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ARCHIWALIA DOTYCZ CE SZADKU Z LAT 1867–1918
W ZASOBIE ARCHIWUM PA STWOWEGO W ŁODZI
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przechowywanych w Archiwum Pa stwowym w Łodzi materiałów z lat 1867–1918 odnosz cych si do
Szadku, a tak e wskazanie problemów zwi zanych z poszukiwaniem ródeł,
w przypadku gdy nie zachowała si spu cizna aktowa po urz dach bezpo rednio
sprawuj cych władze na danym obszarze. Główne ródła do historii Szadku
w drugiej połowie XIX w. znajduj si w zespołach rosyjskiej administracji
pa stwowej. Archiwalia, o których mowa, powstały w wyniku działalno ci
urz dów gubernialnych kaliskich i powiatowych sieradzkich. Cz
z nich,
podczas I wojny wiatowej, wywieziono do Rosji, dok d ewakuowano władze
guberni. Pozostała na ziemiach polskich dokumentacja uległa rozproszeniu –
dotyczy to m. in. spu cizny aktowej zarz dów powiatowych guberni kaliskiej,
a tak e dokumentacji władz administracji specjalnej szczebla powiatowego.
Prawie w ogóle nie zachowały si akta wytworzone przez władze powiatowe
sieradzkie, które w drugiej połowie XIX w. stanowiły bezpo redni władz
zwierzchni gminy wiejskiej Szadek. W czasie I wojny wiatowej akta
gubernialne zostały podzielone – wa niejsze, przede wszystkim o charakterze
politycznym, wywieziono w gł b Rosji. Cz
tych dokumentów, w wyniku
porozumie z władzami radzieckimi, została pó niej zwrócona stronie polskiej.
Dokumentacja, która pozostała na ziemiach polskich po I wojnie wiatowej,
w okresie mi dzywojennym była przechowywana w Kaliszu i Poznaniu,
ostatecznie jednak, po II wojnie wiatowej, trafiła do Archiwum Pa stwowego
w Łodzi (dalej: APŁ), gdzie pozostaje do dzisiaj. W archiwum łódzkim scalono
poszczególne cz ci zespołów, uporz dkowano akta i opracowano pomoce
archiwalne w postaci inwentarzy oraz indeksów rzeczowych i geograficznych.
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Wszystkie opisane dalej zespoły archiwalne zawieraj dokumentacj
w j zyku rosyjskim. W wi kszo ci dokumentów przewa a pismo r czne (mimo
upowszechnienia si pod koniec XIX w. wynalazku maszyny do pisania), a jego
odczytanie cz sto stanowi powa n przeszkod w wykorzystaniu dokumentacji
do bada historii regionu. Pisma powstawały według okre lonych wskazówek
kancelaryjnych, przewa nie na papierze urz dowym, zawieraj cym nadruk
z nazw instytucji, która wystawiła dokument.
W artykule tym ograniczono si do opisania spu cizny władz powiatowych
i gubernialnych, pochodzenia administracyjnego. W celu odtworzenia procesów
dziejowych zachodz cych Szadku w drugiej połowie XIX w. nale y przedstawi
pokrótce struktur administracyjn Królestwa Polskiego po reformach ustrojowych, maj cych miejsce w latach sze dziesi tych XIX w.
Jak wiadomo, po upadku powstania styczniowego, władze carskie przyst piły
do likwidacji odr bno ci Królestwa Polskiego. Proces ten obejmował nie tylko
likwidacj centralnych organów władzy pa stwowej, lecz równie gł bokie
przekształcenia administracyjne. Zlikwidowano dotychczas działaj ce instytucje
autonomiczne – Rad Stanu, Rad Administracyjn , poszczególne komisje
rz dowe, a ich kompetencje przej ły odpowiednie instytucje władzy pa stwowej
w Rosji. Wprowadzono nowy podział administracyjny – na mocy ukazu z 31
grudnia 1866 r. powstało dziesi guberni i 85 powiatów1.
Guberni zarz dzał gubernator, dziel c władz z rz dem gubernialnym.
W wyniku reform ustrojowych jego rola znacznie wzrosła, przede wszystkim
w zakresie bezpiecze stwa i porz dku publicznego. Jednoosobowa władza
gubernatora miała szczególne znaczenie w sprawach wymagaj cych szybkiej
decyzji i egzekutywy. Gubernator sprawował władz wykonawcz bezpo rednio
lub za po rednictwem poszczególnych wydziałów rz du gubernialnego – sprawował kontrol nad wprowadzeniem w ycie postanowie władz zwierzchnich,
nadzorował funkcjonowanie podległych mu urz dów gubernialnych, powiatowych i gminnych. Gubernator wydawał zezwolenia na odczyty, wystawianie
sztuk teatralnych, druk wydawnictw itp. Zatwierdzał na urz dach osoby
duchowne wyznania rzymskokatolickiego, sprawował nadzór nad klasztorami,
potwierdzał wybór rabinów, a tak e dozorów rzymsko-katolickich i bó niczych.
Sprawował równie nadzór nad wyborami do samorz du gminnego i kontrolował jego urz dników, co – jak wskazuje Artur Górak – miało słu y realizacji
polityki władz rosyjskich, zmierzaj cych do zantagonizowania wło cian i ziemia stwa. Gubernatorowi podlegały kwestie personalne stra y ziemskiej, a od
roku 1870 r. nadzorował urz d gubernialny ds. wło cia skich, który przej ł
kompetencje komisji gubernialnej zajmuj cej si szeroko poj tymi sprawami

