w seminarium20.

Potrawy podawano przez okienko i roznosili je alumni ko
lejno do tego wyznaczani. Spożywano jadło w milczeniu słucha
jąc lektora, którego poprawiał korektor.

W  statutach seminarialnych był specjalny rozdział o zacho
waniu się przy stole. Wg niego alumni mają być umiarkowani 
w jedzeniu i piciu, wstrzymać się trzeba od hałaśliwych rozmów, 
strzec się łakomstwa, nie podpierać się łokciami. Lektor ma czy
tać głośno i wyraźnie, jeśli go poprawią, nie powinien się gnie
wać, a słuchacze nie powinni się śmiać z jego usterek 21.

4. Opieka nad chorymi. W  razie choroby profesora lub alum
na sprowadzano cyrulika lub lekarza, a lekarstwa brano z apteki 
jezuitów. Liber expensarum notuje: „maj 1731: doktorowi 16 złp; 
luty 1736: doktorowi, co nic nie pomógł 36 złp; maj 1711: cyru
likowi od puszczenia krwi 1 złp; 1714 październik: ojcu apteka
rzowi jezuickiemu 8 złp” 22.

5. Służba domowa. Jeden z alumnów odmawiał z nią co
dzienne pacierze i uczył jej katechizmu. Co miesiąc przystępo
wali do Komunii św. Wizytator w 1727 r. surowo zakazał jej 
palenia tytoniu, by nie spowodować pożaru. Zakaz był sub poenis 
severis et plagis irremisilibus ad incendia manifesta aliaąue peri- 
cula ritanda. I dalej: ltaque si adrertant nostri ipsos fumigare 
ubicumąue in Domo vel areis, plagas bonas infligat Procurator 
et si incorrigibiles sint, amandentur 23.

C. P r a k t y k i  r e l i g i j n e .
1. Rekolekcje. Po przybyciu do seminarium odprawiali alumni 

Pod kierunkiem jednego z profesorów pięciodniowe rekolekcje, 
^rzy końcu tych rekolekcji zaznajamiano ich z regulaminem do-

20 Przemyśl Seminarium 6 1821— 1830 (ADP, rkps ks. 234, s. 35 nn, 
92, 155— 158) —  dekrety gubernium w sprawie wiktu w seminarium prze

myskim.
"l Hortus... (ADP, rkps ks. 2124, s. 177); ks. W. Kochowski, rkps cyt., 

»• 67.
22 Tamże, s. 69.
23 Tamże.
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inowym, Przed święceniami również odprawiano rekolekcje. Za
chował się porządek dnia rekolekcyjnego z 1726 r.: Ordo diur. 
nae occupationis tempore exercitiorum spiritualium a seminaristi$ 
observandus:

„H . 5 surgitur
t/t 6  M editatio  */* horae
6 Parvae horae
7 Missa Communitatis
8 Lectio libri spir. 1 l i  h.
, l i  9 Meditatio i/t h.
9 Discursus theol. moralis circiter ad 10
10 Conferentia de aliqua virtute amplectenda aut vitio extirpendo, 
de ąuibus ante fu it meditatio, idque circiter per tres ąuadrantes.
11 Examen particulare. Prandium. Quadrante vero post fie t in Capella 
exercitium  Caeremoniarum usąue ad finem  recreationis.
1 Cantus Gregorianus per tres quadr.
2 Vesperae Compl. Quibus finitis legetur unum caput Novi Test. flexis 
genibus et capite discooperto cum actibus solitis ante et post.
3 Explicatio Rubricarum Missae et Breviarii ad V* 4 circ. 
i/i 4 Discursus moralis, uti de manę ... ad 5
1 js 5 Meditatio per mediam h.
5 , /s Matutinum cum Laudibus.
6 t/t Coena.
8 Examen generale. Decubitus” 24.

2. Praktyki spowiedzi i  Komunii św. Statut s e m in a r ia ln y  

zatwierdzony dekretem bpa Szembeka w  1722 r. n a k a z y w a ł 

alumnom, by przystępowali do spowiedzi i Komunii św. w  n ie 

dziele i święta. Jeśli następowały po sobie bezpośrednio trzy 
dni świąteczne, w jednym z tych dni można się było w s t r z y m a ć  

od Komunii św. Wizytator Śliwicki w 1740 r. z a r z ą d z i ł ,  ze 
alumni mogą się spowiadać tylko przed swymi p r o f e s o r a m i ,  

którzy mają obowiązek zasiadać w  konfesjonale w każdą s o b o t ę  

i przed każdym świętem po wykładach popołudniowych. D*a 
przykładu wychowawcy winni się wzajemnie spowiadać25. 
Sierakowski w swym dekrecie reformacyjnym z 3 V 1744 r . *a" 
rządził, że wszyscy alumni mają się spowiadać i k o m u n i k o w a ć  

tylko w  kaplicy seminarium, nie wolno udawać się do inny®* 
kościołów do spowiedzi i Komunii św. Prefekt nie może b y c

24 Tamże, s. 60.
25 Tamże, s. 62-—63.
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spowiednikiem alumnów, chyba że go który o to specjalnie po
prosi -8.

D- K a r y .
Po wizytacji bp Szembek w 1722 r. zatwierdził kary, które 

można było stosować wobec alumnów. Kto nie poszedł do ka
tedry, albo z wszystkimi nie wrócił, nie otrzymał na obiad 
jednego dania. Kto nie przystąpił w niedzielę lub święto do Ko
munii św. razem z wszystkimi, nie otrzymał na obiedzie i wie
czerzy jednego dania oraz piwa. Gdyby ktoś uderzył alumna, 
poniesie inne kary i będzie wydalony z seminarium. Gdyby ktoś 
wrócił z miasta pijany, nie dostał jednego dania na obiad i wie
czerzę, a zamiast piwa dawano mu wodę. Gdyby takie upicie 
powtórzyło się, wydalano z seminarium. Za opuszczenie wykładu, 
medytacji lub innego wspólnego zajęcia karano odebraniem jed
nego dania przy obiedzie i wieczerzy. Jeśli ktoś wyszedł na 
miasto bez pozwolenia, nie otrzymał jednego dania przy obie
dzie i kolacji. Jeśli wyszedł za pozwoleniem, ale po powrocie 
nie zgłosił się do prefekta lub wrócił po godzinie piątej, nie 
dostał piwa przy obiedzie i wieczerzy. Za przepędzenie nocy 
poza seminarium wydalano z zakładu. Gdyby ktoś przechowy
wał trunek u siebie, musiał go oddać, a za karę przez tydzień 
nie dawano mu piwa.

