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Koniec XVIII W. W Rzeczypospolitej to czas refleksji, a co za tym idzie
— prob gruntownej przebudowy upadajqcego pafistwa. Sqsiedzi zainteresowani
zachowaniem niedoskonalych rozwiqzafi ustrojowych, tym samym kraju slabego,
reagowali niezwlocznie, utrqcajqc Wszelkie inicjatywy reformatorskie. Zmiany
nastgpily W dmgiej polowie lat osiemdziesiqtych XVIII W. W obliczu rozbieznych
interesow oéciennych mocarstw oraz zaangazowania Rosji W innych regionach
éwiata starania polskich reformatorow sta1y sic; mozliwe do realizacji.

Echa Wydarzefi i zabiegow, majqcych na celu przebudowq spoIeczno-po1itycz-
nq Zacofanego kraju, docieraIy rowniei do szadkowskiego paflykularza. MiesZcZa-
nie, ktorych prawa ograniczano przez Wieki szlacheckiej supremacji, rozpoczynali
dlugq drogc; prowadzgca do uzyskania praw politycznych. W postcgpowej publicy-
styce Kuinicy Kollzgtajowskiej zwracano uwagq, Ze W sferze politycznej funkcjo-
nowali oni jako substancja incompleta — twor niedoskonaly, egzystujqcy miodzy
czlowiekiem szlachcicem a nieczlowiekiem chlopem. Z tym ostatnim I2}czyIy ich
ograniczenia W uzyskiwaniu Wyiszych stopni W karierze duchownej, Wojskowej
czy W posiadaniu Ziemil. Miejscowe elity angaiowaly si<—; W dziaialnoéé obozu
refonn: Jan Gustowski 1 Mateusz Woiniacki reprezentowali swe miasto na Zebra-
niach Wydzialu sieradzkiego. Dluga tradycja konfliktow ze starostami okazala sie;
zapeWne stymulatorem radykalnych postaw miej scowych slawetnychz.

Zamierzeniem reformatorow byIa jak najszybsza przebudowa Rzeczypospo-
litej W nowoczesna, monarchie; konstytucyjne}. Likwidacji ulegly najbardziej ana-

* ZdzisIaW Wlodarczyk, dr, Kolegium Nauczycielskie W Wieluniu, 98-300 Wielufi,
ul. Piisudskiego 6; redaktor ,,Rocznika Wie1u1‘1skiego”.

1 F. S. Jezierski, Katechizm 0 tqjemnicach rzqdu polskiego. . ., [wt] Kuénica Kollqtajowska. V61-
bér érddel, red. S. Sierpowski, WrocIaW 2010, s. 5.

2 D. Stefafiska, Mieszkaricy Szadku wobec reform Sejmu Czteroletniego, ,,Biuletyn Szadkowski”
2003, t. 3, s. 73-77. O zabiegach na rzecz Wsparcia konstytucji Ws'rod szlachty powiatow sieradZ-
kiego i szadkowskiego zob. W. Szczygielski, Referendum Trzeciomajowe. Sejmiki lutowe I792 roku,
Lodi 1994, s. 122435. Majqc W pamioci instrukcjq sejmiku szadkowskiego Z listopada 1790 r.,
naleiy uznaé to zadanie za niezwykle trudne; tamie, s. 123.
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chroniczne elementy dawnego ustroju decydujqce o slabosci paiistwa. Reformy
Sejmu Wielkiego, zW1aszcza ustawa Miasta nasze krélewskie wolne wpanstwach
Rzeczypospolitej Z 21 kwietnia 1791 1., mialy zapewnié jednolity ustroj, 1ikWidu-
jqc partykularne przywileje, Wydawane przez Wieki dla poszczegolnych Zbioro-
Wosci. Niestety, post<—;p Iegislacyjny nie obejmoWa1 Wszystkich osrodkow, tylko
te pozostajqce pod Wiadzq zwierzchniq monarchy, zwane owczesnie Wolnyrni lub
krajowymi. Szlacheccy prawodawcy nie starali sic; zbytnio ingerowaé W stosunki
panujqce miqdzy panami a poddanymi W miastach prywatnych, gdzie nierzadkie
byly Wypadki zmuszania ich ,,obyWate1i” przez dominium do Wypeiniania poWin-
nosci pafiszczyinianych. Doswiadczenia mieszkaficow Szadku potwierdzajq, Ze
konflikty zwiqzane Z Wyegzekwowaniem rnniej Iub bardziej problematycznych
obciqzefi zdarzaly sic; rowniez W miastach krolewskich.

Niepowodzenia W zmaganiach Z intem/encjq rosyj ska}, akces krola do TargoWi-
cy i jego rozkaz zaprzestania Walki zakoficzyly ten chlubny epizod naszych dzie-
jow, jakim byly czasy Sejmu Wielkiego, ustanowienia Konstytucji 3 Maja i Wojny
W jej obronie. Kraj upadl W Inomencie WZII1OZOIl6j dzialalnosci reformatorskiej,
prob przezwyciozenia Wiekowego rnarazrnu, rozlicznych inicjatyw majqcych na
celu jego modemizacjeg. Po przegranej Wojnie W1adz¢ obj qli targowiczanie, ktorzy
starali sis; zniweczyé dokonania Sejmu Wielkiego. O losach Polski decydowano
gdzie indziej. 23 stycznia 1793 r. podpisano W Petersburgu konwencjeg rozbio-
rowq — II rozbior Polski stal sic; faktem3. Tym samym Wojewodztwo sieradzkie
Wlqczone Zostalo przemocq W obrgb monarchii Hohenzollernow. W sumie Ro-
sja zagarnegla 250 tys. kmz, natomiast Prusom przypadio 58 tys. kmz — giownie
Wielkopolska bcgdqca kolebkz} palistwowosci polskiej. Wkrotce Woj ska zaborcow
obsadzily zaanektowane tereny. Szadek, Wraz Z Wiegkszq czoéciq Wielkopolski,
WSZ€di W skiad nowej prowincj i nazwanej przez zaborce; Prusami Po1udnioWymi
(Siidpreussen), ktora to nazwa okreslaia jej polozenie Wzglodem Wczesniej zagar-
niotych Ziem polskich.

Uzyskane tereny podzielono na 20 okrcggow (dystryktow), by jak najszybciej
przejqé nad nimi Wiadzcg. Konwencja petersburska ustalala, Ze przejscie pod za-
rzqd cywilny powinno nastqpié miodzy 5 a 21 kwietnia 1793 r. Dokonaé tego
miano poprzez zawieszenie god1a i publiczne odczytanie patentu kro1eWskiego“.
Zadanie to powierzono specjalnym dwuosobowym komisjom, po jednej dla kai-
dego okrogu. Do ich obowiqzkow naleialo objechanie powierzonego im terenu,
odczytanie patentu oraz Zawieszenie czarnych or1oW pHlSkICh. W okrcggu sieradZ—
kim obowiqzki kornisarzy peinili radca von Reinersdorf Z Brzegu i notariusz Ko-
Warziek Z Kietrzas.

3 R. H. Lord, Drugi r0zbi0'r Polski, Warszawa 1984.
4 I. Ch. Bussenius, Diepreufiische Verwaltung in S£id- undNeu0stpreufien, Heidelberg 1960, s. 45.
5 Das Jahr I 793. Urkunden und Aktenstiicke zur Geschichte der Organisation Siidpreussens,

hrsg. v. R. Prtimers, Posen 1895, s. 45. Kietrz (niem. Katscher) ~ miasto W pow. giubczyckim.
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Sposob sprawowania Wladzy W monarchii pruskiej byl calkowicie obcy pol-
skim tradycjom. Kazda prowincje podporzadkowano ministrowi stojacemu na
ezele zarzadzajacego nia departamentu Generalnego Dyrektorium W Berlinie.
W Zaleinosci od powierzchni i potrzeb dzielono ja na mniej sze jednostki — depar-
tamenty — zarzadzane przez kamery. Do kompetencji tych ostatnich na1eZa1 calo-
ksztalt spraw administracyjno-skarbowych na podleglych im obszarach, Z Wyj at-
kiem tych nielicznych, ktore zastrzezone byly dla rej encji (Regierung) zajmujacej
sie zasadniczo Wymiarem sprawiedliwoéci. W przypadku zakresu czynnosci oby-
dWu urzedow Wystepowaly znaczne roznice prowincjonalne, niej ednokrotnie zas
dochodzilo do sporow kompetencyjnych. Zaborcy, ktorzy przystapili do organi-
Zacji prowincji, dokonali jej podzialu, nie zWaZajac na uksztaltowane przez Wie-
ki Wiezi. Miasto Szadek i powiat podlegaly administracyjnie kamerze Wojenno-
-ekonomicznej (Kr1'egs- und Doméinenkammer) W PiotrkoWie, tym samym ustaly
Wie1oWiekoWe Wiezi z Sieradzem. Po reorganizacji zwiazanej Z powiekszeniem
prowincji o czesé Mazowsza Z Warszawa, przypadlych Prusom W Wyniku III roz-
bioru, siedzibe kamery przeniesiono do Kalisza (1798 r.)6.