1

Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815–1918. (Zarys historyczny),
oprac. W. Trzebi ski, A. Borkiewicz, „Dokumentacja Geograficzna” 1956, z. 4, s. 91.
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gmin wiejskich i wsi, z wyj tkiem tych o charakterze politycznym, które pozostawały, jak wspomniano, w gestii gubernatora2.
Drugi urz d zarz dzaj cy guberni , rz d gubernialny, był organem o charakterze kolegialnym. Działał pod przewodnictwem gubernatora. W jego skład
wchodził wicegubernator oraz radcy stoj cy na czele wydziałów. W posiedzeniach rz du brali udział tak e specjali ci ró nych dziedzin, pełni cy funkcje
doradcze. Rz d gubernialny rozpatrywał sprawy administracyjne, gospodarcze
i społeczne, pozostawiaj c sprawy o charakterze politycznym gubernatorowi.
W latach 1869–1870 na podstawie postanowienia Komitetu Urz dzaj cego
w Królestwie Polskim3 i ukazu cara Aleksandra II z 1 czerwca 1869 r. odebrano
prawa miejskie 336 miastom spo ród 452 istniej cych wówczas w Królestwie
Polskim, przyznaj c im status osad wiejskich. Posłu ono si przy tym trzema
kryteriami: liczb mieszka ców (mniejsz ni 3 tys. osób), udziałem rolników
w ogólnej liczbie posiadaczy nieruchomo ci w mie cie (mniej ni 50%) oraz
poziomem rocznych dochodów miasta (mniej ni 1500 rb). Wprowadzeniu
reformy towarzyszyło przekonanie, e utrzymanie władz miejskich jest
kosztowniejsze ni gmin wiejskich. W ród 39 miast guberni kaliskiej zamienionych w 1870 r. na osady wiejskie, znalazł si Szadek (w 1868 r. liczył 1929
mieszka ców i był miastem o charakterze rolniczym4), który stał si tym samym
siedzib gminy wiejskiej, najni szej jednostki samorz du terytorialnego5.
Ukazem z 2 marca 1864 r. wprowadzono, obok reformy uwłaszczeniowej,
samorz d gminny. Zniesiono dotychczasow , patrymonialn instytucj wójtów
gminnych, wprowadzaj c na jej miejsce wiejsk gmin zbiorow . W jej skład
wchodziły teraz wsie, obszary dworskie, a tak e liczne po reformie administracyjnej, osady wiejskie. Organami uchwałodawczymi samorz du były zebrania gminne, w których brali udział pełnoletni gospodarze, posiadaj cy co
2