Kapituła domagała się od przełożonych, by opornych i nie
posłusznych karali odjęciem dań przy stole27.

Bp Sierakowski przysyłał do seminarium za karę na mie
siąc i na pół roku księży pracujących już na parafii. Taki ksiądz 
razem z alumnami uczył się, chodził do asysty i pełnił inne 
obowiązki na równi z klerykami28.

Ś w i ę c e n i a  k a p ł a ń s k i e

1. Warunki dopuszczenia do święceń. Bp Goślicki dekretem 
^ocessus informationis clericorum sacros ordines suscipiendo-

26 Status et vis. eccl. cathedr. premisl. 1744 (ADP. rkps ks. 163, k. 652—
decr. reform, suh nro 10 ).

27 Hortus... (ADP, rkps ks. 2124. s. 141).
Ks. J. A  t a m a n, dz. c., s. 135. O poziom ie moralnym i życiu duchow- 

^  kleru diecezji przemyskiej w owym czasie —  tamże, s. 31— 33.
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mm  z 12 XI 1598 r. określił wymagania do święceń obowiązH. 
jące w diecezji przemyskiej.

Mający przyjąć mniejsze święcenia, winni przynieść świadectwo od 
rektora szkoły i proboszcza; kandydaci do święceń większych udadzą 
się na miesiąc albo przynajmniej na dwa tygodnie przed święceniami 
do naszego oficjała lub do dziekana swego, ci zaś zbadawszy wiek, 
obyczaje, pochodzenie kandydatów nadeślą Nam te inform acje w liście 
zamkniętym pieczęcią. Na dwa dni lub dzień przed święceniami pod
dadzą się ordynandzi egzaminowi wobec wyznaczonych przez Nas egza
minatorów, którzy badać będą ich obyczaje, ich wiarę i nau kę1.

Takie przepisy obowiązywały, kiedy w diecezji przemyskiej nie 
było jeszcze seminarium.

Bp Fredro w swej odezwie do ordynandów, wydanej w Ra
dymnie 10 IX  1725 r., przepisał następujące warunki do święceń:
1. Ordynand ma przedłożyć świadectwo prefekta seminarium
o pomyślnie odbytych studiach; 2. świadectwo egzaminu złożo
nego przed archidiakonem katedry stwierdzające wystarczającą 
wiedzę; 3. świadectwo prefekta seminarium o dobrych obycza
jach; 4 . świadectwo prefekta o odbytych rekolekcjach w semi
narium; 5. dokument prowizji; 6. metrykę chrztu; 7. dokumenty 
niższych święceń2. Biskupi ściśle przestrzegali tych warunków. 
Przypomina je bp Sierakowski na kongregacji dziekanów w Brzo
zowie 9 VI 1746 r., gdzie w punktach 25— 27 mówi o prowizji 
do święceń, o obsadzaniu wikarówek, a w punkcie 34 o tym, że 
kapłani, starający się o aprobatę, mają składać egzaminy przed 
archidiakonem lub prefektem seminarium3. Zwłaszcza bp Siera
kowski surowo przestrzegał tych warunków. Jeśli ktoś był nie
godny, nie dopuszczał go do święceń. Tak było z klerykiem Mar
cinem Konopką w marcu 1760 r. Biskup nie chciał mu dać insty
tucji na probostwo w Świlczy, bo źle się zachowywał w semi
narium. Biskup nakazał, by jeszcze przez rok przebywał w se
minarium, by poprawił swe zachowanie, by się douczył. Kiedf

1 Acta Eppi Goślicki 1591— 1601 (ADP, rkps ks. 27, k. 321— 323); ks. 
Kochowski, rkps cyt., s. 7.

2 Acta Eppi Fredro 1725— 1734 (ADP, rkps ks. 70 —  sub die 10 IX
3 Ordinationes, declarationes et resolutiones Eppi Sierakowski i<* 

gregatione Decanorum 9 VI 1746 in Brzozovia w Leges Dioecesis P * * ® *  
1723— 1782 (ADP, rkps bez syguatury, T. 1).

Konopka dopełnił tego, dał mu biskup instytucję na Świlczę J. 
Za biskupa Sierakowskiego święceń zwykle udzielał jego sufragan, 
Andrzej Pruski, on też sprawdzał wszystkie warunki konieczne 
do święceń. Seminarium dostarczało wtedy rocznie około 6 kan
dydatów do święceń, a oprócz tego inni ordynandzi przygotowy
wali się do święceń prywatnie 5.

2. Prowizja. Przed święceniami kandydat do kapłaństwa mu
siał się postarać o stanowisko kapłańskie, np. o kapelanię, wi- 
kariat lub proste beneficjum, gdzieby mógł jako kapłan praco
wać i utrzymać się. Obecnie jest to tzw. titulus canonicus ad ordi- 
nes6. Wtedy ten warunek do święceń zwano prowizją. Dokony
wano tego aktu w kurii biskupiej i zapisywano go protokolarnie 
w aktach kurialnych. Do aktu prowizji osobiście musiał stanąć 
ordynand-almnn i proboszcz, który chciał go przyjąć na wika
rego. Dawniej mógł proboszcz wysłać swego delegata, ale bp Szem
bek zabronił tego dekretem w 1720 r.7. W urzędowo spisanym 
akcie prowizji były szczegółowo określone obowiązki wikarego 
i jego roczna płaca. Wikariusz składał przysięgę, że nie opuści 
parafii bez pozwolenia biskupa. Aktu tego dokonywano zwykle 
tuż przed święceniami.

Oto niektóre prowizje: Dnia 6 II 1725 stanął w urzędzie bi
skupim w Radymnie ks. Anioł Piccinardi, kanonik kolegiaty 
brzozowskiej, proboszcz w Domaradzu, prepozyt sokołowski, by 
udzielić prowizji do wyższych święceń Baltazarowi Kazimierzowi 
Lusińskiemu, M. O. C. (Minorum Ordinum Clericus). Zapisuje mu 
wikariat przy kościele w Sokołowie, będzie mu płacił 40 złp. 
Lusiński przyjął te warunki i zaprzysiągł, że placówki nie opuści 8. 
Dnia 28 II 1725 w urzędzie biskupim w Radymnie stanął ks. An
toni Kanty Serwatowski, proboszcz w Potoku, by udzielić pro
wizji Aleksandrowi Janowi Śmiałkiewiczowi na wikariat do Po-
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4 Acta Eppi Sierakowski 1757— 1760 (AD P, rkps ks. 76, k. 242— 245).
5 Ks. J. A t a m a n ,  dz. c., 8. 119— 213.
8 Ks. F. B ą c z k o w i c z  C M, Prawo kanoniczne, Opole 1958, T. II,

»• 100— 103.
' Acta actorum Curiae Illmi Dmni Christophori Szembek 1719— 1724 et 

Consistorialia suffragani et officialis Piechowski 1721— 1723 (ADP, rkps 
ks- 69, k. 48).