Na czele administracji powiatu W Prusach stal 1andrat7. Miasta W rnonarchii
pmskiej (przed reformami Steina i Hardenberga) — zarowno prywatne (Mediat-
stddte), jak i krolewskie (Immediatstddte) — nie podlegaly jego zwierzchnosci.
Nadzor nad nimi sprawowal radca podatkowy (Steuerral), caly zas depaflament,
niezaleznie od powiatow ziemskich, zostal podzielony na inspekcje podatkowe
(Steuerrdtliche lnspektion). Pierwotnie Szadek Wlaczono do leczyckiej inspek-
cji podatkowej. W okresie organizowania depafiamentu, jak i podleglych kame-
rze urzedow Wladze pruskie uWaZa1y, Ze na terenie inspekcji za nniasta niogly
byé uznane: Inowlodz, Lutomiersk, Leczyca, Klodawa, Kutno, Strykow, Szadek,
Uniejow i Wolborzg.

Dzialalnosé komisarzy szczegolowo opisal J. Kitowicz, Pamielniki, czyli historiapolska, Warszawa
1971, s. 557-558.

6 Z. Wlodarczyk, Siedziby Kamer Wojenno-Ekonomicznych W Prusach Poludniowych (1793-
1806), ,,Poznanski Rocznik Archiwalno-Historyczny” 2001/2002, t. 8/9, s. 83-89; tenie, Kamera
Wojenno-ekonomiczna W Piotrkowie/Kaliszu W okresie rzqd0'W pruskich (I 793-I 806), ,,R0cZnik
Ka1iski”2009, t. 35, s. 9-30.

7 W powiecie szadkowskim urzad ten powierzono najpierw Johanowi von Seydlitzowi, nastep-
nie landratem Zostal Ernst Wilhelm von Pannwitz (ur. W Klodzku, po klesce Prus dzialal czynnie
W Brzegu), szerzej: Geheimes Staatsarchiv Preufiischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem [Tajne Pruskie
Archiwum Panstwowe] (dalej: TPAP), 1 Hauptabteilung, Gehaltsentschadigungskommission fur die
ostlichen Provinzen, Rep. 147, sygn. 288. Pozyskanie materialow irodlowych W TPAP umoZ1iWi-
la pomoc Pelnomocnika Rzadu Federalnego ds. Kultury i Mediow Republiki Federalnej Niemiec
(Kulturreferat fiir Westpreussen, Posner Land, Mittelpolen, Wolhynien und Galizien), za ktorej oka-
zanie skladam serdeczne podziekowanie.

8 Das Jahr 1 793..., s. 90. Jako pierwszy obowiazki radcy leczyckiego pelnil Emst Friedrich von
Kliohem; zob. F. Grtitzmacher, Zur Charakteristik der siidpreu/Jischen Steuerréite, ,,Zeitsohrift der
Historischen Gesellschaft ffir die Provinz Posen ” 1913, H. 1. s. 17-18.
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W poczatkowym okresie panowania pruskiego aktywnosé administracji sku-
piona byla na poznaniu noWo nabytych terytoriow. Sluiyly temu tzW. Indagandag,
Wysylane do Wszystkich miast prowincji, gdzie na1eZa1o je Wypelnié pod nad-
zorem radcow podatkowych. Zawieraly one 82 pytania, obejmujace szeroki za-
kres tematyczny: poczawszy od poloienia, Zabudowy, stosunkow Wyznaniowych,
demograficznych czy Wlasnosciowych, poprzez organizacje i finanse miejskie,
po przemysl, rzemioslo, szkolnictwo, opieke zdrowotna i éwiadczenia na rzecz
panstwa lub Wlascicieli W miastach pryWatnych‘°. Czynnosci zwiazane z Wype1-
nieniem ankiety trWa1y W Szadku do konca 1793 r. Nastepnie przeslano ja do
siedziby kamery, skad 20 grudnia Wyekspediowano do Berlina. Standardowo W1a-
dze centralne po analizie danych Zawartych W poszczegolnych opisach przekazy-
Waly Wnioski Wladzom departamentu. W przypadku Szadku refleksj e berlinskich
urzednikow dotyczyly m.in. koniecznoéci utworzenia szkoly, powolania Wladz
miejskich o kwalifikacjach odpowiadajacych potrzebom nowej administracji
oraz, co Wydaje sie najwazniejsze, sugestii, czy nie nalezaloby dokonaé zmiany
statusu miej scowosci — poZbaWic' j a praw miej skich“.

Zwiazki Szadku Z inspekcja leczycka nie trwaly dlugo. Zmiany W Zaszerego-
Waniu poszczegolnych osrodkow 2 pewnoscia mialy miejsce W okresie tworzenia
kamery W Plocku, ktorej powstanie uznano za konieczne ze Wzgledu na rozleglosé
departamentu piotrkowskiego i Wynikajace Z tego problemy komunikacyjne. Na-
stapilo to W koncu 1793 r. Wtedy teZ miasto Weszlo W sklad inspekcji piotrkoW-
skiej. W departamencie kamery kaliskiej (po 1798 r.) do konca badanego okresu
istnialy (oprocz piotrkowskiej) inspekcje W Kaliszu i Sieradzu. Na ich czele stali
radcy (comisarius loci), ktorych zasadnicze uposaienie Wynosilo 600 talarow rocz-
nie (tyle samo pobierali landrat i radca kamery), ponadto otrzymywali dodatki na
oplacenie tlumacza czy na inne Wydatki pochodzace z funduszy miejskich. Do ich
obowiazkow na1eZa1o przekazywanie zarzadzen kamery oraz nadzorowanie ich
Wykonania Za pomoca sprawozdan Wladz miej skich czy teZ poprzez Wizytowanie
miast podleglej im inspekcji. Ten nieznany dotychczas W Polsce organ administra-
cji 1<ontro1oWa1roWnieZ stosunki Wewnatrzmiej skie, Wspolpracowal przy zestaWia-
niu budzetu, nadzorowal jego Wykonanie, zWaZa1 na to, by urzednicy miejscy nie
uciskali mieszczan, a Wlasciciele nie zwiekszali samowolnie obciaien W miastach
prywatnych. Rola radcy W miastach krolewskich byla nieco Wieksza niZ W pryWat-
nych, gdzie W zaleznosci od Warunkow lokacji spore znaczenie posiadal W1aéci-

° J. Wasicki, Opisy miast polskich z lat 1793-1794, cz. 1, Poznan 1962, s. 2-12. Podobne an-
kiety, choé o nieco innym kwestionariuszu pytan, Wypelniano W poszczegélnych Wsiach. W takich
przypadkach cala akcja kieroWa1 landrat.

1° Oryginal opisu Szadku znajduje sie W Archiwum Glownym Akt Dawnych W Warszawie (da-
lej: AGAD) W Zespole Generalne Dyrektorium Prus Poludniowych VI [Generaldirektorium St1d-
preufien] (dalej: GD SP VI), sygn. 2797.

1‘ Tamie, Pismo kamery piotrkowskiej do Wladz W Berlinie Z 20.12.1793, k. 1; odpowiedi (Re-
solution) Z 26.02.1794, k. 16.
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ciel (zwlaszcza przy obsadzie StElI1OW1Sl<)12. W inspekcji piotrkowskiej pierwszym
radca podatkovvym mianowany zostal August Wilhelm Buchholtz (1793-1795),
przybyly Z Kwidzyna. Po nim stanowisko to objeliz Johann Friedrich Lehnmann
(lipiec 1795—sierpien 1798) i Johann Ludwig Dieterich, ktory funkcje te sprawowal
do konca panowania pruskiego (1798—1806)13.

STAN MIASTA

W poczatkowym okresie panoWania pruskiego na zajetych terenach znaj-
dowalo sie 251 miast. Pierwsze informacje o ich stanie pochodzily od komi-
sarzy krolewskich, ktorym powierzono objecie nowych nabytkow We Wladanie
Hohenzollernow. Mianowany ministrem prowincji Otto von V015, podroZuja,cy
W poczatkach 1793 r. po podleglych sobie departamentach, ocenial ich stan i po-
1oZenie bardzo krytyczniei nur durch die leere Bedeutung des Wortes und ihre
stddtischen Gerechtsame von den elenden Hiitten des platten Landes sich unlers-
cheiden. Opinia ministra nie moze dziwié, skoro do miast zaliczano takie osrodki,
jak Kobyla Gora (pow. ostrzeszowski) Z 66 mieszkancami czy Lodi — owczesnie
180 s1aWetnych. W przypadku Wielu osrodkow Wladze postulowaly odebranie
praW miejskich. Przeksztalcenie takie obwarowane zostalo Wieloma Warunka-
mi, co przy oporze mieszczan i Wlascicieli (W przypadku miast prywatnych) nie
przynioslo efektu zamierzonego przez zarzadzajacych prowincja. Mieszczanie
obawiali sie, Ze Z chwila Zamiany Zostana obroceni W chlopow pansZczyinia-
nych. Dla Wlascicieli miast, oprocz Wzgledow prestizowych, WaZny byl takie
fakt utraty czesci zyskow. Kamera piotrkowska W czerwcu 1793 r. donosila, Ze
zarowno Wsie, jak i miasta znajduja sie W bardzo trudnym po1oZeniu, sami zas
mieszkancy nie czynia zbyt Wiele, aby sWe po1oZenie polepszyé, jak uWaZa1i
pruscy urzednicy: aus Liebe zur Untéitigkeit. Redukcje liczby miast postulowal

I4roWnieZ Fryderyk Wilhelm II .

12 Z. Wlodarczyk, Nadz0'r nad miastami W departamencie kamery kaliskiej Prus Poludniowych
1793-I806. Inspekcje podatkowe, ,,R0cZni1< Wielunski” 2002, t. 2, s. 176-188.