A. Kopiczy ska, Kancelaria Gubernatora Łom y skiego w latach 1867–1918 – funkcje
i procesy aktotwórcze, „Archeion” 1988, t. 84, s. 39; A. Górak, Kancelaria Gubernatora i Rz d
Gubernialny Lubelski (1867–1918). Studium administratywistyczne i prozograficzne, Lublin–
Radzy Podlaski 2006, s. 93–94.
3
Organ władzy pa stwowej w Królestwie Polskim, powołany do ycia w 1864 r. przez władze
carskie. Pocz tkowo wyznaczono mu zadanie przeprowadzenia uwłaszczenia na ziemiach
polskich. Po powstaniu styczniowym Komitet Urz dzaj cy zaj ł si reorganizacj administracji
w celu zniesienia autonomii ziem polskich w zaborze rosyjskim. Został rozwi zany w 1871 r.
4
R. Kołodziejczyk, Zamiana miast na osady w Królestwie Polskim, „Kwartalnik Historyczny”, 1961, R. 68, nr 1, s. 191, 199; A. J. Parczewski, Monografia Szadku, Warszawa 1870, s. 61.
Inne ródło szacuje liczb mieszka ców na 2006 (J. miałowski, Przemiany gospodarcze w rolnictwie, rozwój miast i przemysłu w latach zaborów, [w:] ten e (red.), Szkice z dziejów
sieradzkiego, Łód 1977, s. 218). O rolniczym charakterze Szadku – ten e, Uwłaszczenie
mieszczan miastach guberni kaliskiej, [w:] Studia i materiały do dziejów Łodzi i okr gu łódzkiego.
Uwłaszczenie chłopów i mieszczan rolników, t. 2, Łód 1966, s. 259.
5
M. Lamprecht, A. Sikora, Funkcje administracyjne Szadku – rys historyczny, „Biuletyn
Szadkowski” 2008, t. 8, s. 119.
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najmniej 3 morgi gruntu. Zebrania si miały odbywa co najmniej cztery razy
w roku. Przewodniczył im wójt, który był wybierany przez organ
uchwałodawczy. Podczas zebra decyzje zapadały wi kszo ci głosów i były
wi ce w przypadku obecno ci przynajmniej połowy uprawnionych do
głosowania. Do kompetencji zebra gminnych nale ało rozstrzyganie w sprawach finansowo-gospodarczych gminy, a wi c sprawy podatkowe, zarz dzanie
maj tkiem gminy, utrzymanie szkół itp. Władz wykonawcz w gminie był wójt
i ławnicy wybierani przez zebranie gminne. Oprócz wykonywania decyzji
zebrania gminnego, wójt był jednocze nie reprezentantem władzy pa stwowej
w gminie. Do jego zada nale ało wykonywanie tzw. zada zleconych
(powierzonych przez wy sz instancj władzy pa stwowej), które obejmowały
wiele sfer ycia publicznego, m. in. utrzymanie porz dku publicznego i bezpiecze stwa, ochron zdrowia i mienia pa stwowego, organizacj szkolnictwa,
zapobieganie kl skom ywiołowym, nadzór nad stanem dróg i mostów,
organizacj i kontrol instytucji dobroczynnych itp. Uzale nienie od wy szych
szczebli administracji pa stwowej wpływało na słabo samorz du wiejskiego,
a tak e skutkowało przeci eniem prac urz dów gminnych (organów pomocniczych wójta). Zadania były zlecane zarówno przez urz dników powiatowych,
jak i gubernialnych. Urz dnicy gminni, m. in. dostarczali informacje niezb dne
do zestawie statystycznych i corocznych sprawozda ze stanu guberni. Wa n
postaci w gminie był pisarz, odpowiedzialny za prowadzenie kancelarii,
a przede wszystkim korespondencji. Bardzo cz sto zdarzało si , e pisarz był
urz dnikiem mianowanym przez organ władzy nadrz dnej, a w zwi zku z tym
jego pozycja (tak e polityczna) była bardzo silna, zwłaszcza e wójtom
brakowało kompetencji, a czasem nawet umiej tno ci czytania i pisania. Pisarz,
nierzadko jedyny pracownik kancelarii, prowadził korespondencj nie tylko
z władzami nadrz dnymi, ale tak e załatwiał bie ce sprawy gminy, podejmuj c
decyzje merytoryczne.
Wszystkie wy ej wymienione powody, a tak e niskie wynagrodzenie i cz ste
zmiany na stanowiskach urz dników gminnych6 oraz braki kadrowe wpływały
na niezadowolenie mieszka ców gmin z działalno ci urz dników7. Ten stan
rzeczy spowodował równie , i nie zachował si odr bny zespół obejmuj cy
dokumentacj wytworzon przez urz d gminny w Szadku w drugiej połowie
XIX w., która odzwierciedlałaby najwa niejsze problemy ycia społecznego,
politycznego i gospodarczego zarówno gminy, jak i samej osady szadkowskiej.
Podobnie wygl dała sytuacja w wi kszo ci gmin wiejskich w Królestwie
6