8 Acta Eppi Fredro 1725— 1734 (ADP, rkps ks. 70, s. 28— 29).
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toka. Będzie mu płacił 40 złp 9. W maju 1725 stanęli osobiście 
przed biskupem ks. Franciszek Goźliński, prepozyt brzozowski
i Michał Kapisowski, który otrzymał prowizję na wikarego do 
Brzozowa. Otrzyma 40 złp 1#. Dnia 7 II 1730 w Radymnie udzielił 
prowizji Janowi Gierlaszyńskiemu na wikarego do Rymanowa 
prepozyt rymanowski, ks. Wawrzyniec Waleniewicz. Będzie płacit 
160 zip “ . Dnia 26 V  1730 otrzymał prowizję W. Reyzerowski na 
mansjonarza kolegiaty jarosławskiej 12. Wojciech Tyszkiewicz 
otrzymał prowizję na wikarego do Woli Zarczyckiej. Będzie otrzy
mywał 150 złp ls. Dnia 31 X  1733 w Radymnie senior kolegiaty 
jarosławskiej w imieniu bpa Fredry jako prepozyta kolegiaty 
udzielił prowizji alumnowi seminarium przemyskiego Tomaszowi 
Batutowiczowi na wikarego kolegiaty jarosławskiej 14. W  podobny 
sposób dokonywały się prowizje dla alumnów seminarium brzo
zowskiego.

Kapituła katedralna też udzielała prowizji alumnom. Sesja 
partykularna 9 III 1766 r. prosi scholastyka i archidiakona, aby 
wybrali ze seminarium alumna odpowiednio zdolnego i przygo
towanego na parafię do Doliny 13. Kapituła na sesji 25 VI 1776 
prosi prokuratora, by z alumnów seminarium wybrał jednego do 
kolegium wikarych katedry, a dwu do kolegium pasjonalistów, bo 
liczba kleru katedry jest niekompletna 16. Sesja 25 VI 1777 biada, 
że jeszcze nie uzupełniono liczby tych kolegiów. Niech o tym 
rozstrzygnie biskup w czasie wizytacji17. To samo na sesji 7 I 
1778 18. Na sesji 25 VI 1778 poleciła kapituła, by prokurator 
prezentował na wikarego katedry alumna seminarium Grygnie- 
wicza 1B. Sesja 7 I 1779 narzeka, że zmniejszyły się dochody

9 Tamże, s. 31— 32.
10 Tamże, s. 79— 80.
11 Tamże, s. 602— 603.
l* Tamże, s. 620.

Tamże, s. 621— 622.
14 Tamże, 8. 797.
15 Conclusiones Capituli 1766— 1771 (ADP, rkps T. X V I, k. 7).
16 Conclusiones Capituli 1776— 1778 (ADP, rkps T. X V III, 8. 67).
17 Tamże, s. 96— 97.
18 Terminarium actorum et conclusionum Capitularium 1778— 1779 

rkps T. X IX , k. 1 i 18).
19 Tamże, k. 8 i 39.
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i trudno utrzymać przy katedrze pełną liczbę kleru. Niech o tym 
zadecyduje biskup dekretem reformacyjnym po wizytacji2#. Po
dobnie na sesji 25 VI 1779. Uchwalili jednak, by prezentować 
alumna ze seminarium Partykularna sesja 4 IX 1779 uchwaliła 
prezentę do kolegium pasjonalistów dla alumna seminarium, Li- 
gowskiego 22.

3. Czas i miejsce święceń. Stałego terminu i miejsca święceń 
nie było. Biskup wyświęcał ordynandów w razie ich potrzeby dla 
duszpasterstwa w takim czasie, w jakim neopresbyter był ko
nieczny i kiedy miał spełnione wszystkie warunki do święceń. 
Święcenia odbywały się w różnych miejscach: w katedrze, w se
minarium, w kaplicy biskupiej lub w kościele w Brzozowie, 
w Starejwsi, Krośnie, Radymnie lub w kościołach zakonnych. Jak 
wynika z aktów biskupa Sarnowskiego —  biskupi święcili nieraz 
kilkanaście razy w roku, najczęściej w Brzozowie, i to w pałacu 
biskupim albo w Radymnie, a najmniej w Przemyślu. Bp Sar
nowski udziela mniejszych święceń i diakonatu w kaplicy brzo
zowskiego pałacu biskupiego 23, dnia 27 III 1660 udzielił święceń 
presbiteratu, diakonatu, subdiakonatu i mniejszych święceń w ko
ściele w Krośnie24. 18 XII 1660 w brzozowskim kościele wy
święcił czterech kapłanów25, dwu diakonów, dwu subdiakonów, 
a sześciu kandydatom udzielił pierwszej tonzury i mniejszych 
święceń.

Bp Fredro w swej odezwie do ordynandów 10 IX 1725 wy
danej w Radymnie wyznacza im dzień święceń w Radymnie, mają 
być w godnym stroju duchownym, mieć tonzury i przywieźć czyste 
komże 2a.

Bp Józef Tadeusz Kierski w sobotę 27 VIII 1768 w kaplicy 
pałacu brzozowskiego udzielił tonzury i czterech mniejszych 
święceń pięciu alumnom z zakonu Św. Franciszka2T. W  sobotę

20 Tamże, k. 70 i 89.
21 Tamże, k. 108.
22 Tamże, k. 120.
23 Acta Eppi Sarnowski 1658— 1677 (ADP, rkps ks. 66, k. 36).
24 Tamże, k. 39.
2o Tamże, k. 76 —  są podane nazwiska ordynandów. Między nimi byli