13 F. Gfiitzmacher, Zur Charakteristik..., s. l4—15; TPAP, II Hauptabteilung, Genera1direkto-
rium Sudpreufien (dalej: II HA SP), sygn. 1—2: Acta betreffend die Einstellung der zum Steuer-
ratlichen Officio in der Kalischer Inspektion gehorigen Bedienten. W Prusach Nowowschodnich,
utworzonych glownie z ziem III zaboru pruskiego, po raz pierwszy W calej monarchii pruskiej nie
powolano urzedu radcy podatkowego. Tym samym landrat stal sie zwierzchnikiem calego powiatu
- przestal istnieé podzial na obszary Wiejskie i miasta; por. J. Wasicki, Ziemie polskie pod zaborem
pruskim. Prusy NOWOWsch0dnie (Neuostpreuflen) 1795-1806, Poznan 1963, s. 178-182.

1“ Vorschldge der Kammer zu Petrikau zur Hebung des Kulturzustandes ihres Departements,
Juni I793, [W1] Das Jahr I 793 . . ., s. 89-96. Literacki Wizerunek miasteczka polskiego przedstawil
Fryderyk Skarbek: nie znalem jeszcze z'adneg0 miasta polskiego. Nie moglem zrazu przystaé na to,
aby daé to nazwisko Zydowskim osadorn, zl0z'0nym z kilkudziesieciu drewnianych dornéw, na blami-
slej powierzchni Wzniesionych, W ktdrych nieliczni chrzescijanie byli rolnikami, nie r0'z'niqcymi sie



86 Zdzislaw Wlodarczyk

Krolewskie miasto Szadek nie posiadalo Zadnych fortyfikacji - mialo charakter
otwaity. W chwili przejecia przez Prusakow naliczono W nim 113 domow, Z czego
6 polozonych na przedmiesciu. Wszystkie zbudowne zostaly Z drewna, Wiekszosé
(90) pokiyta byla sloma, reszta Zas gontami. W latach nastepnych przybylo bu-
dynkow mieszkalnych. W 1798 r. W miescie byly 2 obiekty murowane pokryte
dachowka oraz 131 drewnianych. Pod koniec panowania pruskiego (1805 r.), po
Wielkim pozarze, ktory spustoszyl miasto W 1802 r., liczba domostW ulegla nie-
znacznemu zmniejszeniu. Bylo ich 129 (jedno z nich okreslano mianem massiv).
Nalezy przypuszczaé, Ze pokrycie gontami dominowalo W zabudowie centralnej
czesci miasta, W miare oddalania sic; od niej siedliska kryte byly Wylacznie slo-
ma. Wyglad i Wielkosé domow i otaczajacych je zabudowan zalezaly od stopnia
zamoznosci Wlascicieli. Jedynym murowanym obiektem W Szadku byl kosciol
parafialny. O zaliczonym do ,,gmachoW” publicznych Wiezieniu autorzy opisu nie
mieli najlepszego zdania: Ein schlechtes hélzernes Geféingnis.

Z przeprowadzonego W 1793 r. opisu Wiadomo, Ze brukowana byla tylko jedna
droga/ulica przechodzaca przez miasto (Landstrasse). Fundusze na ten cel pocho-
dzily Z oplat sciaganych od kazdego Wozu przyjezdiajacego do miasta (3 grosze).
W nastepnych latach czyniono starania, by trwala nawierzchnia polaczyc rynek
z kosciolem oraz Wybrukowaé czesé ul. Szpitalnej. Zamierzenia te rozbijaly sie
jednak o brak funduszy W kasie miej skiej. Dzialania W tym kierunku prowadzono
ustawicznie — swiadcza o tym odpowiednie pozycje W budZecie miej skim Za po-
szczegolne lata. W 1801 r. Departament Budowlany W Berlinie oszacoWa1 koszt
Wykonania prac brukarskich na rynku (wzdluz Wartowni) na 452 talary15.

Troske Wladz miejskich, a takie radcy podatkowego budzily publiczne stud-
nie. W poczatkach panowania pruskiego bylo ich 8 (ponadto 8 prywatnych). Stan
studni sklonil radce do podjecia staran o ich naprawe. Koszt remontu oszacoWa-
no (1797 r.) na ponad 242 talarow - W przypadku zakupu drewna budowlanego.
Wydatek na ten cel bylby Znacznie niZsZy, gdyby uZyto materialu pochodzacego
Z lasu miej skiego - 47 talaroW11’.

Na stan owczesnych skupisk ludzkich, nieodmiennie od Wiekow, Wp1yW mia-
ly czesto Wybuchajace poZary. CzerWony kur pustoszyl miasta, ktore budoWa-

niczem 0d chlopéw, a Wszyscy Zydzi handlarzami, oszukiwaniem szlachty i rozpajaniem Wloscian
zajeci, W ktérych calyprzemysl rekodzielny konczyl sie na szyciu butéw i sukman dla z'yWych i na r0-
bieniu trumien dla umarlych, a handelprowadzil sie zapomocq nowego Wcaleposrednika zamiany,
to jest Wédki, za ktérq Zydzi Wszelkie ze Wsi sprowadzane produkta kupowali i kt0'rq 0d Wlascicieli
Wsi za sW0_je l0kci0We lub korzenne t0Wary przyjmowali. F. Skarbek, Pamietniki Seglasa, Warszawa
1959, s. 56-57. W przypadku Szadku ten smutny obraz Wypada uzupelnié uwaga, Ze W1}/In okresie
spolecznosé Zydowska byla stosunkowo nieliczna.

15 AGAD, GD SP VI, sygn. 2792: Die offentlichen Bauten in Schadeck 1797-1801, k. 8-20.
Jednym z urzednikow departamentu budowlanego byl Wybitny architekt David Gilly - jego podpis
Widnieje m.in. pod Wzmiankowanym dokumentem.

16 Tamie, k. 1-6.
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no z materialow podatnych na ogien, takich jak dreWno, sloma czy trzcina, co
przy Wystepujacych rowniez kominach z drewna stanoWi1o latwo zapalna mie-
szanke. Przyczyne takiego stanu rzeczy minister V013 Widzial nie tylko W braku
nadzoru budowlanego, ale rowniez W biedzie mieszczan, ktorych nie staé bylo na
Wystawienie domow z kamienia czy cegly bez pomocy materialnej z zewnatrz.
Zdaniem ministra nalezalo zabronié budowania domostw z materia1oW1atWopal-
nych". Rozwiazanie problemu zagrozenia pozarowego stanowilo, Wedlug niego,
zwiekszenie pomocy budowlanej panstwa W przypadku domow z tzW. pruskiego
muru do 35%, a przy budowlach z cegly lub kamienia - do 45% rzeczywistych
kosztow budoWy111.

Wiele do zyczenia pozostawiala takze ilosé posiadanego przez miasto i jego
mieszkancow sprzetu przeciwpozarowego. Niestety, W Szadku doliczono sie tylko
trzech bosakow. Dodatkowo na kazdym domostwie miala sie znajdoWac drabina.
Pojawiajace sie W budzecie miasta pozycje dotyczace zakupu sprzetu gasniczego
swiadcza o tym, ze stan taki starano sie zmienié. Zatm/azajaca liczba pozarow
W miastach Prus Poludniowych sklonila Wladze do Wydania decyzji nakazujacej
zakup pompy t1okoWej (popularnie zwanej sikawka) przez kazde miasto”.

Rozbudowa miasta oraz zwiekszenie liczby rzemieslnikow by1y stala troska
zarowno Wladz miej skich, jak i samych mieszkancow. W tym tez duchu kierowali
oni pisma do Wladz z prosba o pomoc. W 1796 r. W zwiazku z pozarem, ktory
mial miejsce 21 lutego, zwrocili sic do Wladz o zwolnienie z podatkow. W trakcie
pozaru spaleniu uleglo m.in. 16 stodol Wraz ze znajdujacymi sic Wewnatrz zbio-
rami, ofiara czerwonego kura padly takze inne zabudoWania gospodarcze Wraz
z inwentarzem. Jednoczesnie proszono o zbudowanie W miescie odpowiedniego
magazynu na owies, siano i slome. Produkty te skladowano bowiem, od poczat-

11 Generelles Regulativ z 16 kwietnia 1794 r. zabranial budowy domow z materialow 1atwopa1-
nych, krytych sloma lub trzcina; Zob. O. Heike, Die Provinz Siidpreu/ien. Preu/iische AuflJau- und
Verwaltungsarbeit im Warlhe- und Weichselgebiet 1793-1806, Marburg/Lahn 1953, s. 39.

1* Das Jahr 1793..., s. 499-501, Alinister v. Vofi beantragt beim Kdnig Wegen armseligen Zu-
stands der Stéidte, Welche durch die Bauart ihrer Héiuser von hiiufiger Feuerbriinsten heimgesucht
Werden, und deren grdsser Theil in Ddrfer umgewandelt Werden soll, Benefizien flir Neubauende
und zwarfiir das laufende Jahr die Summe von 40 000 Th1., mil besonderer Riicksicht anfdie kiirz-
lichfast abgebrandte StadtKa1isch. Sprawa likwidacji miasteczek byla dla Plusakow Wazna po cze-
sci nie tyle ze Wzgledu na ich stan, ale rowniez mialo to zwiazek z pruskim systemem podatkowym.
Produkty spozywcze, np. maka, W miescie obciazone by1y akcyza, co pociagalo za soba obowiazek
scislej kontroli przywozonych do miast produktow.