Szczególnie cz ste zmiany na stanowiskach wójtów zaobserwowano w guberni kaliskiej
(J. Kozłowski, Realizacja reformy administracyjnej w Królestwie Polskim 1867–1875, „Przegl d
Historyczny” 1998, t. 89, z. 2, s. 246).
7
Tam e, s. 244–247; W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764–1989, Warszawa
2007, s. 154–156.
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Polskim. Działalno
władz gminnych mo emy odtworzy dzi ki analizie
dokumentacji pozostałej po urz dach administracji pa stwowej wy szego
szczebla, a jedyn bezpo redni spu cizn po urz dzie gminnym w Szadku s
akta przechowywane w Archiwum Pa stwowym w Łodzi Oddział w Sieradzu,
zgromadzone w zespole Akta gminy Starostwa Szadek, przy czym tylko jedna
jednostka archiwalna dotyczy XIX w. i pochodzi z 1896 r.8
Bezpo rednim zwierzchnikiem wójta był naczelnik powiatu, czyli organ
wykonawczy zarz du powiatowego. Spu cizna po władzach administracji
powiatowej guberni kaliskiej, jak ju wspomniano, zachowała si w formie
szcz tkowej (jedynie akta zarz du powiatowego ł czyckiego i kolskiego
stanowi wi kszy zbiór). Natomiast dokumenty wytworzone przez zarz d
powiatowy sieradzki (do którego to powiatu nale ał Szadek) z lat 1869–1915
stanowi zaledwie dziewi jednostek archiwalnych. W zespole znajduje si
teczka, zawieraj ca akta zwi zane z zapisem testamentowym proboszcza Szadku
ks. Prospera Józefa Bukiewicza. W ród dokumentacji jest kilka kopii
testamentu, napisanego w j zyku rosyjskim, a tak e polskim, oraz spis
pozostawionego przez ksi dza maj tku (dokumenty dotycz ce tej samej sprawy
znajduj si w zasobie Rz du Gubernialnego Kaliskiego i stanowi oddzielny
poszyt9).
Zachowana dokumentacja urz dów administracji specjalnej powiatu
sieradzkiego równie nie zawiera istotniejszych materiałów odnosz cych si do
Szadku. Zespół Urz du Poborowego Powiatu Sieradzkiego, zajmuj cego si
sprawami zwi zanymi z poborem rekruta w powiecie, liczy zaledwie trzy jednostki archiwalne, które obejmuj lata 1874, 1885, i nie dotycz spraw zwi zanych
z Szadkiem10. Zespół Rady Dobroczynno ci Publicznej Powiatu Sieradzkiego
z lat 1870–1914 nie zawiera informacji o zakładach dobroczynnych na terytorium powiatu, poza korespondencj dotycz c osób działaj cych na terenach
poszczególnych gmin i zbieraj cych pieni dze na cele dobroczynne. Podobna
zawarto aktowa wyst puje w Zespole Rady Opieku czej Zakładów Dobroczynnych Powiatów Wielu skiego i Sieradzkiego z lat 1843–1870. Równie
8
Archiwum Pa stwowe w Łodzi (dalej: APŁ) Oddział w Sieradzu, Akta gminy Starostwa
Szadek w Szadku, sygn. 25/0. Daty skrajne zespołu 1896–1954. W Sieradzu znajduje si równie
zespół zawieraj cy akta miasta Szadku z lat 1898–1940. W Sieradzu przechowywane s tak e akta
szpitala Szadku z lat 1851–1869.
9
APŁ, Zarz dy Powiatowe, Zbiór szcz tków zespołów guberni kaliskiej i piotrkowskiej z lat
1868–1915, nr 96, Zarz d Powiatowy Sieradzki, 96/2, sygn. 9, inwentarz ksi kowy; APŁ, Rz d
Gubernialny Kaliski (dalej: RGK), nr 92, sygn. 1477 – w indeksie osobowym imi Prosper
zamieniono na Kacper. W teczce, oprócz kopii testamentów, znajduj si równie pisma nadesłane
przez naczelnika powiatu sieradzkiego, a tak e listy notariusza Stanisława Bzowskiego. Poszyt –
grupa akt, zazwyczaj zszyta i oprawiona w półsztywny karton, dotycz cy jednej sprawy, lub spraw
o podobnej tematyce, b d cy jednocze nie jednostk archiwaln b d jej cz ci .
10
APŁ, Urz d Poborowy Powiatu Sieradzkiego, nr 326/3.
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spu cizna Komisarza Wło cia skiego Powiatu Sieradzkiego z lat 1870 i 1904–
1912, dotycz ca spraw zwi zanych z urz dzeniem wsi i gmin wiejskich po
reformie uwłaszczeniowej, licz ca osiem jednostek archiwalnych, dla gminy
szadkowskiej zawiera tylko korespondencj i skargi chłopów z kilku wsi11.

Fot. 1. Pierwsza strona testamentu proboszcza Szadku,
ks. Prospera Józefa Bukiewicza
ródło: APŁ, Zarz dy Powiatowe, Zbiór szcz tków zespołów guberni kaliskiej i
piotrkowskiej z lat 1868–1915, nr 96, Zarz d Powiatowy Sieradzki, 96/2, sygn. 9, k. 5

11

Komisarz ds. Wło cia skich był najni szym urz dem administracji wło cia skiej w guberni
(APŁ, Inwentarz zespołu Komisarza ds. Wło cia skich Powiatu Sieradzkiego z lat 1870–1912, nr
103); Rada Opieku cza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Sieradzkiego z lat 1843–1870,
inwentarz ksi kowy, nr 109; Rada Dobroczynno ci Publicznej Powiatu Sieradzkiego z lat 1870–
1914, Wst p do inwentarza, oprac. K. Banasik, Łód 2006, nr 110.
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O wiele bardziej przydatne s akta powstałe na szczeblu gubernialnym,
odnosz ce si do spraw zwi zanych z szeroko poj tym nadzorem nad zarz dem
gminnym. ródła poruszaj ce t tematyk znajduj si m. in. w zespole
Kancelarii Gubernatora Kaliskiego (KGK), który obejmuje lata 1863–1918. Do
wybuchu I wojny wiatowej cz
akt KGK przechowywano w kancelarii
urz du lub w archiwum gubernialnym. Akta o charakterze politycznym,
dotycz ce m. in. spraw bie cych i zesła ców, zostały wywiezione w 1914 r. do
Warszawy, a rok pó niej do Rosji, dok d ewakuowano urz d. Sprawy były
kontynuowane w Smole sku, a nast pnie w Moskwie. Po likwidacji urz du –
w my l uzgodnie traktatu ryskiego o rewindykacji akt – dokumenty powróciły
do Polski, uznano bowiem, e s one niezb dne do prawidłowego funkcjonowania administracji na ziemiach polskich. W 1919 r. akta trafiły do Archiwum
Pa stwowego w Kaliszu, a po jego likwidacji, w 1926 r., zostały przej te przez
archiwum w Poznaniu, sk d w 1956 r. zostały przekazane do Łodzi, gdzie s
obecnie przechowywane.
Zachowana spu cizna obrazuje funkcje pełnione przez gubernatora, tak e
w zakresie nadzoru nad zarz dem gminnym. W zespole znajduj si sprawozdania naczelników powiatów, przeznaczone dla władz gubernialnych reprezentuj cych administracj ogóln , tym cenniejsze e (jak wcze niej wspomniano) bezpo rednia spu cizna po zarz dzie powiatowym sieradzkim zachowała si
w formie szcz tkowej. Stoj cy na czele zarz du powiatowego urz dnicy mieli
obowi zek corocznego składania raportów ze stanu powiatu według z góry
okre lonego wzoru. Zawieraj one pełniejsze i szczegółowe dane m. in. o ludnoci miast i gmin powiatu, stanie rolnictwa i hodowli, przemy le. Sprawozdania
naczelników powiatów guberni kaliskiej (sygn. 2837a–2874) słu yły gubernatorom do sporz dzenia corocznego raportu o stanie guberni, ponadto były
wykorzystywane dla potrzeb zestawie statystycznych. Od 1894 r. naczelnicy
powiatu byli zobowi zani do wysyłania wy ej wspomnianych informacji do
Centralnej Komisji Statystycznej. Sprawozdania te składały si z dwóch cz ci –
pierwszej, opisowej i drugiej, zawieraj cej dane statystyczne. Cz sto si zdarza,
e zachowała si tylko jedna cz
sprawozdania12. W zespole znalazły si
poszyty z danymi o ludno ci poszczególnych gmin, stanie rolnictwa, hodowli,
rozwoju przemysłu, sytuacji finansowej gmin, powinno ciach i podatkach.
Do zespołu KGK został opracowany indeks geograficzny i rzeczowy, który
ułatwia odnalezienie akt dotycz cych danej miejscowo ci lub konkretnej
problematyki. Nale y jednak pami ta , i indeks geograficzny nie uwzgl dnia
np. zestawie zbiorowych odnosz cych si do gmin w powiatach, a tak e
pozycji, w których ł czono sprawy o charakterze jednorodnym, a dotycz cych
gmin i powiatu guberni kaliskiej. Najlepszym przykładem, ilustruj cym ten stan
12