* Pijarzy z Rzeszowa.
26 Acta Eppi Fredro 1725— 1734 (ADP, rkps ks. 70 —  sub die 10 IX  1725).
27 Munus Praesuleum ab a. 1768 ad 1785 (ADP, rkps ks. 146, s. 5 ). Księga
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11 III 1769 w kaplicy pałacu brzozowskiego udzielił pierwszej 
tonzury i czterech mniejszych święceń pięciu reformatom 28, a 25
VI 1775 pierwszej tonzury i czterech mniejszych święceń innym 
sześciu kandydatom29. Udzielił mniejszych święceń30, w kaplicy 
seminarium w Przemyślu 4 VIII 1776 a 22 VI 1778 w kaplicy Św. 
Krzyża w katedrze sl. W  niedzielę 13 VIII 1768 w pałacu brzo
zowskim udzielił święceń subdiakonatu Michałowi Kielarskieinu 
na wikarego kolegiaty brzozowskiej 32, a 4 IV 1772 subdiakonatu 
kandydatom do świeckiego kapłaństwa i zakonnikom ad titulum 
paupertatis 33. W  tymże pałacu brzozowskim 21 VIII 1768 udzie
lił święceń diakonatu Michałowi Kielarskiemu i innym34. W  ka
plicy seminarium w Przemyślu 16 VI 1776 udzielił diakonatu 
ośmiu subdiakonom 35. Święcenia kapłańskie w latach 1768— 1778 
odbywają się w Brzozowie w kaplicy pałacowej 36. Dalsze świę
cenia w kaplicy pałacu brzozowskiego odbyły się 1 I 1777 
i 19 III 1777 37; 26 X  1777 38; 22 IX 1778 i 24 IX 1778 " .  W ko
legiacie brzozowskiej odbyły się święcenia 25 VI 1773 4#. W  ka
plicy seminarium przemyskiego 9 VI 1776, 21 VI 1776 i 4 VIII 
1776 4ł, a w katedrze 6 i 13 VII 1777 42. Bp Kierski święcił pauli
nów w Starejwsi w ich kościele 43, jak również 15 VII 1781 do-

ta zawiera spis czynności biskupich bpa Józefa Tadeusza Kierskiego: konse
kracja kielichów i paten, s. 28— 30; bierzmowanie, s. 60— 63; a w dalszym 
ciągu czas, miejsce i nazwiska tych, którzy przyjęli święcenia mniejsze lub 
większe.

28 Tamże.
28 Tamże, s. 7.
30 Tamże, s. 8.
31 Tamże, s. 9.
32 Tamże, s. 18. Udziela też święceń subdiakonatu „ad titulum mensac 

suae Eppalis” . Tamże.
33 Tamże, s. 19.
14 Tamże, s. 36.
35 Tamże, s. 38.
38 Tamże, s. 48— 53.
37 Tamże, s. 51.
38 Tamże, s. 52.
38 Tamże, s. 53.
40 Tamże, s. 49.
41 Tamże, s. 50.
42 Tamże, s. 51 i 52.
43 Tamże, s. 167.
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uiinikanów też w ich kościele 44. Święceń udzielał też bisktip-sufra- 
gan, Michał Boman Sierakowski 45.

4. Uposażenie wikarego. Na początku XVII w. dochody wi
karych były małe, zaledwie 60 złp rocznie. Bp Szołdrski (1635—  
1636) podwyższył tę stawkę na 80 złp rocznie. Kapelani mieli 
lepsze dochody, np. benedyktynki w Jarosławiu płaciły rocznie 
120 złp i dawały: „obiad, wieczerzę i opalenie” 46. Wprawdzie 
bp Szembek na synodzie w Brzozowie 1723 r. podwyższył płacę 
dla wikarego na 120 zip, ale mimo to wikarzy byli w niedostatku, 
bo im proboszczowie regularnie jej nie wypłacali, tak że odcho
dzili z placówek. Na kongregacji dziekanów w Brzozowie 
w 1746 r. bp Sierakowski ustanowił płacę dla wikarych 200 złp 
rocznie47. Ta zapłata utrzymała się aż do czasu wprowadzenia 
przez władze austriackie titulus mensae. W urzędzie biskupim 
w Brzozowie 12 IV 1779 stanęli osobiście proboszcz z Iwonicza
i jego przyszły wikary, ks. Stanisław Staniszewski, aby dokonać 
aktu prowizji. Proboszcz iwonicki zobowiązał się płacić rocznie 
wikaremu 200 złp. Widocznie było to za mało, skoro 1 IX  1780 
podwyższył tę stawkę na 300 złp rocznie, odstąpił połowę do
chodów stuły i zobowiązał się w jak najkrótszym terminie wy
budować wikarówkę. Wikary zobowiązał się śpiewać w niedziele
i święta Msze konwentualne na zmianę z proboszczem. Ugodę 
tę obaj osobiście zawarli w urzędzie biskupim w Brzozowie48. 
Obok tej zapłaty w gotówce pobierali wikarzy tzw. accidentiu 
czyli iura stolae, ale zwykle a personis plebeis, natomiast iura 
stolae a nobilibus pobierał proboszcz 49.

44 Tamże, s. 170.
io Tamże, s. 73— 217 z lat 1778— 1785 i s. 167— 170 akta święceń z lat 

1778— 1783.
46 Acta Eppi Sarnowski (ADP, rkps ks. 66 sub die 21 X II 1674); ks. W. 

Kochowski, rkps cyt., s. 78— 79.
4< Ordinationes, declarationes et resolutiones Eppi Sierakowski in Con- 

8regatione Decanorum 9 VI 1746 in Brzozovia w Leges Dioecesis Premisl. 
^ 3 — 1782 (ADP, rkps bez sygnatury T. I).

48 Terminarium causarum Curiae Eppalis Premisl. 1777— 1783 (ADP, rkps 
ks- 81, k. 60).

4* Szerzej o uposażeniu duchowieństwa w X V III w. mówi ks. J. A  t a m a n,
*• °y ‘ -, s. 34—35.
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ZNIESIENIE SEMINARIUM 1 DOMU KSIĘŻY MISJONARZY 
W PRZEMYŚLU

