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MIESZKA CY SZADKU WOBEC REFORM SEJMU
CZTEROLETNIEGO**
Obrady Sejmu Wielkiego odegrały szczególn
rol
w o ywieniu ruchu mieszcza skiego w Polsce. Wydarzenia
rozgrywaj ce si w Warszawie szerokim echem odbijały si
w pozostałych miastach, których mieszka cy ywo reagowali na
docieraj ce ze stolicy zarz dzenia. Tak e szadkowianie,
mieszka cy miasta królewskiego, wł czyli si do podejmowanych
w skali krajowej akcji. Zasadniczym bod cem tych działa była
kołł tajowska zasada otwarto ci społecze stwa, maj ca na celu
przełamywanie barier stanowych, a w konsekwencji kształtowanie
drobnokapitalistycznego społecze stwa i warstw
rednich.
Mieszka cy miast – tak e tych niewielkich i redniozamo nych
– wyst powali z daniami politycznymi, a tak e prowadzili walk
o nowe ródła dochodów miejskich oraz zwi kszenie uprawnie
obywatelskich i dost pu do organów miejskich. Zaostrzeniu uległy
konflikty mi dzy mieszczanami a starostami1. Najwi ksze
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Jest to przeredagowany tekst przygotowany z okazji obchodów
212 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Szadku w 2003 r.
1
Tak e w Szadku od wielu dziesi cioleci narastał konflikt. Szadek stał si siedzib
starosty w 1588 r. Pierwszymi starostami szadkowskimi byli Mikołaj
Zebrzydowski h. Radwan i Jan Zebrzydowski – miecznik koronny. Od 1621 r.
urz d starosty w Szadku piastowali przedstawiciele rodu Wierzbowskich, którzy
otrzymali urz d ten od króla Zygmunta III za zasługi w wyprawie moskiewskiej
i inflanckiej. Dla podkre lenia znaczenia swego rodu Wierzbowscy,
m.in., ufundowali marmurowy ołtarz w. Aniołów Stró ów w ko ciele parafialnym
w Szadku. Konflikt staro ci sko-mieszcza ski nasilił si za rz dów Mikołaja
Wierzbowskiego, który od 1624 r. prowadził proces z mieszczanami. W spór
interweniował sejm i król Zygmunt III. Król upomniał starost Mikołaja
Wierzbowskiego, zalecaj c mu łagodniejsze traktowanie mieszczan i ograniczenie
wymierzania kary chłosty. Starostami z rodu Wierzbowskich byli kolejno:
1621 r. – Mikołaj h. Jastrz biec (1621–1638), nast pnie jego trzej synowie:
Władysław, starosta dybowski; Zygmunt, chor y ł czycki (do 1655) i Hieronim,
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zaanga owanie w walce o prawa polityczne i prerogatywy
wolno ciowo-obywatelskie
wykazali
mieszka cy
miast
królewskich. W okresie Sejmu Czteroletniego (1788–1792) na
terenie województwa sieradzkiego było 16 miast okre lanych jako
„wolne” – w ród nich był tak e Szadek.
Pocz tkiem ruchu mieszcza skiego, zmierzaj cego do
wprowadzenia zagadnie miejskich pod obrady sejmowe, było
zwołanie do stolicy 24 listopada 1789 r. zjazdu przedstawicieli
miast Rzeczypospolitej, którego głównym inspiratorem był Hugo
Kołł taj. Zjazd poprzedziły wybory delegatów w miastach.
W Warszawie znale li si przedstawiciele wszystkich miast
królewskich województwa sieradzkiego. O tym, i tak e
mieszka cy Szadku delegowali swojego przedstawiciela do
Warszawy, wiadcz podpisy pod plenipotencj delegatów dla
Dekerta, Barssa, Rafałowicza,
winiarskiego, M drzeckiego,
Chevaliera i Grazowskiego z 28 grudnia 1789 r. Wspólnym
delegatem Szadku i Warty był Tomasz Gustowski.