nr 93.

APŁ, Wst p do inwentarza akt Kancelarii Gubernatora Kaliskiego /1863–1865/ 1866–1918,
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rzeczy, jest poszyt, w którym zebrano pro by zgłaszane do urz du przez
mieszka ców powiatu sieradzkiego. W ród nich znajduj si akta dotycz ce
usuni cia z urz du w 1896 r. wójta gminy Szadek, Stanisława Tuli skiego.
Jednostka ta nie została jednak uwzgl dniona w indeksie geograficznym
zespołu13. W poszycie znajduj si skargi mieszka ców gminy Szadek na niezgodne z ustaleniami zebrania gminnego post powanie wójta, a tak e raport
naczelnika powiatu sieradzkiego, w którym opisano konflikt pomi dzy mieszka cami gminy a Stanisławem Tuli skim, oraz pro ba o odwołanie wy ej
wymienionego ze stanowiska.
W zasobie zespołu KGK znalazły si jedynie cztery jednostki dotycz ce
bezpo rednio Szadku, uj te w indeksie geograficznym. Pierwsza z nich zawiera
informacje o powołaniu w osadzie jednostki ochotniczej stra y po arnej (tak e
jej statut)14. W skład kolejnej jednostki, pochodz cej z 1904 r., wchodz
dokumenty zwi zane z zało eniem w Szadku Towarzystwa Po yczkowoOszcz dno ciowego i otwarciem ochronki dla dzieci15. Ostatnia jednostka
zawiera zało enia Stowarzyszenia Spo ywców „Szadkowianka”, m. in. dwa
egzemplarze statutu tej organizacji16. Warto doda , e zgłaszanie w Kancelarii
Gubernatora wszystkich nowo zakładanych organizacji i instytucji społecznych
było obowi zkowe, gdy to wła nie gubernator wyra ał zgod na ich powołanie
i działalno 17.
W zespole KGK wyst puj równie poszyty dotycz ce spraw zwi zanych
z funkcjonowaniem zarz du gminnego w powiecie sieradzkim. S to przede
wszystkim zestawienia zbiorowe, np. spisu (lub zmiany w składzie) urz dników
gminnych18, dane dotycz ce szkół, liczby uczniów, nauczycieli i kosztów
utrzymania poszczególnych placówek19. Dzi ki tego rodzaju aktom mo emy
13

APŁ, KGK, 93 Po prošenijam postupjuš im ot žitelej seradzskago uezda, sygn. 530, 1896,

