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UWAGI. 0 KASZTELANII SWINY I POCZ1\TKACH RODU SWINKOW 

Ze starego rodu iSchweinichen6w-Swink6w wyszlo szereg ludzi, kt6-
rzy blisko zwiqzani by li z dworami Piast6w slqskich - z liniq swid
nickq 1, glogowskq 2, legnickq 3, Schweinichen6w spotykamy jako rycerzy 
w orszaku ksiqz�cym, piastujqcych na dworach r6zne funkcje. Przed
stawiciele tego rodu zdobywajq majqtek i znaczenie albo tez je tracq. 
ldq walczyc z niewiernymi do Ziemi Swi�tej 4 bqdz przechodzq na stale 
do literatury, jak np. najblizszy towarzysz i przyjaciel ksiE;cia Henry
ka XI, Harns Schwe i.i!ntichen, .poprzez swoje :ka:piJtal:ne pami�tn:ilki 5• 

Schweinichenowie by li typowym rodem rycerskim, mozna wi�c prze
miany zachodzqce w rycerstwie slqskim zaobserwowac na ich przykla
dzie. Wyczerpujqcq monografi� Schweinichen6w opracowal historyk 
niemiecki Wutke 6, przedstawiajqc ich jako rod niemiecki. Czy na
prawd� byli rodem niemieckim, czy tez dopiero z biegiem lat ulegli · 
germanizacji, na to pytanie nie powiedziano jeszcze ostatniego slowa. 
Poniewaz jednak pierwotna nazwa Schweinichen6w · brzmiala Swinko
wie, tak b�dziemy ich nazywac w dalszej cz�sci artykulu. 

Poczqtki rodu Swink6w, jak zresztq w og6le problem osadnictwa 
rycerskiego na Slqsku, nie zostaly dotychczas w nauce polskiej opraco
wane. R6wniez w przytoczonej wyzej pracy Wutkego nie znajdujemy 

1 Np. Peter de Svyne - na dok. Bernarda swidnickiego z 28 IX 1313 r., Schles.
Reg., nr 3410. 

2 Swato de Swinino - na do}.{. Matyldy glogowskiej z 27 XII 1311 r., tamze, 

nr 3244. 
3 Sygmund von Sweine - na do k. Ruprechta legnic kiego z 25 XI 1404 r., 

K. Wut k e, Zur Geschichte des Geschlechts derer von Schweinichen, t. I, Wro

claw 1904/7, s. 125.
4

. Henrico de Swin - 5 VIII 1323, przedruk u Wut k e g o, op. cit., t. I, 

s. 76.
5 H. S ch w e i n i ch e n, Memorial Buch der Fahrten und Taten des schlesi

schen Ritters Hans v. Schweinichen, München 1911. 

. s W u t k e, op. cit. 

1 - ,,Sob6tka" z. 3/67 



284 B. Grydyk-Przondo

wyczerpujqcej odpdwiedzi na nasuwajqce si� · pytania. Problem jest tym 
ciekawszy, ze dotychczas nie Sq wyjasnione poczqtki kasztelanii Swiny, 
z kt6rq lqczy si� Swink6w slqskich. 

W kronice Kosmasa pod datq 1108 r. mamy wzmiank� o „Zvini iri 
Polonia" 7• W bullach papieskich bardzo wczesnie znajdujemy informa
cje o kasztelanii. Bulla papieza Hadriana IV, wydana w Rzymie 23 IV 
1155 r., a potwierdzajqca posiadlosci biskupstwa wroclawskiego, wymie
nia obok wielu innych m1eJscowosc1 r6wmez „gradice Zpini" 8• Bulla 
papieza Innocentego IV z 9 VIII 1245 r. m6wi o dwu wsiach lezqcych 
,,iuxta castrum Suinii" 9• 

· Poczqtki Swin Sq chyba znacznie wczesniejsze. Grody tego typu po
wstawaly zazwyczaj na terenach juz zamieszkalych 10