C. k. d e k r e t y  p r z e d  z n i e s i e n i e m  s e m i n a r i u m

W  maju 1772 r. weszły na teren Galicji wojska austriackie, 
a w czerwcu hr. Hadzik, naczelny wódz, wydał manifest, że 
„...najjaśniejszy cesarz rzymski bierze Galicję pod swoją opie
kę...” . Tak Maria Teresa jak i Józef II chcieli podporządkować 
Kościół państwu. System rządzenia w Austrii oparty był wtedv 
na zasadach protestanckich, na gallikańskich i febroniańskich 
ideach opierał się c. k. cezaropapizm. By przemienić zakłady 
teologiczne na instytucję państwową, w 1774 r. wprowadzono 
w całej Austrii nowy porządek studiów teologicznychł. Dekret 
nadworny Marii Teresy 15 VI 1776 nakazał, by kandydaci do 
święceń składali egzamin z prawa publicznego i prywatnego. 
Chciano przez to wszczepić w młodych kapłanów idee febro- 
nianizmu i cezaropapizmu oraz wmówić w nich, że religia jest 
instytucją państwową 2. Austria chciała uczynić z duchowieństwa 
w Galicji narzędzie do germanizacji ludu, więc tym bardziej 
chciała urabiać alumnów w duchu c. k. Już 13 VII 1776 gubernium 
ze Lwowa donosi biskupowi przemyskiemu, Kierskiemu, że kan
dydaci do święceń muszą przedtem złożyć egzamin z prawa pu
blicznego i prywatnego3, a 19 XI 1776 donosi gubernium, że 
ten egzamin należy składać we Lwowie4. Bp Kierski odpowie
dział, że alumni nie mogą udawać się aż do Lwowa, bo droga 
daleka i kosztowna, niech rząd ustanowi przy seminarium pro
fesora prawa i niech mu płaci pensję. Taką odpowiedź dał i bp 
krakowski Sołtyk.

Do bpa Kierskiego przesłało gubernium lwowskie pisino z 
XI 1776 o konieczności studium filozofii i prawa Mi®t 
wszystko rząd austriacki nie wprowadził do galicyjskich sem - 
nariów profesorów prawa, bo ich nie miał. Wydział, teologiczn?

1 H. Z s c li o k k e, Die theologischen Studien und Anstalten der kat
Kirche in Oesterreich, Wien 1894, s. 48.

2 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., 8. 111. ■'**
3 Litterae guberniales 1776— 1781 (ADP, rkps ks. 87, T. II, *• 1
4 Tamże, pismo gub. z 19 X I 1776. ,,
5 Przemyśl, Seminarium 1 Akta 1771— 1788 (ADP, rkps ks. 229, »•
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we Lwowie przez długie lata miał zaledwie dwu profesorów. 
Alumni więc przemyscy nie zdawali egzaminów z prawa i bp 
Kierski święcił- ich w latach 1776— 1781 bez tych rządowych 
egzaminów 8. Nadworny dekret cesarzowej z 30 VIII 1777 posta
nawia, że biskup nie może dopuścić do egzaminów konsystor
skich ani instytuować na probostwo, jeśli kandydat nie wykaże 
się świadectwem dyrektora fakultetu teologicznego, że złożył 
egzamin z Pisma św., patrystyki, dogmatyki, teologii moralnej, 
teologii pastoralnej i prawa kanonicznego. Rozporządzenie to nie 
dotyczyło wyświęconych już kapłanów, tylko tych, którzy mieli 
przyjąć święcenia. Gubernium przekazało ten dekret biskupowi
4 X 1777 7. Pismem z 1 XI 1777 odpowiedział biskup, że alumni 
uczą się w seminarium tych przedmiotów z wyjątkiem prawa, 
wobec czego prosi, by rząd ustanowił i opłacił w seminarium 
profesora prawa8. Nigdzie nie spotykamy zapisków, by alumni 
przemyscy udawali się do Lwowa celem składania egzaminu 
z prawa *. Dnia 30 IV 1778 nakazała Maria Teresa, by zakonnicy 
wykładali dogmatykę z podręcznika Rautenstraucha, a 3 X  1778 
wydala nakaz, by wykładać prawo z podręcznika Riegera 10.

Dnia 9 X  1779 wyszedł nakaz, że biskup może wyświęcać tyl
ko tych alumnów, którzy ukończyli całą teologię z notą drugiej 
klasy i prawo kanoniczne z notą pierwszej klasyn. Bp Kierski 
nie oglądał się na te dekrety i wyświęcał alumnów tak semina
rium przemyskiego jak i brzozowskiego. W 1780 r. wyświęcił ich 
piętnastu, a w 1781 r. —  dziesięciu 12.

Dekretem z 12 XI 1781 cesarz zabronił wysyłać kleryków na 
studia do Rzymu 1S.

Gubernium lwowskie 6 IV 1782 i 17 V 1782 przypomina 
dekret z 9 X 1779, że nie wolno wyświęcać ani nadawać bene
ficjów, jeśli alumn nie ukończył teologii z notą drugiej klasy

* Munus Praesuleum ab a. 1768 ad 1783 (ADP, rkps ks. 146, s. 48— 170).
7 Litterae guberniales 1776— 1781 (ADP, rkps ks. 87, T. II, s. 86— 88).
8 Tamże, s. 88— 89.
8 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 113.
10 Litterae guberniales 1781— 1782 (ADP, rkps ks. 88, T. III, s. 128).
11 Litterae guberniales 1781— 1782 (ADP, rkps ks. 88, T. III, s. 128).
'  Munus Praesuleum (ADP, rkps ks. 146) —  święcenia w latach 1780—-

Litterae guberniales 1781— 1782 (AD P, rkps ks. 88. T. III. s. 12— 13).

1 ***a Przeszłość
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a prawa kanonicznego z notą pierwszej klasy. Przy nadaniu be
neficjów Regiae collationis ci mają pierwszeństwo, którzy złożyli 
na pierwszą klasę egzaminy z teologii i prawa kanonicznegou. 
Bp Kierski dwukrotnie pisał do gubernium, że za daleko jest by 
klerycy kształcili się we Lwowie i tam składali egzaminy 15. Gu- 
bernium odpowiedziało 2 VIII 1782, że bezwzględnie trzeba 
zastosować się do c. k. zarządzenia i klerycy muszą skończyć 
całą teologię i prawo kanoniczne16. Gubernator Brigido znowu
6 IX  1782 przypomniał, że nie wolno wyświęcać tych, którzy 
nie skończyli całej teologii i prawa 17. Pismem z 4 X  1782 do
niósł gubernator, że cesarz zamierza przeprowadzić regulację pa
rafii, wobec czego zakazuje wyświęcania nowych kapłanów. Na 
prośby jednak biskupów gubernator doniósł 28 XII 1782, żc 
można wyświęcać subdiakonów i tych, co złożyli profesję za
konną 18. Pismem z 8 XI 1782 zabroniono studiować obcym kle
rykom w Galicji, a galicyjskim zakazano udawać się na studia za 
granicę 19. Pismem z 21 III 1783 doniósł hr. Brigido, że biskup 
co roku ma dać wykaz każdego rocznika alumnów ze świadec
twem ukończonych kursów teologii i prawa kanonicznego 2#.