1° AGAD, GD SP 1, sygn. 392, 393: Anschaffung von Feuerspritzen fur verschiedene Stadte.
Wladze proponowaly pokrycie 1/3 kosztow zakupu pompy, czyli 100 talarow. W miastach prowincji
powolano Towarzystwo Ogniowe - Siidpreussische Stéidte-Feuer Sozietat. System obowiazkowych
ubezpieczen mial zapewnic poszkodowanym pomoc W odbudowie. Rozporzadzenie z 21 kwietnia
1803 r. Wprowadzalo z dniem 1 CZ€I'WC2l roku nastepnego powszechne, obowiazkowe ubezpieczenie
od skutkow pozarow dla Wszystkich miast prowincji (prywatnych i krolewskich); zob. A. Bitner-
-Nowak, Ksztaltowanie sie rynku ubezpieczeniowego W Wielkopolsce (1793-1918), Poznan 1995,
s. 14-22.
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kow panowania pruskiego, W kosciele sW. Ducha. Dodatkowo zwracano uwage na
brak stosownego pomieszczenia na Waitownie, magazyn mundurowy czy dom dla
dowodcy garnizonu - zaden budynek W miescie nie nadawal sie do zamieszkania
przez oficera tak wysokiej rangi211.

Pozar, ktory wybuchl 19 pazdziernika 1802 r., dokonal olbrzymich zniszczen.
Wediug raportu kamery kaliskiej, Wys1anego do Berlina W poczatkach 1803 r., spa-
leniu ulegly 54 budynki mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze. Stacjonujacy
W miescie szwadron kawalerii stracil 54 stanowiska dla koni, splonelo 20 lozek
zolnierskich“. W apelu o pomoc, ktory landrat Ernst Wilhelm von Pannwitz za-
miescil W ,,Gazecie Poludniowo-Pruskiej”, podano, ze do nieszczescia doszlo wie-
czorem W obejsciu jednego z mieszczan (z raportu kamery Wynika, ze mialo to
miej sce W zabudowaniach niejakiego Wagnera): Rapt0Wn0s'c' tego ognia sprawila,
z'e mieszkancy tego miasta nic ratowaé nie mogli, i Wszystkie swoje zapasy i ma-
jatek utracili, najtkliwszajest rzecza, z'e strata ta spotkala p0 czesci najmajetniej-
szych mieszczanéw, p0 czesci nowo osiadb/ch pracowitych rzemieélnikéwn.

Organizacja pomocy przy odbudowie zainteresowane byly rowniez czynniki
woj skowe. Ludwig Egidius von Kohler, dowodca pu1ku (Husarenregiment Nr. 7),
interWenioWa1 kilkakrotnie u ministra VoBa. Po raz pierwszy skierowal pismo
do Wladz cywilnych W koncu 1802 r. Wykorzystujac informacje podane przez
dowodzacego W Szadku rotmistrza Dziengela, zapewnial o powszechnej Wsrod
mieszczan Woli odbudowy. Warunek stanowilo niezwloczne przyznanie pomocy
dla pragnacych wystawié nowe domy”. Jej otrzymanie nie bylo sprawa latwa,
zwlaszcza ze ofiara pozarow padlo W tym czasie wiele miast na terenie prowincji.
Jeszcze W koncu 1802 r. radca Dieterich zaWezWa1 do miasta inzyniera, ktory
dokonal stosownych pomiarow (27.1 1.1802 r.). W przypadku otrzymania pomocy
planowano Wybudowac W centrum Szadku oraz przy ul. Sieradzkiej 6 domow
murowanych i 16 budynkow ze sciana szkieletowa Wypelniona murem z cegly
(Fachwerk). Rowniez wojskowi mieli swoje postulaty: zamierzali wystawié mu-
rowane budynki wartowni glownej oraz magazynu prowiantowego. Dodatkowo
postulowali przyznanie pomocy na zakup lozek dla zo1nierzy (po 6 talarow) i od-
budowe stanowisk dla koni kawaleryjskich (po 5 ta1aroW)2‘1. Dzialania Wladz cy-
Wilnych, zwlaszcza ich tempo, nie W pelni satysfakcjonowaly Wojskowych, sko-

211 AGAD, GD SP VI, sygn. 2795: Die Angelegenheiten der Stadt Schadek 1796, k. 1-3.
21 AGAD, GD SP VI, sygn. 2784: Der Brand in der Stadt Schadek 1802-1806. Nied1ugo po

katastrofie z prosba o pomoc dla pogorzelcow zwrocil sie landrat von Pannwitz.
22 ,,Gazeta Poludniowo-Pruska” 1802, nr 87. Ape] zamieszczono kilkakrotnie.
23 AGAD, GD SP VI, sygn. 2784: Pismo Kohlera do Vo13a, Warszawa 13.12.1802, k. 1-2. Wie-

cej o dowodcy pulku zob.: J. Kosim, Okupacja pruska i konspiracje rewolucyjne W Warszawie
1796-1806, Wroclaw i in. 1976, passim. Landrat Pannwitz pochodzil z Klodzka. Po klesce Prus
W 1806 r. przeniosl sie do Brzegu; Wiecej: TPAP, I HA, Gehaltsentschadigungskommission fiir die
ostlichen Provinzen, Rep. 147, sygn. 288.

24 AGAD, GD SP V1, sygn. 2784: Raport Dziengela z 29.11.1802.
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ro na poczatku 1805 r. gen. von Kohler ponownie zwracal sie W tej sprawie do
ministra prowincji. Domy Wystawié chcieli m.in.: powiatowy poborca Schilling,
poborca podatku konsumpcyjnego Seydel, von Stawicki, kupiec Gustowski oraz
nieznani blizej z profesji Gebicki, Rogozinski, dwoch Grudkow, Schulz, Helmis-
hausen, Guse, Mierzwinski, Kobusiewicz, Wagner, Lipinski, Wasalski oraz Zyd
Koppel”.

O rolniczym charakterze zajec mieszkancow miasta pisal August Holsche, zna-
ny statystyk pruski pracujacy przez kilka lat W Piotrkowie (regencja)26. W chwili
objecia wladania przez Prusakow naliczono W Szadku 84 stodoly, W tym 76 na
obrzezach miasta. Ich liczba ulegala czestym zmianom, zapewne na skutek poza-
row. W 1798 r., Wedlug Oswalda, bylo 65 stodol, niewiele wiecej, bo 67 naliczo-
no W koncu panowania pruskiego (1805 r.). Dane liczbowe Holschego i Oswalda
infonnuja, ile W miescie znajdowalo sie gospodarstw Wiekszych, ktorych Warunki
Wymagaly posiadania stodoly ze Wzgledow praktycznych, a nierzadko i prestizo-
Wych. Gospodarstwa niewielkie mogly satysfakcjonowaé sie zakladaniem brogow.

W 1793 r. mieszczanie-rolnicy mieli 69 koni, 257 wolow, 194 krowy oraz
230 sztuk trzody chlewnej. Posiadanie koni swiadczyé moze 0 mozliwosci za-
robkowania poprzez swiadczenie uslug transportowych. W osrodkach, gdzie sy-
tuacja pozwalala na rozwiniecie takiej dzialalnosci, tylko konie nadawaly sie do
furmanstwa”.

W tym okresie rzemioslo reprezentowane bylo przez ll piekarzy, 10 szewcow,
4 krawcow, 5 garncarzy, 4 rzeznikow, 2 kolodziejow, tylez samo sukiennikow,
kusnierzy i kowali. Nieliczni przedstawiciele rzemiosl zwiazanych z obrobka
drewna to ciesla i stolarz. Indaganda (1793 r.) podaja, ze W miescie zamieszki-
Wal jeden mlynarz. Co ciekawe, odpowiedz na pytanie 54 o liczbe mlynow i ich
klasyfikacje jest negatywna. W opisie Oswalda z 1805 r. znajduje sie jednak in-
fonnacja o funkcj onowaniu W miescie mlyna wodnego i 4 Wiatrakow. Dotyczy to
rowniez cegielni, ktora powstala w okresie panowania pruskiego. Potrzeba odbu-
dowy zniszczonych domostw po pozarach lezala u podstaw decyzji o jej otWar-
ciu. O Wykorzystaniu miejscowych pokladow gliny swiadczy liczba 5 gamcarzy
W miesciezs.

25 Tamze, k. 49 i n. Pismo Kohlera do Vossa, Warszawa 11.02.1805.
21’ A. C. Holsche, Geographie und Statistik von West-, Siid- und Neu- Ostpreu/Jen. Nebst einer

kurzen Geschichte des Konigreichs Polen zu dessen Zertheilung, Bd. 2: Nebst einer Charte von
West-, S12d- und Neu- Ostprea/fen, Berlin 1804, s. 356: Die Einwohner ndhren sich gro/itentheils
vom Ackerbau, von der Viehzucht und von den gewohnlichen biirgerlichen Gewerben. Podobnie
odpowiedziano Wczesniej W Indagandach (1793): lm Ackerbau, Viehzucht und Wenigen Handel;
J. Wasicki, Opisy..., cz. 2, s. 827.

Z1 B. Baranowski, Problemy rolnictwa mieszczariskiego W P0lsceXVI—XV111Wieku, [w:] Gospo-
darcze przeslanki historii spolecznej, Poznan 1982, s. 91.