• Swiny wyrosly
prawdopodobnie na miejscu grodu jakiegos plemiennego wielmozy 11

• 

Ziemie te zamieszkale byly przez plemi� Trzebowian. J. Natanson�
-Leski priyjmuje, ze: ,,Na obszarze Trzebowian znamy poza sam�
Legnicq jeden tylko stary gr6d kaszte1anski Swini�" 12• Kasztelanowie
byli urz�dnikami mianowanymi przez ksi�cia, jednak najcz�sciej powie
rzano t� funkcj� najbogatszym zamieszkalym na danym terenie rodom�
Nasuwa si� znowu pytanie, czy pierwsi, o kt6rych posiadamy wiado
mosci, kasztelanowie ze Swin wywodzili si� z tych teren6w? Zilamy · ich
imiona. Oto one: ,,Tader castellanus de Suina" 13, ,,comes Jaxa castella
nus de Svyne" 14, ,,Petrico castellanus de Zuni" 15. Imiona mogq r6w
niez swiadczyc o przynaleznosci narodowosciowej ich wlascicieli. Ta
der - imi� miejscowe· slqskie 16. Jaxa - imi� slowianskie, dosc cz�sto

7 „llle autem bonus vir finget se [ire] venatum, non pertimuit noctu ire in 
Poloniam Zvini ad oppidum, ut cum suo patruo Nemoy ageret consilia, quo me 
pelleret de solio". K ö p k e, Cosmae Chronica Boemorurn (Fontes rerum Bohemi
carum, t. II, Praga 1874, s. 159). 

8 K. M a 1 e c z y n s k i, Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, t. I„

Wroclaw 1956, s. 84-102. 
9 Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter, wyd. G. A� 

Stenze!, V{roclaw 1845, s. 12. 
10 J. Natanson-Leski przyjmuje, ze kasztelania jest to wyzsza forma organizacji 

opolnej. J. N a �a n s  o n - L e s  k i, Zarys granic i podzial6w Polski najstarszej,. 
Warszawa 1953, s. 16. 

11 _Na mapie zalqczonej do pracy Natansona-Leskiego Swiny oznaczone sq jako 
,,gr6d domniemany plemienriy". 

12 Tamze, s. 254. 
13 Swiadek na dok. ksi�cia Henryka z 14 IX 1230 r.; w Schles. Reg., nr 362„ 

podana jest pisownia Tacer, u W u t  k e g o, op. cit., s. 95, Tader. 
14 Swiadek na dok. ksi�cia Boleslawa z 30 XII 1242, Schles. Reg., nr 591b. 
1s Swiadek na dok. ksi�cia Boleslawa z 8 VII 1248, tamze, nr 677. 
1s Trzeba raczej przyjqc, iz jest to imi�. S. K o z i e r  o w s k i, Obce _rycerstwo

w Wielkopolsce w XIII-XVI wieku, Poznan 1929, s. 103, podaje kilka przyklad6w„ 
w · kt6rych Tader wyst�puje jako imi� wlasne bc1dz jako nazwisko urobione od 
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wyst�pujc:1ce na Slqsku. Piotr - imi� og6lnochrzescijanskie, w tym wy
padku podane w formie zdrobnialej w spos6b charakterystyczny dla 
imion slowianskich. Na podstawie wyzej przytoczonych przyklad6w moz
na stwierdzic, ze zaden z pierwszych znanych kasztelan6w Swin nie no
sil imienia charakterystycznego dla przybysza z Niemiec. 