Listopadowy zjazd delegatów był wa nym wydarzeniem
z punktu widzenia odzyskania praw politycznych, jednak ogół
mieszka ców miast bardziej absorbowały sprawy codzienne:
kwestie podatkowe i ródła dochodów. Dlatego te przywódcy
mieszcza scy w ostatecznej redakcji memoriału ze zjazdu
zrezygnowali z zapisu o utworzeniu osobnej izby mieszcza skiej
w sejmie. W memoriale domagano si przywrócenia przywilejów
mieszcza skich z okresu sprzed unii lubelskiej, prawa neminem
captivabimus, prawa do nabywania dóbr ziemskich, dopuszczenia
do wy szych godno ci duchownych i rang oficerskich, uwolnienia
od s dów staro ci skich, a tak e udziału w sejmie oraz
we władzach wykonawczych i s downiczych.
starosta o wi cimski, kasztelan sieradzki (1655–1665). Stefan, wnuk Mikołaja,
otrzymał starostwo drog secesji od wdowy po Hieronimie w 1666 r. i piastował to
stanowisko do 1704 r. Ostatnim starost szadkowskim z rodu Wierzbowskich był
Adam, syn Mikołaja. W 1716 r. urz d ten przeszedł w r ce Jana Pokrzywnickiego
h. Grzymaoła (do 1725 r.). Kolejnymi starostami szadkowskimi byli: Franciszek
Pstroko ski, chor y piotrkowski, marszałek sejmikowy szadkowski (od 1725 r.)
i Michał Boksa, który sprowadził do Szadku ydów w celu zwi kszenia potencjału
demograficznego miasta i
umocnienia jego pozycji gospodarczej
– w konsekwencji doprowadziło to do konfliktu z mieszczanami, którzy skar yli
si przed lustratorami w 1765 i 1789 r.
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Reprezentant Szadku na zjazd 2 grudnia 1789 r. uczestniczył
w „czarnej procesji”, która przeszła z rynku staromiejskiego na
zamek. Król, z obawy przed reakcj szlachty, nie odwa ył si na
udzielenie audiencji manifestuj cym mieszczanom. Zaaran owano
jedynie, „przypadkowe” spotkanie w trakcie którego Stanisław
August przyj ł memoriał. Zdecydowanie wroga wobec postulatów
mieszczan była sejmuj caj szlachta. Trzy dni obradowano nad
sprawami miast, by sko czy na powołaniu Deputacji do
rozpatrzenia postulatów zawartych w memoriale wr czonym
królowi. W praktyce temat ten został zdj ty z porz dku obrad sejmu
a do wiosny 1791 r.
W 1790 r. nast piło bardzo wa ne dla ruchu mieszcza skiego
wydarzenie, a mianowicie udział delegatów miast w listopadowych
sejmikach szlacheckich. Z inicjatywy magistratu piotrkowskiego
17 listopada 1790 r. wystosowano pismo do magistratu w Warcie,
zalecaj c władzom miejskim tego miasta delegowanie dwóch
przedstawicieli na sejmik do Szadku w celu nakłonienia, „i by
Prze wietny Stan Rycerski województwa sieradzkiego raczył
umie ci w instrukcjach Ja nie Wielmo nych Posłów na
tera niejszych sejmikach obra mianych, aby urz dzenie swobód
miastom i ich mieszka com prawem ustanowione do porz dnego
ko ca przywiedzione zostało”. W obradach sejmiku szadkowskiego
wzi li udział przedstawiciele miast: Warty, Piotrkowa, Sieradza
i Radomska. Szadkowskie władze reprezentowali: prezydent
Kazimierz Woszczalski oraz Józef Kolumowicz.
Udział
mieszczan
województwa
sieradzkiego
w szadkowskim sejmiku poselskim, odbywaj cym si 16 listopada
1790 r. mo na uzna za wa ny element współpracy szlacheckomieszcza skiej na gruncie politycznym, przy czym nale y
zaznaczy , i była to współpraca raczej wymuszona. Inicjatywa
H. Kołł taja i magistratu warszawskiego, dopuszczenia
przedstawicieli miast do udziału w sejmikach szlacheckich, była
elementem walki politycznej mi dzy prawic a lewic . Skierowanie
mieszczan na sejmiki wi zało si z prób likwidacji opozycji
w ró nych regionach kraju, m.in. w sieradzkim. Zgoda szlachty na
uczestnictwo reprezentantów miast w obradach sejmikowych
wynikała najprawdopodobniej z jej obaw przed zorganizowanym
ruchem stanu mieszcza skiego.