2* J. Wasicki, Opisy..., cz. 2, s. 827. Miasteczko nie odbiegalo pod Wzgledem gospodarczym od
innych osrodkow miejskich departamentu kamery kaliskiej; szerzej: J. Wasicki, Materialy do polo-
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Stan miasta i zajccia jego mieszkancow nie Wyroznialy niczym Szadku spo-
srod osrodkow miejskich tych okolic, oczywiscie poza Kaliszem i Piotrkowem.
Rolnictwo - podstawa egzystencji sporej czcsci mieszczan - decydowalo o stop-
niu zamoznosci, a raczej o mizerii majatkowej miej scowych slawetnych.

WLADZE I FINANSE MIEJSKIE

Indaganda przynosza szczegolowe infonnacje o skladzie Wladz miejskich.
Funkcjc burmistrza (Polizei-Biirgermeister) pelnil Wilhelm Laufflaaegerzg. Obsa-
dzenie tego stanowiska (wprawdzie, jak napisano, tymczasowo) swiadczy o tym,
ze w Szadku zmiany dokonano wzglcdnie szybko. WWielu osrodkach, zwlaszcza
tych mniejszych, W poczatkowym okresie panowania pruskiego W dotychczaso-
Wym charakterze pozostawali urzcdnicy Wybrani jeszcze za czasow Rzeczypo-
spolitej. Jednak z powodu nieznajomosci jczyka niemieckiego oraz W zwiazku
z dazeniami Wladz pruskich do instalacji Wlasnego aparatu administracyjnego
nalezalo sic spodziewaé ich rychlej dymisji. Praktyka tego okresu Wykazuje bo-
wiem, ze nawet najgorzej oplacane stanowiska sluzacych miejskich byly obsa-
dzane przez Niemcow, najczcsciej Wysluzonych zolnierzy, ktorzy bardzo czcsto
dozywali na nich swych dni. Proces Wymiany W magistratach polskich urzcdni-
kow na niemieckich ulegl przyspieszeniu po powstaniu kosciuszkowskim. W1a-
dze uwazaly, ze sukcesy insurgentow W Prusach Poludniowych spowodowane
byly m.in. brakiem ,,w1asciwej” obsady magistratow. Zmiany przeprowadzono
szybciej W wickszych osrodkach. Zarowno starostowie, jak i mieszkancy zostali
pozbawieni Wplywu na ksztalt personalny lokalnych w1adz3°.

Zastcpca bunnistrza W Szadku by1Walenty Rogoski, funkcje radnych poWie-
rzono Szymonowi Goleniewskiemu, Piotrowi Lucinskiemu i Wojciechowi Rabi-
zinskiemu. W tym okresie Wojtem zostal PaWe1Adamkowicz. Lawnikami byli:
Jakub Adamkowicz, Ignacy Dozniacki, Michal Kobuzieniewicz, Piotr ZegaroW-
ski, Piotr Nawrocki i Jan Konarski. Obowiazki pisarza przy obydwu cialach Wy-
pelnial Grzegorz Adamkiewicz. Nie przewidywano dla nich stalego uposazenia.
Jednak kazdy bunnistrz zwolniony byl z podatkow na rzecz starosty i oplat miej-
skich, natomiast pisarzowi bezplatnie przekazywano czcsé gruntow miej skich.

Poczatkowo burmistrz cieszyl sic poparciem zwierzchnikow, pozytywna opi-
nic wydal radca kamery piotrkowskiej von Koelichen, przy ktorym Lauffhaeger
pelnil poprzednio obowiazki pisarza. Radca podatkowy proponowal niejakiego
Schroedera na stanowisko pisarza, ktory mial byc rowniez kamelarzem, czyli za-

z'enia gospodarczego Wybranych miast departamentu kaliskiego z lat I 793-18]], ,,Rocznik Kaliski”
1976, t. 9, s. 229-245.

2° J. Wasicki, Opisy..., cz. 2, s. 828.
3° Das Jahr 1793..., s. 478. Wypada dodac, ze pod pojcciem policji rozumiano Wtedy prawie

cala administracjc.
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Wiadywac majatkiem miejskim (przewidywane uposazenie 180 talarow). Osta-
tecznie jednak to burmistrz zostal dodatkowo pisarzem (przewidziano rowniez
funkcjc tzW. polskiego pisarza - byl nim AdamkoWicz)31. Relacje Lauffl1aege-
ra z mieszkancami nie zawsze ukladaly sic pomyslnie, skoro wplyncla na niego
skarga o pobicie. Jej autorem byl Jan Rychlinski, ktory, jak Wynika z tresci pisma,
mial mu poprzednio Wyswiadczyé liczne przys1ugi32. Po kilku latach urzcdowania
bunnistrz zostal zawieszony W swych obowiazkach — przyczyna byly tzW. Defek-
te, s1oWo pojawiajace sic Wielokrotnie W owczesnych aktach; eufemizm zastc-
pujacy Wlasciwa kwalifikacjc dzialan niegodnych pruskiego urzcdnika. Sprawa
przeciwko burmistrzowi zostala niespodziewanie zakonczona, albowiem podej-
rzany zmarl. Opuszczone stanowisko pragnal objaé kamelarz Libuda z Piotrkowa.

Obowiazki kamelarza powierzono jednak jednemu z radnych: W budzecie
miejskim na lata 1799-1802 zapisano zwiazane z tym stanowiskiem uposazenie
60 talarow rocznie dla Schmidta. Drugi radny, W tym przypadku Jan GustoW-
ski, otrzymywal 30 talarow rocznie. Do jego kompetencji nalezalo zawiadywanie
lasami bcdacymi w posiadaniu miasta. Ostatnimi w administracyjnej hierarchii
Szadku byli sluga miejski i nocny stroz. Na stanowisko sluzacego, zgodnie z za-
leceniami polecajacymi zatrudniac W tym charakterze Wysluzonych zolnierzy,
nierzadko inwalidow, zaaprobowano Christiana Kirscha, ktory mial otrzymywaé
36 talarow rocznie. Stroz nocny, na ktorego uposazenie skladali sic mieszkancy,
otrzymywal 24 talary33. Poprzednio, jak Wynika z opisu miasta z 1793 r., oboWiaz-
ki sluzacych powierzano mlodym mieszkancom miasta - mieli pozostawaé w tym
charakterze przez rok3‘1.

Wmiastach Prus Poludniowych Wprowadzono urzad burmistrza spraWied1iWo-
sci, obejmuj acy swoim zakresem kompetencje sadownicze dawnych Wladz miej-
skich. Nie nalezalo do rzadkosci, ze jeden burmistrz sprawiedliwosci Wykonywal
swe funkcje W kilku miastach. W Szadku stanowisko to W poczatkach panowania
pruskiego sprawowal niejaki Woit, ktory W podobnym charakterze Wystcpowal
rowniez W Lasku i Lutomiersku35. Jego uposazenie wynosilo 10 talarow rocznie“.

W planie finansowym na lata 1796 1799, zaaprobowanym nastcpnie przez
Wladze zwierzchnie, przychody miejskie skalkulowano na 555 talarow 17 sgr
i 8 pfennigow. Znaczna czcsé budzetu pochodzila z propinacji, zysk oszacowano

31 AGAD, GD SP VI, sygn. 2788: Der Stadt- und Kammereiwesen der Stadt Schadeck
1794-1806, k. 2-1. Propozycje radcy nie zostaly uwzglcdnione. Wedlug zatwierdzonego na lata
1796-1799 budzetu, funkcja kamelarza sprawowana byla przez jednego z radnych.

32 AGAD, GD SP V1, sygn. 2791: Das Magistratkollegium in Schadek und das Servisamt
1796-1805.

33 AGAD, GD SP VI, sygn. 2788, k. 30-31.
34 J. Wasicki, Opisy..., cz. 2, s. 829.
33 Z. Wlodarczyk, Nadz0'r..., s. 184, tab. 2 (1798 r.); AGAD, GD SP III, sygn. 173: Historisch-

-statistisches Tableau..., dla roku 1805 (dalej: Oswald 1805).
36 AGAD, GD SP V1, sygn. 2788, k. 31.
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na nieco ponad 386 talarow. W porownaniu z tym niewielkie kwoty uzyskiWa-
no z oplat Wnoszonych przez dzierzawcow gruntow miejskich, najwiccej W tym
przypadku Wplywalo za grunt zwany Kobyla - ponad 40 talarow i za tzw. Biale
Pole - niecale 10 talarow. Skladka celowa mieszczan — W tym przypadku na stro-
za - to 40 talarow, dalsze 10 talarow przynosil kanon, placony przez Wlascicie-
li mlynow. Wplywy z brukowego oszacowano na niespelna 10 talarow. Drobne
kwoty uzyskiwano tytulem oplat za dzierzawione grunty (np. Grzegorz Skupinski
placil 1 talar 15 sgr, pisarz Adamkowicz niecale 4 talary). Prawo do polowan
na gruntach miejskich, wydzierzawione dowodcy garnizonu, przynosilo 3 talary
rocznie”.

Wickszosc Wplywow do budzetu Szadku (370 talarow) przeznaczano na upo-
sazenie stosunkowo licznej administracji. Nie byly to jednak Wszystkie pozycje
zwiazane z Wynagrodzeniem i obsluga urzcdnikow. Osobne fundusze przezna-
czono dla radcy podatkowegoz diety, srodki na zakup materialow pismienniczych
oraz Wynajem izby. Podobnie jak W innych osrodkach miej skich prenumerowano
,,Intelligenz Blatt”. Calosci rozchodow dopelnialy niewielkie Wydatki asygnoWa-
ne na oplacenie kontroluj acych rachunki miej skie.