Te wzmianki nie rozstrzygajq jednak pytania, czy wyzej przytoczeni 
kasztelanowie by li ty lko mianowanymi urz�dnikami ksic:1.z�cymi, czy 
r6w:niez d.ziedzi�:mi Swin. Wydaj,e si�, ze Swiny byly ich wlasno·sciq. 
Pierwszq wiadomosc o bezspornym wlascicielu Swin mamy wprawdzie 
z 1288 r., jest nim „Jan de Swyn" 17• Jest rzeczc:1 ciekawij, iz nie jest juz 
oznaczony jako „castellanus" 1a. Po 1265 r. 19 na zadnym dokumencie 
nie wyst�puje juz „castellanus" Swin. Do tej pory tytul ten byl rygo
rys�ycznie przestrzegany, posiadajq go wszyscy swiadkujqcy na doku
mentach kasztelanowie. Wydaje si�, ze kasztelania juz wczesniej stracila 
znaczenie, eo zresztc:1 jest w tym okresie zjawiskiem powszechnym 
w Polsee. Rozbicie terytorialne, oslabienie wladzy ksiqz�cej doprowa
dzilo r6wniez do zatracenia znaczenia istotnej furikcji kasztelana jako 
urz�dnika ksic:1z�cego, jako wodza i s�dziego. 

Swiny tracq znaczenie w latach 1252-1265. Kasztelania znajdowala 
si� na terytorium Boleslawa Rogatki, ale ostatni kasztelan Swin wy
st�puje na dokumencie Henryka III wroclawskiego 20, kt6ry z Rogatkq 
byl w stalym zatargu. Wprawdzie p6:zniej zn6w widzimy Swink6w przy 
Rogatce, ale juz bez tytulu kasztelanskiego. Wydaje si� prawdopodobne, 
ze mi�dzy ksi�ciem a Swinkami wynikl sp6r, kt6ry doprowadzil do 
przejscia ich na stron� przeciwnika. Wracajq p6:zniej · do Rogatki, ale 
czy wszyscy? Prawdopodobnie cz�sc Swink6w emigrowala wtedy wlas
nie na Kujawy, a prowadzil ich J"akub, p6zniejszy arcybiskup, do czego 
wr6cimy nizej. 

Na Slc:1sku widoczny jest upadek rodu. Swinkowie rozchodzq si� po 
ksic:1.z�cych dworach. Coraz cz�sciej przy ich nazwiskach spotykamy 

imienia. Wreszcie inna argumentacja: Przyrostek er wyst�puje w imionach slc:iskich, 
nie niemieckich, np. Nanker, Kantner, S. R o s p o n d, Nazwiska Slqzak6w, Opole 
1960, s. 29. We wspomnianym dokumencie wymienieni sc:i inni kasztelanowie tylko 
z imienia i miej�cowosci. Np. Stefan z Boleslawca, Konrad z Krosna. Poruszano 
wprawdzie w literaturze mozliwosc, ze chodzi tu o herb Tader, czyli kur, kokot. 
Kilka slc1skich rod6w nim si� piecz�towalo. W zadnym jednakze wariancie herbu 
pan6w Swini kur nie wyst�puje. M. G u m  o w s k i, Historia Slqska od najdaw
niejszych czas6w do r. 1400, PAU, t. III, Krak6w 1936, s. 340.

11 Dokument z 31 XII 1288, Schles. Reg., nr 2093. 
18 T. S i  1 n i c k  i, K. Go l ::i b, Arcybiskup Jakub Swinka t j�go epoka, War

szawa 1956, s. 40 - Jan jest ostatnim ze spotykanych kasztelanöw Swin. 
19 Schles. Reg., nr 1197. 
20 Tamze, nr 780. 
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okreslenie „miles". Np. 29 I 1319 r. ,,miles Swato de Swinin" 21 albo 
10 IV 1326 r. ,,Samborius miles de Swinar" 22. 

Trzeba wi�c przyjqc, ze Swinkowie �q rodem rdzennie slqskim. 
Pr6by wyprowadzenia ich z Czech 23, Styrii czy Turyngii 24 bqdz nawet 
z Kujaw 25 nie majq poparcia w zr6dlach. 