k. 59.
14
APŁ, KGK, 93, Ob utverždenii ustava dobrovol’nago požarnago obš estva pos. Šadek
seradzskago uezda, sygn. 513, 1895–1897, k. 21. Szerzej na temat stra y po arnej w Szadku:
T. Olejnik, Ochotnicza Stra Po arna w Szadku 1896–1996. Zarys monograficzny, Szadek 1996.
15
APŁ, KGK, 93, Po chodatajstvu ob u reždenii v pos. Šadek ssudo-sberegatel’nago
ob šestva, sygn. 1116, 1904, k. 5; Po chodatajstvu Klaudyny Stokovskoj ob otkryti v pos. Šadek
drevnago detskago prijuta, sygn. 1114, 1904, k. 11.
16
APŁ, KGK, 93, Po chodatajstvu žitelej pos. Šadek /seradzskago uezda/ o razrešenii otkryt’
v etom posade obš estvo potrebitelej, sygn. 2483, 1913, k. nlb.
17
Cz. Ohryzko-Włodarska, Materiały do dziejów Kaliskiego z lat 1867–1914 przechowywane
w archiwum łódzkim, „Rocznik Kaliski” 1972, t. 5, s. 319.
18
APŁ, KGK, 93, Spisok prezidentam i burgomistram kališskoj guberni, sygn. 43, 1867,
k. nlb; O peremeniach v sostave gminnych dolžnostnych lic po seradzskomy uezdu, sygn. 534,
1896, k. 36; tam e, sygn. 787, 1900, k. 50; O gminnych vojtach sostajaš ich na službe k 1 maja
1903 g. v kalisskoj guberni, sygn. 1057, 1903, k. 83.
19
APŁ, KGK, 93, Po sobraniju svedenij ob u ebnych zavedenijach v kališskoj guberni, sygn.
344, 1886–1887, k. 134.

Archiwalia dotycz ce Szadku z lat 1867–1918

179

odtworzy m. in. personalia osób sprawuj cych urz dy w Szadku w tamtym
czasie.
W ród akt zgromadzonych w zespole nale y zwróci uwag na poszyty
dotycz ce urz dzenia nowo powstałych w latach 1869–1870 gmin wiejskich
i zawieraj ce informacje o zmianach zakresu uprawnie władz w miastach guberni kaliskiej zamienionych na osady20, a tak e kwestiach zwi zanych z zamkni ciem magistratów i przej ciem dotychczasowego maj tku miejskiego
i spraw administracyjnych przez nowe władze gminne21. W zasobie zespołu
znajduj si poszyty z licznymi drukami i zaleceniami władz wy szych dla
urz dów ni szych instancji – np. instrukcja dla wójtów gmin z 1870 r.,
dotycz ca opieki nad biednymi22.
Poszyty zawieraj ce dane dotycz ce funkcjonowania gmin, które nie odnosz
si bezpo rednio do Szadku, pozwalaj na prze ledzenie procesów charakterystycznych dla gmin wiejskich, które z pewno ci zachodziły równie w tej
miejscowo ci. Dla przykładu istotne mog okaza si akta mówi ce o pojawieniu si i przej ciu przez władze fałszywych biletów kredytowych w powiecie
sieradzkim (KGK, 692, O zaderžanii fal’šivych kreditnych biletov po
seradzskomu uezdu, sygn. 326, rok 1885, poszyt, k. nlb).
W zespole Rz du Gubernialnego Kaliskiego (RGK) znajduj si akta, które
dostarczaj wielu wa nych informacji o przeszło ci ziem wchodz cych w skład
guberni kaliskiej, szczególnie przydatnych do badania historii gospodarczej
i społecznej. Akta RGK, wytworzone w poszczególnych komórkach, po 3 latach
od momentu ich wytworzenia były przekazywane do działaj cego przy urz dzie
archiwum. Po wybuchu I wojny wiatowej, cz
akt RGK (podobnie jak
w przypadku dokumentacji KGK) zostało wywiezionych do Rosji, gdzie do
1918 r. urz d ten kontynuował sw działalno . Po jego likwidacji akta
pozostały w archiwach radzieckich – dopiero w 1962 r. zostały przekazane
pa stwu polskiemu i znalazły si w archiwum łódzkim. Natomiast akta, które
pozostały na ziemiach polskich, w 1919 r. zostały przej te przez archiwum
kaliskie, a nast pnie trafiły do Poznania. Po II wojnie wiatowej znalazły si
w Archiwum Głównym Akt Dawnych, sk d w 1955 r. przekazano je do Łodzi.
Do chwili obecnej zachowało si jedynie 20% całej produkcji aktowej RGK.
Rz d Gubernialny Kaliski pocz tkowo dzielił si na siedem wydziałów
(zgodnie z ukazem carskim z 19/31 grudnia 1866 r.)23. Od 1902 r. było ich ju
20
APŁ, KGK, 93, Po voprosam otnosjajuš ichaja k gminnym upravlenijam v sledstvie
preobrazovanii gorodov v posady, sygn. 101, 1872, k. 5.
21
APŁ, KGK, 93, O preobrazovanii gorodov v posady i o peremieniach proiššedsich po semu
že predmetu, sygn. 81, 1870, k. 208.
22
APŁ, KGK, 93, Narjad k rudovodstvu o gminnych upravlenijach, sygn. 52, 1867–1908.
23
Były to nast puj ce wydziały: administracyjny, wojskowo-policyjny, skarbowy, dóbr
rz dowych, ubezpiecze , lekarski, prawny („Dziennik Praw Królestwa Polskiego” 1866, t. 66,
s. 153).
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tylko pi , a mianowicie administracyjny, wojskowo-policyjny, prawny, weterynaryjny i lekarski. W 1913 r. utworzono jeszcze jeden wydział – budowlany. Od
1867 r. przy urz dzie działała Kancelaria Prezydialna, redakcja dziennika
gubernialnego, a tak e archiwum. Ponadto w latach 1873–1895 istniał Wydział
Ubezpieczeniowy.
Do zespołu opracowano inwentarz oraz indeksy osobowy i geograficzny.
Podobnie jak w przypadku Zespołu KGK, nie nale y jednak ogranicza si do
jednostek uj tych w indeksach, gdy nie s one kompletne i nie obejmuj
jednostek grupuj cych akta jednorodne. Z racji wykonywanych zada RGK
sprawował nadzór nad zarz dem gminnym. W zasobie Kancelarii RGK
znajdujemy dokumenty, odnosz ce si do nadzoru gubernatora nad poszczególnymi gminami guberni – ten stan rzeczy wi zał si z przekazaniem przez
gubernatora pewnych zada do wykonania wydziałom rz du gubernialnego.
I tak w zasobie Wydziału Administracyjnego, w Referacie Ogólnym s akta
zwi zane z zatwierdzeniem wyborów członków dozoru bo niczego w Warcie
i Szadku24 (decyzja w tego rodzaju sprawach nale ała do kompetencji
gubernatora). W tym samym referacie znajduj spisy członków dozoru ko cielnego powiatów guberni, a w ród nich tak e te, które dotyczyły powiatu
sieradzkiego25.
W zespole s informacje odnosz ce si do spraw bytowych urz dników, jak
cho by stara o emerytur , m. in. dokumenty wyznaczaj ce emerytur ostatniemu burmistrzowi miasta Szadek Wiktorowi Kochanowiczowi (spraw wszcz to
w marcu 1875 r., a zako czyła si przyznaniem wiadczenia dopiero w lutym
1878 r.) czy wnioski o przyznanie wiadcze emerytalnych kasjerowi szadkowskiemu Ludwikowi Skali skiemu oraz sekretarzowi magistratu Aleksanderowi
Zakrzy skiemu26.
Spu cizna aktowa po Wydziale Administracyjnym RGK obejmuje tak e
uchwały zebra gminnych (zgłaszane do zatwierdzenia władzom gubernialnym),
skargi na nadu ycia ze strony wójtów, pisarzy i ławników, spisy kandydatów na
urz dy gminne oraz dokumentacj zwi zan z zamykaniem i otwieraniem szkół,
utrzymaniem stacji pocztowych i biur po rednictwa pracy. Jest to bogaty zbiór
ilustruj cy działalno samorz du gminnego na terytorium guberni, dzi ki
któremu mo emy dowiedzie si m. in. o rozkładzie powinno ci w gminie,
24