Niewiele - 56 talarow 23 sgr - przeznaczano na Wydatki okreslane jako bu-
dowlane (Bau-Kosten). Srodki te asygnowano na utrzymanie browaru (6 talarow),
studni publicznych (12 talarow), zakup i konserwacjc sprzctu sluzacego do Walki
z pozarami (prawie 29 talarow). Na prace zwiazane z polepszeniem stanu ulic
zadysponowano jedynie 10 talarow

Na lata 1799-1802 przewidywano Wzrost przychodow o 58 talarow i 17 sgr.
Wzrost Wplywow planowano rowniez W budzecie Szadku na lata nastcpne, zrod-
lem mialy byc rosnace przychody z propinacji oraz kwoty uzyskiwane za dzier-
zawione grunty33.

Wladze miejskie urzcdowaly W izbie Wydzierzawionej u Jana Gustowskiego,
z czasem jednak przestala ona zadowalac urzcdnikow municypalnych, jak poda-
no - ze Wzglcdu na powierzchnic. Dogodne locum zaoferowal Szymon Woczalski
(?), za pomieszczenie to mial otrzymywac 10 talarow rocznie33.

Jak Wynika z przedstawionych danych, przychody miasta pochodzily glow-
nie z propinacji i dzierzawy gruntow. Spora czcsé dochodow Szadku pochlania-
lo uposazenie urzcdnikow. Nie nalezy zapominaé, ze drobne sumy Wydawano
rowniez na pokrycie kosztow pobytu przybywajacych do miasta przedstawicieli
kamery. Wszystko to powodowalo brak srodkow na potrzebne miastu inwestycje,
tzn. bruki, studnie, sprzct do Walki z pozarami, nie Wspominajac o potrzebach
oswiatowych czy medycznych.

31 Tamze, k. 30.
33 Tamze, k. 36-122.
33 AGAD, GD SP V1, sygn. 2791: Raport kamery kaliskiej z 29.03.1800, k. 45.
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MIESZKANCY
W dobie Prus Poludniowych, Wsrod miast departamentu kamery piotrkow-

skiej/kaliskiej, Szadek nalezal do malych osrodkow. Spory dystans dzielil miasto
od tych najludniejszych: Kalisza, Kcpna i Piotrkowa, W ktorych W 1798 r. za-
mieszkiwaly odpowiednio: 5120, 2568 i 2363 osoby. Do miast zaliczano rowniez
Belchatow z 115 mieszkancami (1798 r.)‘1° oraz niewiele Wicksza Lodz, W ktorej
W poczatkach panowania pruskiego naliczono 191 osob‘11. Dynamikc Wzrostu za-
ludnienia W Szadku W omawianym okresie mozna przesledzié na podstawie zgro-
madzonych danych (tab. 1).

Tablica 1. Mieszkancy Szadku W czasach Prus Poludniowych

Rok Zydzi . RazemM M M 1 K 1 W0] skowa

U3U3 >—¢O0 uz 1-1 O0 U1 1-1 O l\J I\)

Dorosli Dzieci/mlodziezPracownicy/s1uzba1 _ _ Ludnos/6

1 K 1 K
17931 153 133 184 137 51 13 - 671

17981 138 195 233 185 58 28

1800 1 175 178 186 163 56 25 U-I IQ 1-1 \OO 1- OO (J1

1805 1 237 221 207 200 47 38 O\ 1-1 m l\) >—- LII 1- >—- O‘\ L11

“ Ludnos'c' zydowska zaszeregowano do poszczegolnych grup Wiekowo-zawodowych.
Objas'nienia: M - mczczyzni, K - kobiety.
Zrodlo: J . Wasicki, Opisy miast polskich z lat 1793-1794, cz. 2, Poznan 1962, s. 827

(1793); TPAP, II HA, GD SP III, sygn. 181: Historisch-statistisches Taschenbuch des Ka-
lischer Kriegs und Domanen Kammer Departements entworfen zu Ende des 1798 Jahres
von Oswald, Kammer Referendarius und Sekretair (dalej: Oswald 1798); A. C. Holsche,
Geographie und Statistik von West-, Siid- und Neu- Ostpreu/3en. Nebst einer kurzen Ge-
schichte des Konigreichs Polen zu dessen Zertheilung, Bd. 2: Nebst einer Charte von
West-, Siid- undNeu- Ostpreu/>’en, Berlin 1804, s. 462-163 (1800); Oswald 1805.

W celu lepszego zilustrowania zmian zachodzacych W stmkturze ludnosci
szadkowskiej zsumowano obydWie grupy Wiekowe potomstwa W ramach po-
szczegolnych plci (do i powyzej 10 lat), albowiem W 1804 r. zaprzestano tego
sposobu prezentacji nieletnich. Ponadto polaczono W jedna grupc sluzbc, domoW-
nikow, uczniow, czeladnikow oraz sluzbc zenska, co W przypadku rozwazan de-
mograficznych, o charakterze ilosciowym, nie odgrywa Wickszej roli. Takie posu-
niccie gwarantuj e kompatybilnosc Wszystkich posiadanych danych.

4° Z. Wlodarczyk, Nadz0'n.., s. 182-186.
‘11 J. Wasicki, Opisy..., cz. 2, s. 1026.
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W badanym okresie micdzy 1793/1794 a 1805 r. nastapil Wzrost liczby miesz-
kancow miasta z 671 do 1165, czyli o 494 osoby, co stanowilo przyrost rzcdu
74%. Po czcsci znajduje to Wytlumaczenie W tym, ze W Szadku stacjonowala
jednostka Wojskowa - zolnierzom towarzyszyly czcsto rodziny — razem bylo to
215 osob, czyli prawie 44% calego przyrostu (1805 r.). Rosnaca liczba mieszkan-
coW W miastach departamentu nie jest niczym osobliwym. Przykladowo W tym
samym czasie prawie o 80% Wzrosla liczba mieszkancow Wielunia, nieco mniej,
bo o 67% przybylo mieszkancow W Praszce‘12.

Waznym czynnikiem stymulujacym Wzrost liczby mieszkancow byla poWick-
szajaca sic kolonia urzcdnikow pruskich - przedstawicieli wladz miej skich, podat-
kowych oraz administracji powiatu. Stacj onujacym W miescie kawalerzystom, tak
kadrze, jak i szeregowym, nierzadko towarzyszyly rodziny, ktore dzielily z nimi
trudy zycia W coraz to innych gamizonach. Traktowanie calosciowo zolnierzy
i ich rodzin spowodowane bylo przede Wszystkim tym, ze grupa ta posiadala
Wlasne sadownictwo. Kompetencji sadow pulkowych podlegala rowniez rodzina
Wojskowa oraz dzieci do czasu usamodzielnienia sic‘13. Ludnosé Wojskowa po-
chodzaca przewaznie ze starych prowincji pruskich Wraz z licznymi urzcdnikami
i ich rodzinami tworzyla enklawy obce rdzennym mieszkancom. Zwickszaj aca sic
liczba protestantow W Szadku i W najblizszej okolicy powodowala potrzebc zor-
ganizowania miejsca, W ktorym mogliby oni celebrowac swe nabozenstwa. Stara-
nia szadkowskich ewangelikow skierowane byly na pozyskanie i przystosowanie
do potrzeb kultu starego kosciola katolickiego. Wedlug piszacych byl on nieuzy-
Wany (nabozenstwa odbywaly sic tylko W ,,duzym” kosciele). Nie Wiadomo, czy
inicjatywc tc stymulowal fakt, ze W niedalekim Lasku miej scowi ewangelicy taki
obiekt uzyskali. Wladze W Berlinie nie Wyrazaly sprzeciwu, uzaleznialy ostatecz-
na decyzjc od opinii zwierzchnosci koscielnej“.

Odtworzenie liczebnosci poszczegolnych grup WyznanioWo-narodoWoscio-
wych W okresie Prus Poludniowych natrafia na powazne trudnosci. Jedynie In-
daganda przynosza pelne dane dotyczace religii Wyznawanej przez mieszkancow
badanych miast, poniewaz pochodza z czasow, gdy nie stacjonowaly tam oddzialy
Wojska skladajace sic sila rzeczy z elementow zroznicowanych etnicznie i Wy-
znaniowo. W materialach statystycznych podanych przez Oswalda i Holschego
wyznanie stanowi kryterium zaszeregowania tylko W przypadku ludnosci zydow-
skiej. Panuje przy tym pewna dowolnosé Wsrod autorow W tej kwestii, bowiem
ludnosé zydowska czasami bywa traktowana na rowni z chrzescijanami, czasami
zas - odrcbnie. W rckopismiennych pracach Oswalda Widnieja dopiski, ze W da-

‘12 Z. Wlodarczyk, Wielunskie W dobie Prus Poludniowych 1793-1806, Wielun 2005, s. 77-78.
43 J. H. Bolte, Anleitung zur Kenntniss des oflentlichen Geschaftsganges in den Preufiisehen

Staaten, Berlin 1805, s. 74-77.
‘*4 AGAD, GD SP VI, sygn. 2789: Die Angelegenheiten der evangelischen Kirchengemeinde

und der Kirche in Schadek 1805; Pismo kamery kaliskiej do Wladz W Berlinie z 13.12.1804, k. 1-2;
odpowiedz z 21.01.1805, k. 6.
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nym powiecie lub miescie zamieszkuja grekokatolicy lub menonici. Sa to niewiel-
kie grupy, ktore nie moglyby zmienié oblicza Wyznaniowego danego powiatu, nie
dotyczy to jednak Szadku.