G. i J. Zielinscy w swej pracy przyjmujq, ze gniazdem rodowym
Swink6w jest wies Swinki kolo Radziejowa. 

Miejscowosc ta jako wies rycerska miala powstac w X w. Brak 
jednak jakichkolwiek wiadomosci zr6dlowych potwierdzajqcych t� wia
domosc. Pierwsze bezsporne zr6dla m6wiqce o istnieniu Swink6w na 
tym terenie odnoszq si� dopiero do czas6w arcybiskupa Jakuba II Swin
ki. Najwczesniejszy z dokument6w kujawskich wydany zostal 
w 1299 r. 26 Trzeba wi�c wykluczyc mozliwosc przybycia Swink6w na 
Slqsk z Kujaw. 

W literaturze historycznej wiele uwagi poswi�cono problemowi rod6w 
gniazdowych 27, kt6re lqczyly rycerstwo zamieszkale na danym terenie, 
przy czym nie byla konieczna wi�z krwi 28

• Wydaje si�, ze na omawia
nym przez nas terenie istnieje mozliwosc tworzenia si� rodu gniazdo
wego. Wok6I kasztelanii jako najsilniejszego osrodka administracyjnego, 
kulturalnego zyjq niewielkie rody rycerskie, kt6re ciq.Zq ku Swinom, 
zlqczone z nimi bardzo silnie nie wi�zami krwi, ale np. wsp6lnq sluzbq 
wojskowq, interesami gospodarczymi. Rody te przyjmujq nazw� kaszte
lanii jako swoje nazwisko i w ten spos6b wok6I igrodu kasztelanskiego 
tworzy siE: krqg ludzi nazwanych Swinkami, p6zniej Schweinichenami. 

Przyst�pujqc do podsumowania wniosk6w, stwierdzamy, ze: gr6d 
Swiny powstal na zaludnionym jeszcze od czas6w plemiennych terenie, 
po zorganizowaniu si� panstwa piastowskiego. Urzqd kasztelanski praw
dopodobnie dostal si� w r�ce przedstawicieli jakiegos moznego rodu wy
wodzqcego si� z tej ziemi - chyba w r�ce przedstawicieli Swink6w. 
P6zniejsi Swinkowie Sq przypuszczalnie rodem typu gniazdowego, kt6ry 
wytworzyl si� wok6I kasztelanii. 

21 Tamze, nr 3885. 
22 Tamze, nr 2416. 
23 W u t k e, op. cit. 
24 R. S t  i 11 f r i e d, Die Burg Sehweinhaus und ihre Besitzer, Jelenia G6ra

1833; W. S c h u l t e, Die Kastellanei Suini (Zeitschrift für Schles. Gesch., 

t. XXVIII).
25 G. Z i e 1 ins k i, J. Z i e 1 ins k i, Wiadomosci historyczne o rodzie Swin

k6w, Torun 1880-1881. 
25 Dok. wydany przez Piotra bratanka arcybiskupa Jakuba II, G. Ziel ins k i,

J. z i e 1 ins k i, op. cit., s. 117-118.
27 K. Tymieniecki, J. Bardach, J. Adamus, M. Rusocki i inni.
2a J. Ba r d a c h, Historia paiistwa i prawa Polski, cz. 1, Warszawa 1964, s. 226.
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Terenem pierwotnego osiedlenia si� Swink6w byl Sic1sk. Stqd wyemi
growali na inne ziemie polskie, mozliwe, ze w czasie upadku znaczenia 
wladzy kasztela:nskiej, a zarazem w czasie szczeg6Inego nat�zenia walk 
dzielnicowych na Sic1sku. 

Najwybitniejszq postaciq w rodzie Swink6w byl niewc1tpliwie arcy
biskup gnieznienski J akub II Swinka. J ego dzialalnosc koscielna i poli
tyczna znalazla rozglos u potomnych. Doczekal si� szeregu opracowan 
monograficznych 29• Wszyscy historycy przyznajq, ze trudno cokolwiek 
powiedziec o J akubie przed r. 1283, czy li przed wybraniem go na sta
nowisko arcybiskupa ,gnieznienskiego. Brak jakichkolwiek danych o jego 
pochodzeniu, rodzinie, nie znamy herbu, kt6ry m6glby bezspornie po
swiadczyc jego pochodzenie rodowe. 