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Laudum sejmiku szlacheckiego informuje o odczytaniu
„Memoriału miasta J.K. Mci stołecznego Warszawy prze wietnym
obywatelom Ziemi warszawskiej, na obrad sejmikow dnia
16 miesi ca pa dziernika roku 1790 zgromadzonym podany”.
Memoriał miał skłoni sejm w podwójnym składzie do szybkiego
podj cia konkretnych decyzji wzgl dem miast. Sejmikuj ca
szlachta odniosła si do tego wrogo. Nie chciała zrezygnowa
ze swych prerogatyw wył cznego decydowania o prawodawstwie
i zgodzi si na dopuszczenie przedstawicieli miast do sejmu.
Umo liwienie mieszczanom uczestnictwa w obradach sejmikowych
było rozwi zaniem kompromisowym. Współpraca szlachty
i mieszcza stwa w sprawach publicznych na prowincji poprzedziła
współdziałanie tych dwóch grup społecznych na forum centralnym,
w sejmie.
18 kwietnia 1791 r. sejm uchwalił prawo o miastach,
zapewniaj cy mieszcza stwu ograniczone uczestnictwo w pracach
sejmowych. Miasta nie wysyłały posłów na sejm, lecz miały prawo
delegowa dwudziestu dwóch plenipotentów, spo ród których
sze ciu miało zasiada w Komisji Skarbowej, sze ciu w Komisji
Policji i dziewi ciu w Asesorii. Mieszcza skim asesorom
i komisarzom wolno było wypowiada si tylko w sprawach
miejskich i handlowych. Po dwuletniej kadencji plenipotenci
zyskiwali automatyczn nobilitacj , ponadto ustanowione prawo
zezwalało na nobilitacj urz dników pochodzenia mieszcza skiego,
legitymuj cych si
rang
regenta kancelarii i oficerów
posiadaj cych w kawalerii stopie rotmistrza, a w piechocie
i artylerii kapitana. Za podstaw nobilitacji mieszczanina przyj to
tak e cenzus maj tkowy. Warunkiem pozwalaj cym ubiega si
o szlachectwo było posiadanie wsi, od której roczne opodatkowanie
wynosiło minimum 200 złotych polskich. Na ka dym sejmie miano
nobilitowa 30 mieszczan. Ustawa Miasta nasze królewskie wolne
w pa stwach Rzeczypospolitej stwarzała dogodne warunki do
działalno ci politycznej mieszczan. Wł czone do Konstytucji
3 maja prawo kwietniowe uczyniło z mieszka ców miast jej
gor cych zwolenników.
Wkrótce po uchwaleniu prawa o miastach, magistrat
warszawski z plenipotentami generalnymi miast przygotowali
projekt nowej ustawy Urz dzenie wewn trzne miast wolnych
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w Koronie i Wielkim Ksi stwie Litewskim, stanowi cej uzupełnienie
prawa kwietniowego. Dla zagadnienia ruchu mieszcza skiego
istotne znaczenie miały sprawy zgromadze miejskich, elekcji
urz dników, deputatów, a na zgromadzeniach wydziałowych tak e
wyznaczanie plenipotentów na sejm, s dziów apelacyjnych,
komisarzy porz dkowych i cywilno-wojskowych. Rozpocz te
1 sierpnia 1791 r. we wszystkich wolnych miastach
Rzeczypospolitej wybory deputatów na zebrania wydziałowe dla
obrania plenipotentów na sejm, były prób
dojrzało ci
obywatelskiej mieszcza stwa oraz sprawdzianem warto ci
regulaminu wyborczego. Wybory te były kulminacyjnym punktem
ruchu mieszcza skiego w terenie.