Tablica 2. Stosunki Wyznaniowe W Szadku i W okolicznych miastach (1793/1794 r.)

G \IO l\)

O\ \1 1-

Miasto Katolicy Luteranie Zydzi Reformowani Razem

Szadek 633 1 38 -

Lask 391 - 1317 — 1708

1 Sieradz 1 149 1 234

Zrodlo: J. Wasicki, Opisy..., cz. 2, s. 827, 707, 800.

Zestawienie danych W tab. 2 dotyczy stanu z poczatkow panowania pru-
skiego. Miasto mialo Wtedy jednolity Wyznaniowo charakter (Zydzi stanowili
mniejszosé). O zroznicowaniu pod Wzglcdem etniczno-Wyznaniowym stosun-
kow W miastach departamentu moze swiadczyé przyklad Lasku, gdzie W kon-
cu XVIII W. starozakonni stanowili 77% ludnosci, W Dobrej zas 53%. W tym
czasie W takich miastach, jak Turek, Sulejow, Uniejow, Wolborz czy Grocholice,
Wyznawcy religii mojzeszowej nie zamieszkiwali. Procentowy udzial ludnosci
zydowskiej Wsrod mieszkancow Szadku byl niewielki. Jesli Indaganda Wymie-
niaja 38 starozakonnych, to W tabelach Oswalda z 1798 r. znaj duje sic infonnacja
o 31 osobach. Przyrost jest obserWoWany pod koniec panowania pruskiego: dane
z 1805 r. ustalaja Wielkosé tej grupy na 61 osob.

SZKOLA ELEMENTARNA

W ankiecie opracowanej przez Wladze miejskie Szadku W 1793 r. nie ma in-
fonnacji o dzialalnosci jakiejkolwiek placowki oswiatowej, stad zainteresoWa-
nie wladz W Berlinie ta kwestia po analizie otrzymanego tekstu‘13. Podobnie bylo
W innych osrodkach na terenie departamentu: W Brzeznicy, Plawnie i Kamiensku
o szkole czy tez nauczaniu dzieci nic nie Wiedziano; W Pajccznie i Koniecpolu
mieszkali Wprawdzie nauczyciele, lecz nie zawsze funkcjonowaly szkoly. W mia-
stach tych ze Wzglcdu na ubostwo mieszkancow niemozliwe okazywalo sic zebra-
nie odpowiedniej kwoty na uruchomienie placowki oswiatoWej‘11’.

43 Zob. przypis 12.
4° J. Wasicki, Opisy..., cz. 2: Pajcczno, s. 751; Brzeznica, s. 609; Kamiensk, s. 658; Koniecpol,

s. 684; Plawno, s. 765.
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Pierwsza szkola W Szadku powstala W zwiazku z przybyciem szwadronu ka-
Walerii do miasta. Jak Wspomniano, Wielu zolnierzom towarzyszyly rodziny, ist-
niala Wicc potrzeba ksztalcenia dzieci. Brak niestety informacji, kiedy rozpoczcla
ona swa dzialalnosé, byé moze bylo to W 1798 r. Rowniez zarzad cywilny czynil
starania o zalozenie szkoly dla dzieci mieszczan (Burgerschule). W reskrypcie do
kamer poludniowopruskich (Berlin 12.04.1799 r.) zawierajacym glowne zaloze-
nia organizacyjne szkolnictwa katolickiego na ich terenie dla szkol elementamych
polecano przede Wszystkim naukc religii i czytania. Tam, gdzie pozwalaly na to
Warunki, rowniez pisania i 1’8.C11OW8.11l8.47. Przygotowanie szczegolowego planu
nauczania zlecono zapewne samym zainteresowanym.

W koncu 1803 r. sporzadzono plan posesji, na ktorej placowka taka miala
powstaé. W oglcdzinach miejsca Wzicli udzial miejscowi duchowni, bunnistrz,
pisarz oraz przedstawiciele mieszczan. Wyznaczona na ten cel parcela znajdo-
Wala sic przy drodze do Uniejowa, od polnocy graniczyla z posesja Feliksa No-
Wickiego, zas od poludnia z placem nalezacym do kosciola. Budynek szkolny
mial powstaé na dzialce o nieregularnym ksztalcie, ktorej najdluzszy bok mial
84 stopy, szerokosé (od drogi W kierunku Uniejowa) Wynosila 40, po drugiej zas
stronie 33 stopy‘13. Wkrotce potem kamera zainspirowana przez radcc Dietericha
sporzadzila dla wladz W Berlinie stosowny raport. Zapewne W zwiazku ze zWick-
szonym zainteresowaniem sprawami miasta po Wielkim pozarze W koncu 1802 r.
zwrocono uwagc na brak szkoly. Z relacji Wynika, ze to Wlasnie pozoga opoznila
dzialania wladz majace na celu utworzenie takiej placowki. Dokonano spisu dzie-
ci W Wieku szkolnym: bylo ich 170 obojga plci. Podobny spis, dokonany juz po
pozarze, Wykazal 110 dzieci W Wieku szkolnym. Ubytek tlumaczono WyproWa-
dzeniem sic z miasta Wielu rodzin pozbawionych dachu nad glowa.

Radca Dieterich sporzadzil rowniez plan budzetowy dla przyszlej szkoly. Po
stronie przychodow najwazniej sza pozycja byla skladka od mieszkancow miasta.
Zakladano, ze przyniesie ona 164 talary. Znacznie mniej - 50 talarow mialo
WplyWac' z kasy miejskiej, 26 talarow zobowiazalo sic placic Wojsko, jako ze
W placowce ksztalcily sic rowniez dzieci Wojskowych. Z tego zrodla mialo po-
nadto Wplywaé 17 talarow (5 zobowiazal sic placic dowodca szwadronu Dzien-
gel, 12 talarow to oplata za dotychczasowe pomieszczenia). W sumie na potrze-
by szkoly przewidywano zebraé 275 talarow. W tej kwocie miescily sic rowniez
swiadczenia rzeczoWe: drewno opalowe, ktorego przywozem obarczono miesz-
czan, Wyceniono na 9 talarow. Na potrzeby nauczycieli przewidywano korzystanie
z ogrodu i laki dla czterech kroW. Obydwa swiadczenia Wyceniono na 9 talaroW‘1"’.

‘11 I. Ch. Bussenius, W. Hubatsch, Urkunden undAkten zur Geschichte derpreufiisehen VerWal-
tung in Sudpreu/Sen undNeuostpreufien 1 793-1806, Frankfurt/M-Bonn 1961, s. 447448.

43 Wizji lokalnej dokonano 30 grudnia 1803 r. AGAD, GD SP V1, sygn. 2789, k. 15 (plan) i n.
43 AGAD, GD SP V1, sygn. 2794: Die Schulanstalten zu Schadeck 1798-1805, k. 3-10.
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Uzyskane kwoty mialy W Wickszosci pokryc uposazenie nauczycieli. PierWszy
z nich mial otrzymyWac' 164 talary (W gotowce 150 talarow, ponadto prawo do
korzystania z ogrodu i 1/2 pastwiska oraz drewno opalowe). Do kwoty poborow
nie wliczono mieszkania (freie Wohnung). Drugi z pedagogow mial 0trzymyWac'
81 talarow gotowka, dodatkowo 4 talary policzono za korzysci plynace z uzyt-
koWania polowy laki przyznanej szkole. Uposazenie nauczycieli szadkowskich
nalezy uznaé za zadowalajace na tle sytuacji pedagogow W innych szkolach ele-
mentarnych3°.

Na stanowisko pierwszego nauczyciela proponowano seminarzystc z Sulecho-
wa Franciszka Lewandowicza. Ten jednak otrzymal posadc W Powidzu, Wobec
czego Wladze departamentu zaproponowaly niejakiego Bertholdiego, rowniez Wy-
ksztalconego W Sulechowie. O drugim nauczycielu nie ma zadnych informacji31.

>1<>1<>1<

Panowanie pruskie t1Walo prawie 14 lat, zakonczylo sic po klcsce poniesionej
przez Prusy W Wojnie z Francja (1806 r.). Na ziemiach polskich spodziewano
sic rychlego przybycia zwycicskich Wojsk napoleonskich. Z duzym zaintereso-
Waniem i niepokoj em oczekiwano na stanowisko Napoleona W sprawie polskiej.
Niewiele czasu potrzebowano, by Wyzwolic sic spod panowania pruskiego. Po-
Wstawaly zrcby nowego panstwa. Nie czekajac na rozstrzygniccia traktatowe,
Wiele spraw zalatwiano metoda faktow dokonanych. W styczniu 1807 r. powolano
Komisjc Rzadzaca, organ Wladzy ustawodawczej i WykonaWczej32. W tym okre-
sie glownym zadaniem nowej administracji bylo tworzenie Wojska: toczaca sic
W dalszym ciagu Wojna z Prusami Wymagala stalego doplywu rekmta i pienicdzy
z podatkow. Zaswitala nadzieja odzyskania niepodleglosci.

Bibliografia

Zrédla archiwalne

Archiwum Glowne Akt Dawnych W Warszawie, zespol Generalne Dyrektorium Prus Po-
ludniowych [Generaldirektorium Siidpreulien] I, sygn. 392, 393; III, sygn. 173; VI,
sygn. 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795,
2796, 2797, 2798.