APŁ, RGK, 92, Wydział Administracyjny (dalej: WA), Referat Ogólny (dalej: RO), Ob
utverždenii v dolznostjach po vyboram – clenov božnicogo dozora po seradzskomy uezdu, sygn.
1097, 1895, k. 31.
25
APŁ, RGK, 92, Ob utverždenii v dolznostjach po vyboram v r.k. kostelnych dozorach, sygn.
1186, 1897–1898, k. 183.
26
APŁ, RGK, 92, WA, RO, Ob ischdatajskrovanii emerital’noj pensii vostatnomu burgomistru
g. Šadka Viktoru Kochanovicu, sygn. 509, 1875–1878, k. 21; wyznaczenie emerytury kasjerowi
miasta Szadku Ludwikowi Skali skiemu, sygn. 98, 1867; wyznaczenie emerytury sekretarzowi
magistratu w Szadku Aleksandrowi Zakrzy skiemu, sygn. 345, 1870–1871.
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ci ganiu podatków na utrzymanie urz du gminnego, s dach gminnych,
szkołach itp. Znajdziemy tutaj równie protokoły z wizytacji w poszczególnych
gminach guberni kaliskiej.
W aktach Wydziału Administracyjnego zachowały si teczki z zapisami na
rzecz klasztorów i ko ciołów. Trzy z nich dotycz zapisów na rzecz ko ciołów
rzymskokatolickich w Szadku27.
Wydział Wojskowo-Policyjny dzielił si na trzy referaty: kwaterunkowy,
przesiedle czy i wi zienny. Najliczniej zachowane akta dotycz nadzoru nad
ruchem ludno ci i zwi zane s z przesiedleniami ludno ci w gł b Rosji,
uwolnienia od podda stwa rosyjskiego osób, które zamieszkały w zaborze
pruskim oraz pró b o przyznanie podda stwa rosyjskiego przybyszom z Prus.
W ród zachowanych akt znajduje si jedna dotycz ca mieszka ca Szadku,
Wacława Krasznickiego, staraj cego si o przesiedlenie wraz z rodzin do
guberni mi skiej28.
W zasobie Wydziału Prawnego RGK, w Referacie S dowym, mo emy
odnale korespondencj dotycz c nieprawidłowej działalno ci samorz dów
gminnych, jak równie innych organów władzy, w tym władzy pa stwowej. Dla
przykładu – znajduj si tutaj akta sprawy o nadu ycia członków stra y
ziemskiej (ówczesnej policji) Aleksego Janiaka, Jana Łomakina, Jana Sobczaka,
zgłoszonej przez mieszka ca gminy Szadek Łukasza Ozg oraz dokumentacj
zwi zan z zarzutami o nieprawidłowo ci w działalno ci wolno praktykuj cego
w Szadku lekarza Ignacego Lipi skiego29. Warto doda , e nazwisko Ignacego
Lipi skiego pojawia si tak e w dokumentacji Wydziału Lekarskiego RGK, w
zwi zku z otwarciem w 1904 roku w Szadku „lecznicy ogólnej” i nadzoru nad
rze ni w tej miejscowo ci30. W zasobie tego wydziału znajdujemy równie
akta osobowe Ili Pi czewskiego, felczera z Szadku31.
Indeks rzeczowy zespołu RGK uwzgl dnia jednostki archiwalne odnosz ce
si do powiatu sieradzkiego, m. in. samorz du gminnego (kopie uchwał zebra
gminnych w sprawie szkół lub przeciwstawiaj cych si obci eniom na rzecz
27