Reprezentantami Szadku na zabranie wydziałowe w Sieradzu
mieszczanie wybrali Jana Gustowskiego, prezydenta miasta, oraz
Mateusza Wo niackiego. Przebieg wyborów wskazuje, e były one
nadzorowane przez protektorów ruchu mieszcza skiego poprzez
wyznaczanie na deputatów ludzi znanych, uczestnicz cych ju
wcze niej w akcjach mieszcza stwa. W instrukcji przygotowanej
przez zgromadzenie wyborcze szadkowianie domagali si
potwierdzenia wszystkich konstytucji i przywilejów słu cych ich
miastu.
dali tak e likwidacji wszelkiej przemocy i nadu y
ze strony starosty, przywrócenia miastu zagarni tych dochodów
z propinacji, przestrzegania dawnych przywilejów miejskich oraz
zwrócenia miastu gruntów nadanych przywilejami Stefana
Batorego, Zygmunta III, Władysława IV, Augusta IV i Stanisława
Augusta, których w lustracji z 1789 r. nie okre lono nawet jako
miejskie. Szadek domagał si zamiany szwadronu kawalerii
(maj cego stacjonowa w Szadku) na odział piechoty ze wzgl du
na ta sze koszty utrzymania2.

2

Uniwersał królewski z 5 lipca 1791 r. wyja niał, e miasta maj nadal uiszcza
wszelkie wiadczenia nale ne starostom zgodnie z lustracj z 1789 r., dopóki nie
zmieni tego s dy nadworne, jednak miasta prosiły o skasowanie tej
niesprawiedliwej lustracji. Lustracja z 1789 r. wykazała, e Szadek jest sennym
miasteczkiem, o ywaj cym tylko na czas sejmików szlacheckich. W 1791 r.
w mie cie było 39 rzemie lników: 8 piekarzy, 7 krawców, 6 rze ników, 6 stolarzy,
4 szewców, 2 kołodziejów, 1 młynarz, 1 ku nierz, 1 rymarz, kowal, a 7 szynkarzy
i 20 osób trudni cych si handlem. Miasto miało 120 domów, 177 pustych placów
i 18 studni publicznych.
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Ogólna aktywizacja mieszcza stwa, wywołana uchwaleniem
praw dotycz cych miast, sprawiła, e tak e małe o rodki miejskie
zdecydowały si wyst pi ze swoimi postulatami i daniami na
forum sejmowym poprzez osob wybranego przez siebie
plenipotenta. Na pierwszy plan wysuwały si sprawy sporne ze
starostami. Dezyderaty poszczególnych miast przygotowano ze
szczególn staranno ci , ich argumentacj prawn stanowiło
powołanie si na dawne dokumenty i przywileje królewskie.
W Sieradzu zebranie wydziałowe, zgodnie z lipcowym
uniwersałem króla, rozpocz ło si 10 sierpnia 1791 r. Uczestniczyli
w nim deputaci wybrani w poszczególnych miastach królewskich,
w tym deputowany z Szadku. Sejmik wydziałowy poprzedziło
wysłuchanie mszy w ko ciele dominika skim i kazania
zach caj cego do jednomy lno ci. Plenipotentem sieradzkim,
wybranym w głosowaniu, został prezydent Wielunia – Walenty
Kochelski. Był on najbogatszym mieszczaninem – swój maj tek
zbudował dzi ki po yczkom, prowadzeniu handlu i rozwijaniu
propinacji, a spraw miejsk interesował si gromadz c odpisy
siedemnasto- i osiemnastowiecznych konstytucji sejmowych
dotycz cych miast.
W ogólnej instrukcji wszystkich miast królewskich wydziału
sieradzkiego, przygotowanej dla plenipotenta na sejmie –
Walentego Kochelskiego znalazły si tak e dezyderaty wysuwane
przez szadkowian. Instrukcja wydziałowa powtarzała zarówno
dania przekazania miastu dochodów z wójtostwa dla poprawy
stanu dochodów miejskich, jak i zalecenie, aby plenipotent starał
si o potwierdzenie konstytucji i przywilejów nadawanych miastom
wolnym. Zebrani w Sieradzu deputaci miast królewskich
województwa sieradzkiego zostawili pewn samodzielno swemu
plenipotentowi, podkre laj c, i „reszta zachowuje si rozs dkowi
i przezorno ci od jm pana plenipotenta, który w okoliczno ciach
nieprzewidzianie wydarzonych podług sumienia i przekonania
post powa sobie b dzie”.