Przytoczono tylko niektóre dekrety w sprawie seminariów du
chownych galicyjskich przed ich zniesieniem, w 1783 r.

Z n i e s i e n i e  s e m i n a r i u m  w P r z e m y ś l u

Gubernator hr. Brigido pismem z 16 V 1783 donosi ze Lwowa 
bpwi Betańskiemu, że 30 III 1783 wyszedł dekret cesarski w spra
wie studiów teologicznych. Zawierał on następujące postano
wienia:

1°. Sacratissima Maiestas zarządza, że z dniem 1 XI 1*783 
ustają wszystkie studia filozoficzne i teologiczne tak w sem in a 

riach diecezjalnych jak i zakonnych;

14 Tamże, s. 128 i 159.
15 Tamże, s. 129— 131 —  list bpa Kierskiego z 19 V II 1782.
16 Tamże, s. 220.
«  Tamże, s. 257— 258.
18 Litterae guberniales 1782— 1783 (ADP, rkps ks. 89, T. IV, s. 82)-
'• Tamże, s. 51.
2® Tamże, s. 189— 190.
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2°. ci, którzy rozpoczęli studia, dokończą je w Seminarium 
Generalnym;

3°. rozwiązuje się wszystkie seminaria, a odtąd alumni gali
cyjscy będą się uczyć przez 6 lat w Generalnym Seminarium we 
Lwowie;

4°. biskupi mogą wyświęcać tylko tych alumnów, którzy ukoń
czą sześcioletnie studia w tym seminarium generalnym;

5°. klerykom, którzy rozpoczęli studia w seminariach diece
zjalnych lub zakonnych, będą zaliczone te lata i należy ich ode
słać na studia do Lwowa;

6°. majątki i fundacje dotychczasowych seminariów przecho
dzą na własność Seminarium Generalnego we Lwowie *.

Na mocy tego dekretu seminarium w Przemyślu zostało znie
sione. Przesyłając ten c. k. dekret, zarządził Józef hr. Brigido, 
by mu biskup doniósł, ilu alumnów potrzebuje diecezja prze
myska i ilu wyśle ich do Lwowa w tym roku. Bp Betański w liście 
do hr. Brigido, pisanym w Przemyślu 19 VII 1783 donosi, że 
te rozporządzenia Augustissimae Maiestatis już wydrukowano 
w diecezji przemyskiej 28 VI 1783 2. Józef hr Brigido, guber
nator Galicji, przesłał 1 VII 1783 do bpa Betańskiego pismo, by
wydał swą opinię co do erekcji Generalnego Seminarium we 
Lwowie 3.

W  swym wiernopoddańczym liście z 19 VII 1783 chwali bp 
Betański cesarza, że zniósł seminaria diecezjalne, a tworzy jedno 
generalne: Non possurn non glorificare providentissimam Augu
stissimae Maiestatis consilium et saluberrimum scopum ad excol- 
lendum Clerum tendentem. Podkreśla, że już drukiem ogłosił 
duchowieństwu świeckiemu i zakonnemu o zniesieniu seminariów 
z dniem 1 XI 1783. Dotąd w diecezji przemyskiej były trzy se
minaria: w Przemyślu, Brzozowie, a od rozbiorów i w Zamościu. 
Nauka w nich trwała dwa lata. Uczyło się w nich 30 alumnów.

1 Przemyśl, Seminarium 1  Akta 1771— 1788 (ADP, rkps ks. 229, s. 45— 48); 
^'•terae guberniales 1782— 1783 (ADP, rkps ks. 89, T. IV, s. 339— 343); ks. W.

a r n a, dz. c., T . II, s. 503— 504; ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 117. 
p * Litterae guberniales 1782— 1783 (AD P, rkps ks. 89, T. IV, s. 343— 348); 

r*ernyśl, Seminarium 1 Akta 1771— 1788 (ADP, rkps ks. 229, s. 48— 55).
3 Tamże, s. 41— 44.
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Obecnie dla diecezji przemyskiej należało by wysłać do Semina. 
rium Generalnego we Lwowie na te nowe 6-letnie studia 30 kle
ryków 4. W  piśmie tym prosi bp Betański, by pozostawiono se
minarium przemyskie lub otwarto generalne seminarium w Prze
myślu w dawnym kolegium jezuickim5. Prosił też bp Betański
0 pozostawienie seminarium w Zamościu, ale otrzymał odmowną 
odpowiedź gubernium 6. Władze austriackie pilnowały sprawy se
minariów, 3 IX 1783 gubernium znowu rozesłało informacje rzą
dowe o seminariach 7. Bp Betański pismem z 3 X 1783 ponownie 
prosił, by mu pozwolono zatrzymać seminaria w Przemyślu, 
Brzozowie i Zamościu, by mógł wyświęcić alumnów, którzy tu 
rozpoczęli studia. Gubernium 14 X  1783 odpowiedziało odmownie
1 nakazało przysłać tych kleryków do Lwowa, a równocześnie 
cyrkuł przemyski otrzymał nakaz, by w dniu 31 X  1783 objął Dom 
Misjonarzy i cały majątek seminarium8.

Bp Betański pismem z 4 X  1783 wniósł prośbę do gubernium
0 pozostawienie budynku seminarialnego na Dom Presbiterialny
1 równocześnie na dom poprawczy dla księży *. Kiedy swą prośbę 
ponowił 18 XI 1783, gubernium 28 XI 1783 zgodziło się na tę 
prośbę, ale w międzyczasie do budynku seminarium wprowadził 
się jakiś urzędnik cyrkułu przemyskiego. W wyniku starań gu
bernium 22 IV  1784 nakazało, by cyrkuł oddał bpwi Betańskie- 
mu budynek seminarium i inwentarz kościelny, ale biblioteka 
nie wróciła już do seminarium 10. Dnia 20 V 1784 ks. Łaszowski. 
kanonik przemyski, odebrał od władz cyrkułu budynek seini- 
narialny, który był mocno zniszczony przez owego komisarza 
cyrkułu 1I. Klerycy odeszli ze seminarium jeszcze w 1782 r., po
zostali w nim wtedy tylko misjonarze 12.