Starsze opracowania 30 podajq, ze arcybiskup J akub wywodzi si� z ro
du Swink6w kujawskich. W nowszych przyjmuje si�, iz Jakub pochodzi 
ze slc1skiej linii Swink6w. Wszystkie jednak zgodnie przyznajq, ze brak 
na to jakichkolwiek dokument6w. Moze charakterystyka dzialalnosci 
Jakuba rzuci jakies swiatlo na jego pochodzenie. 

Do 1283 r. Jakub w swiecie koscielnym niewiele znaczyl. Nie mial 
wyzszych studi6w am pmwdopodobruie nawet swd�cen kaplanslcich 31. Mu
sial miec silnych swieckich protektor6w, kt6rym zalezalo, by godnosc 
arcybiskupa dostala si� w r�ce czlowieka, kt6ry popieral ich polityk�. 
Wiiemy, ze b]i:skie stosU!Illk!i musialy lc1czyc Jakruiba z ·Brzemyslem 
Wielkopolskim 32• Przypuszczalnie r6wnie dobre stosunki utrzymywal 
z dworem Boleslawa Poboznego kaliskiego oraz z Wladyslawem tokiet
kiem, kt6rego zblizyl do linii wielkopolskiej, doprowadzajqc do malzen
stwa z Jadwigq, stryjecznq siostrq Przemysla 33. 

Opieka, jakq dwory ksiqz�ce udzielaly Jakubowi w 1283 r., moze 
nasuwac przypuszczenie, ze popierajc1c starania o godnosc arcybiskupiq 
potomka jednego z moznych rod6w slc1skich, liczyly na przychylne sta-

29 W. Ka r a s i e  w i c z, Jakub Swinka arcybiskup gnieznienski 1283-1314, 

Poznan 1948; Si 1 n i c k  i, G o  l q b, op. cit. Wreszcie ostatni zyciorys Jakuba pi6ra 

K. Tymienieckiego w Polskim slowniku biograficznym, z. 46, Wroclaw 1963, s. 347-

349.
30 G. Z i e 1 i ii s k i, J. Z i e 1 i ii s k i, op. cit.; W. M o s z c z e n s k a, Rola poli

tyczna rycerstwa wielkopolskiego w czasie bezkr6lewia po Ludwiku W �gierskim 
(Prac. Warsz. Tow. Nauk, t. XXV, 1925). 

31 Pol. slow. biogr., z. 46, s. 347. 
32 R. 1283: ,,Dux eciam Primislius nomine, filius Primislii, sepulta uxore qua

tuor diebus ante in Gnezna, quantocius ad predictam consecracionem cum magna 

multitudine advenit et eidem domino archiepiscopo anulum obtulit preciosum" . 

. Rocznik Traski (MPH, t. II, Lw6w 1872, s .  849). 

33 W. Ab r a h a m, Stanowisko kurii papieskiej wobec koronacji Wladyslawa 
Lokietka, Lw6w 1900. 
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nowisko kosciola dla koncepcji zjednoczenia calego· rozbitego panstwa, 
w tym r6wniez 8lqska. 

Omawiany przez nas okres jest dla dzielnicy slqskiej szczeg6lnie 
ci�zki. Rozbicie dzielnicowe, walki poszczeg6lnych ksiqzqt o wladz�, 
wreszcie ogromny naplyw zywiolu niemieckiego nie sprzyjaly scislejsze
mu zwiqzaniu si� z innymi dzielnicami Polski. .Ponadto Slqsk byl· tere
nem sporu mi�dzy ksi�ciem Henrykiem IV Probusern a biskupem wro
clawskim Tomaszem II. Bylo to starcie dw6ch sil - wladzy swieckiej 
i duchownej. Do walki zostalo wciqgni�te cale spoleczenstwo, zmuszone 
w praktyce do opm.viedzenia si� po stronie ksi�cia lub biskupa. Przyczy
nami bezposrednimi - jak wiadomo - byly: sprawa dziesi�cin, ci�zary 
nakladane przez ksi�cia na ludnosc d6br biskupich, zakres sqdownictwa 
ksiqz�cego oraz wsie lokowane na prawie niemieckim, do kt6rych prawo 
wlasnosci roscil sobie ksiqz� i biskup 34

• Spor, kt6ry byl prowadzony 
wszelkimi dost�pnymi dla jednej i drugiej strony srodkami 35, doprowa
dzil obok wyniszczenia gospodarczego dzielnicy r6wniez do zaostrzenia 
si� antagonizm6w mi�dzy narodowosciq polskq a niemieckq. 