Geheimes Staatsarchiv Preufiischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem [Tajne Pruskie Archiwum
Panstwowe], I Hauptabteilung, Gehaltsentschadigungskommission fur die ostlichen

3° Tamze, k. 11-14; D. Lukasiewicz, Szkolnietwo W departamencie kaliskim W éwietle pruskich
tabel szkolnych z 1 779 roku, ,,Rocznik Kaliski” 2001, t. 27, s. 3642.

31 AGAD, GD SP VI, sygn. 2794, k. 33 in.
32 J . A. Goclon, ,,Polska na krolu pruskim zdobyta”. Ustroj, administracja i sadoWnictWo doby

Komisji Rzqdzqcej W 1807 roku, Wroclaw 2002, s. 9-10.



98 Zdzislaw Wlodarczyk

Provinzen, Rep. 147, sygn. 288; II Hauptabteilung, Generaldirektorium Sudpreulfien
III, sygn. 1, 2, 181.

Opracowania

Allgemeines Landrechtfiir die Preufiische Staaten von 1 794, hrsg. V. H. Hattenhauer, Ber-
lin 1996.

Askenazy S., Przymierze polsko-pruskie, Warszawa 1918.
Baranowski B., Problemy rolnictwa mieszczanskiego W PolsceXVI-XVIII Wieku, [W:] Go-

spodarcze przeslanki historii spolecznej, Poznan 1982.
Behre O., Geschichte der Statistik in Brandenburg-Preufien bis zur Griindung des Ko'nig-

lichen Statistischen Bureaus, Berlin 1905.
Bitner-Nowak A., Ksztaltowanie sie rynku ubezpieczeniowego W Wielkopolsee

(1 793-I918), Poznan 1995.
Bolte J. H., Anleitung zur Kenntniss des oflentlichen Geschaftsganges in den Preu/Jischen

Staaten, Berlin 1805.
Bussenius I. Ch., Die preussisehe Verwaltung in S1Jid- und Neuostpreu/3en, Heidelberg

1 960.
Bussenius I. Ch., Hubatsch W., Urkunden undAkten zur Gesehiehte derpreu/Sischen Ver-

Waltung in Sudpreu/Sen und Neuostpreuflen 1793-1806, Frankfurt/M-Bonn 1961.
Das Jahr 1793. Urkunden und Aktenstiicke zur Geschichte der Organisation Sudpreu/>1

sens, hrsg. v. R. Prumers, Posen 1895.
,,Gazeta Poludniowo-Pruska” 1802, nr 87.
Goclon J. A., ,,P0lska na krolu pruskim zdobyta” Ustroj, administracja i sadownictwo

doby Komisji Rzadzacej W I807 roku, Wroclaw 2002.
Grutzmacher F., Grundherrschaft undBiirgerschaft in den siidpreu/3ischen Mediatstddten,

,,Zeitschrift der Historischen Gesellschaft fur die Provinz Posen” 1912, H. 27.
Grutzmacher F., Zur Charakteristik der sudpreujiischen Steuerréite, ,,Zeitschrift der Histo-

rischen Gesellschaft fur die Provinz Posen” 1913, H. 1.
Heike O., Die Provinz Siidpreu/>’en. Preufiische Aujbau- und Verwaltungsarbeit im War-

the- und Weichselgebiet I 793-1806, Marburg/Lahn 1953.
Holsche A. C., Geographie und Statistik von West-, S1lid- und Neu- Ostpreu/3en. Nebst

einer kurzen Geschichte des Konigreichs Polen zu dessen Zertheilung, Bd. 2: Nebst
einer Charte von West-, Siid- undNeu- Ostpreufien, Berlin 1804.

Jezierski F. S., Katechizm o tajemnicach rzqdu polskiego..., [W1] Kuz'nica Kollatajowska.
V16/bar z'rodel, red. S. Sierpowski, Wroclaw 2010.

Kitowicz J ., Pamietniki, czyli historia polska, Warszawa 1971.
Kosim J., Okupacja pruska 1' konspiracje rewolueyjne W Warszawie 1 796-1806, Wroclaw

1976.
Kosim J., Podpruskim zaborem. Warszawa W latach I 796-1806, Warszawa 1980.
Kowalczyk R. W., Szadek na tle sytuacji gospodarezej departamentu kaliskiego przelomu

stuleci XVIII iXIX, ,,Biu1etyn Szadkowski” 2008, t. 8, s. 127-142.
Kruppé J., ,,Indagandy” 0 stanie garncarstwa miejskiego Wielkopolski W koncu XVIII Wie-

ku, [w:] Balcerzak E., Kowecka E., Kruppé J ., 1/1§1brane problemy kultury materialnej
miastpolskich WXVIII i XIXWieku, Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk4Lodz 1983.



Na przelomie Wiekow - Szadekpodpanowaniem pruskim 99

Lord R. H., Drugi rozbior Polski, Warszawa 1984.
Lyncker A., Die altpreussische Armee 1 714-1806 und ihre Militéirkirehenbiicher, Berlin

1937.
Lukasiewicz D., Czarna legenda Polski. Obraz Polski i Polakow W Prusach I 772-1815,

Poznan 1995.
Lukasiewicz D., Szkolnictwo W departamencie kaliskim W swietle pruskich tabel szkol-

nych z 1 779 roku, ,,Rocznik Kaliski” 2001, t. 27.
Lukasiewicz D., Szkolnictwo W Prusach Poludniowych (1793-1806) W okresie reform

0s'WiecenioWych, Poznan—WarszaWa 2004.
Marsza1T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
Salmonowicz S., Prusy. Dzieje panstwa i spoleczerlstwa, Poznan 1987.
Schottmuller K., Der Polenaufstand 1806/7. Urkunden und/lktensttlieke aus der Zeit zWi-

schen Jena und Tilsit, Danzig 1907.
Simsch A., Diefinanzielle Situation der Provinz Siidpreufien im Jahre I 793, [w:] Gospo-

dareze przeslanki historii spolecznej, Poznan 1982.
Simsch A., Die Wirtschaftspolitik des Preussischen Staates in der Provinz Siidpreu/Jen

I793-1806, Berlin 1983.
Skarbek F., Pamietniki Seglasa, Warszawa 1959.
Smolenski W., Rzqdy pruskie na ziemiach polskich (1 793-1806), [w:] Pisma historyczne,

t. 3, Krakow 1901.
Stefanska D., 11/[ieszkancy Szadku Wobec reform Sejmu Czteroletniego, ,,Biuletyn Szad-

kowski” 2003, t. 3, s.73—82.
Szczygielski W., Referendum Trzeciomajowe. Sejmiki lutowe I 792 roku, Lodz 1994.
Szymkiewicz S., Warszawa na przelomie XVIII i XIX W. W swietle pomiarow i spisow,

Warszawa 1959.
Wasicki J ., Materialy do polozenia gospodarczego Wybranyeh miast departamentu kali-

skiego z lat 1793-1811, ,,Rocznik Kaliski” 1976, t. 9, s. 229-245.
Wasicki J ., Opisy miast polskich z lat I 793-1 794, cz. 1-2, Poznan 1962.
Wasicki J ., Ziemiepolskiepodzaborempruskim. Prusy Nowowsehodnie (Neuostpreu/3en)

I795-I806, Poznan 1963.
Wasicki J., Ziemiepolskiepodzaborem pruskim. Prusy Poludniowe I 793-1806, Wroclaw

1957.
Wlodarczyk Z., Kamera Wojenno-ekonomiezna W Piotrkowie/Kaliszu W okresie rzadow

pruskich (I 793-1806), ,,Rocznik Kaliski” 2009, t. 35, s. 9-30.
Wlodarczyk Z., Nadzor nad miastami W departamencie kamery kaliskiej Prus Poludnio-

Wych 1793-1806. Inspekejepodatkowe, ,,Rocznik Wielunski” 2002, t. 2, s. 176-188.
Wlodarczyk Z., Siedziby Kamer Wojenno-Ekonomicznych W Prusach Poludniowych, ,,Po-

znanski Rocznik Archiwalno-Historyczny” 2001/2002, t. 8/9, s. 83-89.
Wlodarczyk Z., Wielunskie W dobie Prus Poludniowych I 793-1806, Wielun 2005.



1()() Zdzislaw Wlodarczyk

SZADEK UNDER PRUSSIAN RULE AT THE TURN or THE CENTURY
(1793-1806)
Summary

In 1793, Szadek and the most of Greater Poland became a part of a new province
named Southern Prussia by the conquerors. The town was subject to public administration
(Kriegs- und Domanenkammer) in Piotrkow, moved to Kalisz in 1798. At the same time,
the centuries-old ties were severed.

The town of Szadek and the activities of its inhabitants were similar to those in other
urban centres of the region, except Kalisz and Piotrkow. Agriculture was the basis of ex-
istence for a large part of the townspeople. It determined the wealth, or rather the poverty
of the inhabitants. During the period, there was a population growth in the town from 671
to 1165 people - which means an increase of 74%. Most of the residents were soldiers
deployed in the town with their families. A fire which took place on the 1911‘ October 1802
caused great devastation - 54 houses were burnt down. By the end of Prussian rule, the
number of buildings was lower than in 1793. However, some new houses were built of
durable materials.

The reign of Prussians lasted for nearly 14 years. It ended after the defeat in the war
with France in 1806. The inhabitants of Polish lands expected quick arrival of the victori-
ous armies of Napoleon and declaration on the future of the lands reclaimed from Prus-
sians.