4 Tamże, s. 49— 50.
5 Litterae guberniales 1782— 1783 (ADP, rkps ks. 89, T. IV, s. 343 348)»
6 Tamże, s. 242— 243.
7 Litterae guberniales 1783— 1784 (ADP, rkps ks. 90, T. V, s. 27 30)*
8 Tamże, s. 26— 43 i s. 221— 224.
9 Tamże, s. 100— 101.
10 Tamże, 8. 395— 396.
11  Opisanie domu seminaryjskiego Przemyskiego przy Tradycji 

Wielmożnemu Imci Xiędzu Antoniemu Betańskiemu biskupowi przeniysk>eBI 
Sae Caesae Regiae et Aplcae Majestatis Intimo Consiliario podług D * ^
I. Ces. Mci przez Cyrkuł przeni. dnia 20 V R. P. 1784 (ADP, rkps ks. 154)- j

12 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 121.
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Bp Betański prosił też, by mu zostawiono budynki semina- 
rialne w Brzozowie i Zamościu, ale gubernium 3 L 1784 dało 
odpowiedź odmowną 13. Kiedy gubernium przysłało zarządzenie 
z 8 III 1784, że majątek Łukawiec został przeznaczony dla Semi
narium Generalnego we Lwowie 14, biskup wniósł uniżoną prośbę
23 III 1784 do gubernium, by mu ten majątek zostawiono 15. Na
stępną, również bezskuteczną, prośbę w tej sprawie wniósł bp Be
tański do gubernium 10 V 178416. Majątek seminarium zamoj
skiego, Bachanie, pochodzący z fundacji, został również przy
dzielony dekretem gubernium 14 XI 1783 Seminarium General
nemu we Lwowie I7.

K a s a t a  m i s j o n a r z y  w P r z e m y ś l u

Dekret cesarski z 24 VIII i 3 IX 1782 r. zniósł misjonarzy —  
missionariis generaliter omnibus abrogatis ... et abolitis. Zabro
niono kazań misyjnychł. Tym dekretem Józefa II w zaborze 
austriackim zostało zniesionych osiem domów misjonarskich: 
w Przemyślu, Samborze, Brzozowie, Głogowie, Lwowie, Horoden- 
ce, Mikulińcach i Krasnymstawie 2. Bząd austriacki zakazał nawet 
używania nazwy „misjonarz” . Hr. Brigido, gubernator, pismem 
z 12 VI 1782 nakazuje: respectu Missicnariorum, ne eo nomine 
appelentur. Nazywanie eksmisjonarzy —  misjonarzami: summis in- 
tentionibus perinde ac modernis circumstantiis inmediate adver- 
satur. Te Indiridua, które dawniej były w zgromadzeniu misjona
rzy, należy poprzenosić i wtedy lud nie będzie używał tej zaka
zanej nazwy „misjonarz” .

Biskup Kierski odpisał, że się zastosuje do tych zarządzeń *.

15 Tamże, s. 12 0 .
14 Litterae guberniales 1783— 1784 (ADP, rkps ks. 90, T. V , s. 298).
15 Tamże, s. 379— 381.
18 Tamże, s. 381— 383.
17 Tamże, s. 139.
1 Litterae guberniales 1781— 1782 (ADP, rkps ks. 88, T. III, s. 266— 267).
2 Ks. M. K a m o c k i ,  ks. G.  P e r b o y r e ,  o. c., T. I, s. 431; Historia

°nS5r. Miss. in Pol. (AMS, rkps, s. 3 ) ;  ks. A. S c h 1 e t z, Józef Jakubowski...,
'• 21; ks. J. G aworzewski ,  art. cyt., s. 81; ks. W. Sarna,  dz. c., T. II, 
s- 503.

3 Litterae guberniales 1781—1782 (ADP, rkps ks. 88, T. III, s. 209—210).
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Bp Betański w swym liście z Przemyśla 19 VII 1783 donosi gube- 
natorowi Brigido, że misjonarze przemyscy, samborscy i brzo
zowscy są zajęci w pracy duszpasterskiej jako księża świeccy i że 
już nie używa nazwy Zgromadzenia —  misjonarz. W  seminarium 
przemyskim było ich pięciu, w brzozowskim trzech, a ze Sambora 
dwu chce emigrować za granicę, mianowicie ks. Tylian i ks. Le- 
żachowski 4.

Majątek domów misjonarskich został przejęty przez państwo. 
Gubernium lwowskie 14 X 1783 wydało nakaz do cyrkułów prze
myskiego, sainborskiego i dukielskiego, by spisać majątek po 
misjonarzach, który został przeznaczony na Seminarium Generalne 
we Lwowie. Cyrkuł przemyski ma spisać i przejąć majątek semi
narium i domu misjonarzy przemyskich 30 X  1783 r. Dom 
w Samborze i Brzozowie przejmą cyrkuły samborski i dukielski. 
Kapłani zaś misjonarze mieli pozostać w pracy duszpasterskiej 
aż do dalszych c. k. zarządzeń5. Komisja abolicyjna przejęła 
długi misjonarzy przemyskich, którzy byli winni służbie domo
wej 90 złr. Lwowska komisja likwidacyjna spłaciła ten dług do
piero po 6 latach ®.

Księża misjonarze zostali zatrudnieni w pracy parafialnej jako 
diecezjalni. Zanim przeszli do duszpasterstwa, pobierali rzą
dową pensję 192 złr rocznie, a bracia 100 złr. Jak świadczy wy
kaz z 27 V  1784, taką pensję pobierał były prefekt seminarium, 
ks. Franciszek Borucki, były profesor seminarium, ks. Jan Le- 
jowski oraz brat Grzegorz Majchowski7. Rząd jednak naciskał, 
by szli do duszpasterstwa, bo nie chciał płacić pensji. Ostatni 
prefekt seminarium, ks. Franciszek Borucki, sekularyzował się-

4 Przemyśl, Seminarium 1 Akta 1771— 1788 (ADP, rkps ks. 299, s. 54 55)-
5 Litterae guberniales 1783— 1784 (AD P, rkps ks. 90, T. V , s. 86 W)- 

Podobny los spotkał misjonarzy w zaborze rosyjskim. Cathalogus D om orum  
Congr. Miss, ab a. 1625 et Personarum Provinciae Polonae ab a. 1686 (AM& 
rkps) na końcowej okładce ma dopisek: 27 X I 1864 rząd carski rozprószył *gr®" 
madzenie. Do Domu misjonarzy w Łowiczu wywieźli osiemnastu, w Warszaw® 
przy kościele Św. Krzyża zostawili 9 kapłanów i kleryka, a trzech kapł*n0̂  
przy szpitalu Dzieciątka Jezus. Urzędnicy bez sumienia rozgrabili
w tym bibliotekę liczącą 60 000 książek. Drukarnię sprzedali za 1015 nU"" 
a je j wartość wynosiła dziesięć razy tyle.