Sumuj c, mo na stwierdzi , e deputowany z Szadku nie
odgrywał decyduj cej roli w trakcie sierpniowego zebrania
wydziałowego w Sieradzu, jednak poprzez uczestnictwo
w obradach miał okazj zapozna si z pogl dami wybitnych
przywódców ruchu mieszcza skiego, poznał pogl dy polityczne
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i zaanga owanie w sprawy miejskie T. Maruszewskiego i jego
kontakty z Ku nic Kołł tajowsk . Atmosfera obrad przeniesiona
na grunt szadkowski wpływała na kształtowanie wiadomo ci
politycznej mieszczan.
W ostatnim roku Sejmu Czteroletniego w ruchu
mieszcza skim du o miejsca zajmowały zatargi miast królewskich
ze starostami, maj ce na celu ukrócenie nadu y staro ci skich
i przyznanie miastom nale nych im dochodów. W Szadku spory te
miały ju sw dług histori , ale ustawa kwietniowa oraz nast pne
prawa i uniwersały dotycz ce miast jeszcze bardziej zaktywizowały
mieszczan. Jednym z najcz ciej powtarzaj cych si spornych
problemów mi dzy miastami a starostami była kwestia wyrobu
i sprzeda y napojów alkoholowych. Propinacja w warunkach
słabego rozwoju gospodarczego i znacznego stopnia agraryzacji
miasta stanowiła jedno z jego podstawowych ródeł dochodu3.
Zgodnie z podpisanym przez H. Kołł taja uniwersałem
z 16 sierpnia 1791 r. przedstawiciele wolnych miast
Rzeczypospolitej mieli si stawi w asesorii „ze swoimi
przywilejami i dowodami” w celu sporz dzenia opisu stanu ich
własno ci. Tak e szadkowianie wnie li do asesorii starannie
uargumentowane prawnie skargi na starost .
Problemy
ycia codziennego, nurtuj ce mieszka ców
o rodków miejskich, znalazły swoje odzwierciedlenie równie
w tzw. tabelach raportu miasta, przygotowanych na mocy
zarz dzenia Komisji Policji z 15 pa dziernika 1791 r. oraz
w protokołach rewizji miast, sporz dzonych w celu podzielenia ich
na cyrkuły i dozory. W cz ciach opisowych i memoriałach,
doł czonych do tzw. schematabel raportu, swoje pretensje
przeciwko staro cie wniósł równie Szadek. Na podstawie
nadesłanych do Komisji Policji protokołów rewizji miast,
zawieraj cych wykazy nieruchomo ci miejskich z podziałem ich
mieszka ców na posesjonatów i nieposesjonatów, uniwersał króla
z 13 marca 1792 r. zalecał przeprowadzenie nowych wyborów
miejskich. W pocz tkowej fazie wyborów, odbywaj cych si
w kwietniu 1792 r., ich uczestnicy zło yli wyrazy podzi kowania
3

W XVIII w. Szadek nie powrócił do swej dawnej wietno ci. Na 113 domów,
90 krytych było słom , 23 gontami. Przewa aj ca cz
mieszczan zajmowała si
rolnictwem.
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królowi, sejmowi i jego marszałkom za „wyjednanie dla nas
wszystkich praw, wolno ci i prerogatyw”.
Ostatni rok obrad Sejmu Czteroletniego upłyn ł
w atmosferze okazywania wdzi czno ci za nadanie stanowi
miejskiemu praw wolno ciowo-obywatelskich. Mieszczanie
województwa sieradzkiego, a zwłaszcza mieszka cy miast
królewskich, z wielk rado ci przyj li wie
o uchwaleniu
Konstytucji 3 maja. Postawa mieszczan wskazywała na
integrowanie si społecze stwa wobec zagra aj cej wojny.
Mieszczanie szadkowscy wzi li udział w obchodach imienin króla
i pierwszej rocznicy Konstytucji. Obchody 3 maja rozpoczynały si
od uroczystego nabo e stwa w miejscowej farze, na które „przybyli
obywatele, magistrat, młód szkolna, cechy i wszystek lud miasta”.