Arcybiskup Jakub jest sporem ogromnie zainteresowany. Jest to 
zainteresowanie osobiste, gl�bsze, niz do tego zmuszala go piastowana 
funkcja. Pisze listy, wydaje szereg zarzqdzen, kt6re wskazujq gl�bokq 
znajomosc stosunk6w. slciskich, bierze bezposredni i zywy udzial w za
targu. Z tekst6w wydanych w tym czasie dokument6w widac, jak spra
wa Slciska lezy mu na sercu. N ajbardziej chyba charakterystyczny jest 
akt synodu l�czyckiego z 17 I 1285 r. 36 •Wyst�puje w nim mi�dzy innymi 
sprawa placenia swi�topietrza, z kt6rego to obowiqzku osadnicy niemiec
cy przybyli na Slcisk nie chcieli si� wywicizywac. ,,Subintrante gente 
Theutunica - pisze arcybiskup do papieza - et jam per multa loca 
Poloniam occupante, non tantum vestre sanctitati, verum eciam et nobis 
grave dispendium in nostris juribus provenit atque dampnum. Romae 
quidem ecclesie dampnum provenit, quia dum fines Polonie per 
principes Theutunie occupantur, qui principes subsunt imperio et 
sie fines occupati devolvuntur ad imperium et ob hoc ecclesia Romana 
proprio dominio frustratur, subintrantibus eciam tarn militibus quam 
colonis Theutunicis in Poloniarn et occupantibus villas et alia loca, que 
Poloni possederant et exinde de singulis capitibus solvebant censum 
Romane ecclesie, videlicet denarium sancti Petri, quem ipsi Theutunici 
tarn milites quam coloni penitus solvere contradicunt, et sie eccle
sia Romana privatur similiter jure suo et tandem omnio pri-

34 Podajemy za: S i 1 n i c k i, Go l cl b,' op. cit.,' s. 164. 
35 Biskup - ekskomunika, ksictz� - sily zbrojne.
36 Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau i� Mitt�lalter, s. 151-153. 



Kasztelania Swiny 289 

vabitUT, msi hiis per vestram solerciam efficaiciter ioccurratur" 37. 
Proces niemieckiej kolonizacji i ekspansji terytorialnej oddany jest z gl�
bokq znajomosciq stosunk6w slqskich. Zatem teren srodkowej Polski nie 
byl w tym stopniu narazony na przejscie „w r�ce wladc6w podleglych 
cesarstwu". Zwr6cono uwag� i na glosnq schizm� franciszkanskq -
przylqczenia si� cz�sci slqskich klasztor6w franciszkanskich do prowin
cji saskiej 38. 

W ustawodawstwie synodu l�czyckiego z 1285 r. znajdujemy r6w
niez odbicie sporu slqskiego. Ustawami wydanymi dla calej Polski chcial 
zapobiegac arcybiskup rozprzestrzenianiu si� wplyw6w obcych, zwlaszcza 
niemieckich. Bardzo ciekawe Sq niekt6re z postanowien l�czyckich, np.: 
§ 6 - ,,Statuimus insuper ad conservacionem et promocionem lingwe
polonice, in singulis locis ecclesiarum kathedralium et conuentualium,
et alijs qurbuscunque locis non pona:ntur Tectoires scola:rum, ntisi linguam
polonicam proprie sciant, et possint pueris auctores exponere in polonica
lingua" 39. Czyz to nie odzwierciedla stosunk6w slqskich? Wydac si�
moze, iz Jakub znal takie szkoly, a moze sam do podobnej chodzil?