6 Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 122.
7 Przemyśl, Seminarium 1 Akta 1771— 1788 (ADP, rkps ks. 229, s. 89
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gubernator 26 III 1784 pisze do biskupa, by przeprowadził egza
min pastoralny z eksmisjonarzem, byłym superiorem, Boruckim, 
który chce być proboszczem w Drohobyczu 8.

Kiedy na początku XIX  w. biskupi galicyjscy chcieli wznowić 
seminaria diecezjalne w Przemyślu, Lwowie i Tarnowie, zamie
rzali oddać ich prowadzenie misjonarzom 9. W 1803 r. chciano im 
oddać również prowadzenie Seminarium Generalnego we Lwowie 1#, 
ale było ich już wtedy w Galicji za mało. Tak to c. k. rząd austriac
ki wykończył misjonarzy w Galicji.

8 Litterae guberniales 1783— 1784 (ADP, rkps ks. 90, s. 329); Cathalogus
^oinorum Congr. Miss. ab a. 1625 et Personarum Provinciae Polonae ab
»• 1686 (AMS, rkps) przy nazwisku ks. Boruckiego jest dopisek: „ex iit Pre- 
““isliam” .

* Ks. W. Kochowski, rkps cyt., s. 124, 132 i 179.
10 Misjonarz ks. Dąbkowski 19 III 1803 pisze z Lublina do ks. Rzepeckiego 

 ̂ amborze: „Największa zawada, że nas za mało, a dawni Bracia jedni tam
*  Galicji) pom arli, o drugich nie wiem, gdzie się obracają i czyby chcieli 

W yłączyć się do nas” . Tamże, s. 133.



SEMINARIUM DIOECESANUM IN PREM ISLIA SUB REGIMINE 
SACERDOTUM CONGREGATIONIS MISSIONIS (1687— 1783)

S u m m a r i u m

Seminarium Dioecesanum in Premislia ab Eppo Joannę Zbąski 7 II 1687
erectum eiuscjue regimen sacerdotibus Congregationis Missionis commissum 
est. Pro sustentatione alumnorum census a variis summis super bona terrestria 
et mobilia locatis destinati erant. Anno 1729 eppus Alexander Fredro pro 
augenda dote seminarii eidem instituto villam Załuże, beneficium praepositurae 
hospitalis Lubaczoviensis, incorporavit. In Dom o Premisliensi Congr. Miss. tres 
sacerdotes et duo fratres-laici aderant. Pro dote eiusdem Domus eppus 
Fundator —  Zbąski —  reditus praepositurae Samboriensis destinavit. Prae- 
fectus Seminarii, superior Domus Premisliensis, simultanee praepositus Sam
boriensis erat. Eppus Sierakowski 1744 separationem Domus Samboriensis 
a Domo Premisliensi decrevit ordinavitque, ut Domus Samboriensis pro susten
tatione quinque personarum Congregationis Missionis in Domo Premisliensi 
annuatim 2500 flor. poi. solveret. Seminarii aedificationem eppus Zbąski 
1688 coepit, eppus Sierakowski (1742— 1760) finivit. Sacerdotes Congr. ivliss. 
contingentia funda hortosąue emerunt. Eppi Premislienses Capitulumąue Ca- 
thedrale Seminario magnam curam ostenderunt, praecipue eppus Zbąski (16*8 
1689), Szembek (1719— 1724), Fredro (1724— 1734), Sierakowski ( 1742— 1760). 
Fundatio eppi Zbąski pro 6 alumnis alendis instituta fuit. Post in c o r p o r a t io n e m  

villae Zaluże anno 1734 in seminario 12 alumni educabantur. Alumni in semi* 
nario maxime per 2 annos morabantur. Regimen austriacum a. 1782 Doniun* 
Premisliensem, a. 1783 seminarium —  suppressit. Bona eiusdem Domus et se
minarii pro Seminario Generali Leopoli destinata sunt.

Ks. ALFONS SCHLETZ

DZIAŁALNOŚĆ ZGROMADZENIA MISJI W  TYKOCINIE 
NA POLU OŚWIATY 

(1769— 1864)

Okres rządów wizytatorskich ks. Piotra Jacka Śliwickiego, 
przypadających na lata 1739— 1774, należy w prowincji polskich 
misjonarzy do bardzo chlubnych. Zgromadzenie Księży Misjonarzy 
rozwija się w tym okresie prawie na wszystkich odcinkach życia 
kościelnego, kulturalnego i dobroczynnego. Biskupi polscy powie
rzają Zgromadzeniu coraz to nowe placówki duszpasterskie, mi
syjne, dobroczynne i wychowawcze. Czasy Śliwickiego można słusz
nie uważać za „południe rozwoju”  polskiej prowincji. Szesnaście 
nowych placówek, powstałych za wizytatora Śliwickiego w róż
nych okolicach w Polsce, na Litwie i poza granicami Rzeczypospo
litej, świadczą dostatecznie o znaczeniu kongregacji w połowie 
XVIII wieku. Jedną z takich poważnych fundacji tego okresu 
była placówka misjonarzy w Tykocinie nad Narwią *.

0  seminarium duchownym diecezji najpierw łuckiej, następnie 
wigierskiej, wreszcie augustowskiej nie wiele posiadamy wiado
mości w literaturze historyczno-kościelnej. Ks. Stanisław Chodyń- 
ski w doskonałym zresztą artykule o seminariach duchownych 
w Polsce kilka zaledwie wierszy poświęcił seminarium duchowne
mu w Tykocinie, powierzonego Zgromadzeniu Misji Prace histo-

* Żmudna i uciążliwa praca badawcza staje się milszą i przyjemniejszą 
Wówczas, gdy w poszukiwaniach archiwalnych napotyka się na życzliwość 
bidzką. Autor niniejszej rozprawy wspomina z uznaniem i wdzięcznością prace 
w Archiwum Diecezjalnym w Łomży i Archiwum parafii w Tykocinie, stąd 
Poczuwa się do miłego obowiązku podziękowania za dobroć i gościnę udzie
ln ą  J. E. Ks. Biskupowi Dr Czesławowi Falkowskiemu, Ordynariuszowi Łom
żyńskiemu, gronu Profesorów Seminarium Duchownego w Łomży oraz Dzie

j o w i  Tykocina Ks. Kan. Julianowi Łosiewskiemu.
1 Seminaria duchowne w P olsce , Encyklop. kośc. ks. Nowodworskiego,
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