Konsystuj cy w mie cie oddział wojskowy oddał ognia z r cznej
broni. W ten sposób obchodzone uroczysto ci wpływały na
kształtowanie si postaw patriotycznych, jednoczyły redni
szlacht i mieszcza stwo na płaszczy nie narodowej i oddziaływały
w tym duchu na młodzie . Idea społecze stwa otwartego,
stanowi ca trzon programu kołł tajowskiego, była realizowana
w praktyce w wyniku współdziałania mieszcza stwa ze redni
szlacht . Jako przykład mo na wymieni sejmik szadkowski
z 1790 r., wyprzedzaj cy pó niejsz współprac
posłów
i plenipotentów w sejmie, uroczysto ci zaprzysi enia Konstytucji
3 maja czy w ko cu obchody pierwszej rocznicy jej uchwalenia.
Przedstawiciele Szadku wł czyli si aktywnie w walk
o prawa samorz dowe i wzi li udział w manifestacji Dekerta
w Warszawie. Mieszczanie, w przeciwie stwie do szlachty
sieradzkiej, byli bli si programowi stronnictwa patriotycznego
i pogl dom H. Kołł taja. Król nie mógł liczy na poparcie reform
i Konstytucji ze strony wojewody sieradzkiego – Michała
Walewskiego, który wkrótce przyst pił do konfederacji
targowickiej województwa krakowskiego i był nast pc
Szcz snego Potockiego. Chwiejn postaw wobec Konstytucji
wykazał tak e poseł szlachty sieradzkiej na sejm – Jacek Siemi ski,
który uległ argumentacji obozu przeciwników Ustawy Rz dowej
i
obj ł
funkcj
marszałka
konfederacji
targowickiej
w
województwie
sieradzkim.
Nurt
antyreformatorski
i antykołł tajowski ze szczególn sił ujawnił si w 1790 r.
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Natomiast najgor tszymi realizatorami i propagatorami
wytycznych stronnictwa patriotycznego w regionie sieradzkim stali
si : Ignacy Błeszy ski, starosta brodnicki i Albin Lenartowicz.
W dniu 3 pa dziernika 1791 r. zorganizowali zjazd szlachty
województwa sieradzkiego, na którym 172 obywateli na czele
z Maciejem Zbijewskim, prezesem komisji porz dkowej
cywilno-wojskowej powiatów sieradzkiego i szadkowskiego,
uczyniło akces do Konstytucji. Ta grupa mieszka ców ziemi
sieradzkiej odegrała ogromn rol w zabiegach propagandowych,
prowadzonych przez króla i Kołł taja, które zaowocowały
zaprzysi eniem
Ustawy
Rz dowej.
Nale y
pami ta ,
i pocz tkowo tylko cz
działaczy politycznych, wspieranych
przez króla i podkanclerzego koronnego, poparła Konstytucj .
Trzeba było wielu działa , aby przekona tych, którzy wahali si
b d byli przeciwni. Podj ły si tego zadania osoby najbardziej
wykształcone, posiadaj ce wyrobienie polityczne, dusponuj ce
argumentami, mog cymi przekona inaczej my l c szlacht .
Mo na tu wymieni , cho by: F. Łubie skiego, wychowanka
Collegium Nobilium, I. Błeszczy skiego, wychowanka kolegium
pijarskiego w Piotrkowie i Wieluniu, T. Maruszewskiego,
współpracownika H. Kołł taja, czy wreszcie F. Barssa, okre lanego
mianem „hugonisty”, prawnika, wychowanka Akademii
Krakowskiej, mieszczanina spod Piotrkowa, nobilitowanego
w 1790 r. przez Sejm Czteroletni.
Pozytywny wpływ na społecze stwo wywierały uroczysto ci
organizowane w miastach przez rodz c si inteligencj ,
popieraj ce króla, sejm i Ustaw Rz dow . Wiod c rol w ruchu
mieszcza skim na terenie województwa sieradzkiego odgrywał
Piotrków ze swym liderem – Tomaszem Maruszewskim. Nale y
równie podkre li przychylny stosunek duchowie stwa do zmian
ustrojowych, zapocz tkowanych Ustaw Rz dow . wiadcz o tym
uroczysto ci organizowane zarówno w 1791 r., jak i w rocznic
uchwalenia Konstytucji, rozpoczynaj ce si zawsze w ko ciele
głoszeniem kazania, podkre laj cego zbawienny dla ojczyzny
charakter ustawy zasadniczej. Działalno
tych wszystkich sił
politycznych
zadecydowała
o
sukcesie
stronnictwa
konstytucyjnego.
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