Czy w sporze slqskim brali udzial inni Swinkowie? Na ten temat 
zr6dla milczq. Nie spotykamy ich na zadnym dokumencie jako swiad
k6w ani po jednej, ani po drugiej stronie. Dopiero pod datq 10 IV 1296 r. 
„Samborius miles de Swinar" 40 jest swiadkiem na dokumencie biskupa 
wroclawskiego. Mozna na tej podstawie przypuszczac, ze i wczesniej 
opQIWiadalä. si� po stronie biskupa sikoro braik ich w ,otoczeniu Henryka. 

Byc moze testament Probusa, w kt6rym Przemysl II mial przejqc 
po nim dziedzictwo, powstal pod wplywem Jakuba, kt6ry w ten spos6b 

. cz�sciowo przynajmniej spelnil pokladane w nim przez lini� wielkopol
skq nadzieje. 26 VI 1295 r. m6gl arcybiskup wlozyc koron� kr6Iewskc\ 
na glow� Przemysla 41, choc wladza tego ostatniego nie obejmowala 
jeszcze Slqska. Po tragicznej smierci Przemysla koronuje Waclawa, kt6-
rego wladza juz przedtem stawiala pierwsze kroki na Slqsku, tak bliskim 
Jakubowi, uszczuplajqc prawa linii wielkopolskiej. 

Dzialalnosc arcybiskupa J akuba II Swinki potwierdza jego pochodze
nie ze Slqska. Wszystko wskazuje na to, ze jedna z gal�zi Swink6w 
slqskich wyemigrowala na ziemie Polski centralnej - moze wlasnie 

31 Tamze, s. 152. 
38 Tamze, s. 152-153. 

39 Starodawne prawa polskiego pomniki, wyd. A. Z. He 1 c e 1, t. I, Warszawa 

1856, s. 384. 
40 Schles. Reg., nr 2416. 

41„Primislius dux maioris Polonie a domino Jacobo archiepiscopo dicto Swinca, 

post festum Johannis baptiste die dominico inungitur in regem Polonie in Gnezna'.', 
Rocznik Traski, s. 853. 
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pociqgni�ta przez Jakuba. Wypadki emigracji slqskich rod6w rycerskich 
w okresie rozbicia dzielnicowego Sq znane 42• Wspomniane wyzej imiona 
rodowe wyst�pujqce wsr6d Swink6w swiadczq r6wniez o polskosci tego 
rodu. Tym bardziej wart je�t zbadania problem, w jaki spos6b p6zniej 
dokonala si� germanizacja rodu. 

BEMERKUNGEN tJBER DIE KASTELLANEI SWINY UND DIE ANFÄNGE DES 

GESCHLECHTS DER SWINKAS 

Die Anfänge des Geschlechts Swinka - Schweinichen verbinden wir mit der 

Kastellanei Swiny. Dieses Geschlecht ist zweifellos örtlicher-schlesischer-Herkunft. 

Davon können die Vornamen der ersten bekannten Kastellanen von Swiny zeugen. 

Die Kastellanei verliert an Bedeutung in der Zeit der Schwächung der fürstlichen 

Macht. Ein Teil des Geschlechts emigriert in dieser Zeit nach Kujawy. Der bedeu

tendste Vertreter· des Geschlechts ist der Erzbischof J akub II. Swinka. Seine 

schlesische Herkunft bestätigt die Beurteilung seiner Tätigkeit, insbesondere in 

der Zeit des bekannten Streites zwischen dem Fürsten Henryk IV. Probus und 

dem Bischof Tomasz II. 

42 W. S e m k o w i c z, Uwagi metodyczno-krytyczne nad pochodzeniem i roz

siedleniem rycerstwa polskiego wiek6w srednich (Sprawozdania AU, Krak6w 1911, 

nr 7, s. 16) ; K o z i e r o w s k i, op. cit. 