APŁ, RGK, 92, WA, RO, Ob otkaze Aleksandroju Gromdzkoju nedvizmosti v pos. Šadek,
sygn. 1761, 1908–1913, poszyt, k. 20 – pieni dze przeznaczono na remont ko cioła; Ob otkaze
Albertinoj Backe v pol’zu r.k. kostela v pos. Šadek, seradzskogo uezda 500 rublej, sygn. 1836,
1909–1912, k. 68 – kwot przeznaczono na budow nowej ambony. Zapis trzeci – patrz przypis 9.
28
APŁ, RGK, 92, sygn. 6042, 1897, k. nlb.
29
APŁ, RGK, 92, Wydział Prawny (dalej: WP), Referat S dowy, Po raznarodnoj perepiske,
sygn. 7703, 1914, k. nlb.; Skarga mieszka ca Szadku Ozgi Łukasza na stra ników ziemskich
sygn.7684b, 1914 r.; O nepravil’nych dejstvijach vol’nopraktikuju ich v pos. Šadek i g. Seradze
vracej Lipinskogo i Kepminskogo i vojta gminy Vrublev Filip aka, poszyt, k. nlb.
30
APŁ, RGK, 93, Wydział Lekarski (dalej: WL), Ob u reždenii w pos. Šadek vracem
Lipi skim le ebnicy, sygn. 7920, k. 11.
31
APŁ, RGK, 93, WL, O službe Šadskovskogo gordoskogo fel’dšera Il’i Pin eskogo, sygn.
7716, 1868, k. 2.
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pa stwa i zakładów dobroczynnych, nieprawidłowej działalno ci władz, a tak e
s dów gminnych). Znajdziemy tutaj dokumenty dotycz ce remontów, budowy
lub likwidacji ko ciołów i kaplic, zatwierdzenia członków dozorów ko cielnych
oraz sprawozdania ydów z sum bo niczych. Interesuj ce s ródła do historii
gospodarczej – liczba bydła i spisy ich wła cicieli, akta dotycz ce hipotek, ceny
materiałów i robocizny obowi zuj ce w powiecie sieradzkim, a tak e akta
dotycz ce planów i nakładów finansowych na budow lub utrzymanie dróg
i mostów. Cz
dokumentacji dotyczy ruchu ludno ci oraz działalno ci stra y
32
ziemskiej .

Fot. 2. Okładka poszytu
zawieraj cego akta dotycz ce
zało enia lecznicy w Szadku
ródło: APŁ, RGK, 93,
Wydział Lekarski, sygn. 7920

Zespół Urz du Gubernialnego Kaliskiego ds. Wło cia skich (UGK) zawiera
materiały na temat urz dzenia wsi z lat 1864–1914 (1932). W jego zasobie
32

APŁ, Rz d Gubernialny Kaliski, Wst p do inwentarza i indeksy, oprac. T. Dowgird, Łód
1979, s. 296–297.
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znajdujemy materiały do uwłaszczenia wło cian w guberni kaliskiej, a tak e
materiały do historii wsi, z wyj tkiem spraw o charakterze politycznym
(pozostaj cych w kompetencji gubernatora). W 1864 r., w celu przeprowadzenia
reformy uwłaszczeniowej, w guberniach Królestwa Polskiego, utworzono
komisje ds. wło cia skich, w 1870 r. przekształcone w urz dy ds. wło cia skich
(działaj ce pod nadzorem gubernatora), które przej ły kompetencje rz dów
gubernialnych w sprawach zwi zanych z urz dzeniem wsi po ukazie z 2 marca
1864 r.
W celu nadania aktom porz dku kancelaryjnego, zasób zespołu został
podzielony na osiem działów, w zwi zku z czym trudno odnale , korzystaj c
z inwentarza zespołu, materiały odnosz ce si do poszczególnych miejscowo ci.
W ród działów wyodr bniono dział personalny (I), dotycz cy urz dników
zatrudnionych w urz dach wło cia skich, gubernialnych i powiatowych. Dział II
obejmuje tzw. akta ogólne, czyli zbiór przepisów w sprawie przeprowadzenia
reformy i wprowadzenia samorz du gminnego w guberni kaliskiej.
Kolejny dział (III) zawiera materiały dotycz ce sporz dzania tabel likwidacyjnych i nadawczych. Archiwalia w tym dziale dodatkowo podzielono na
podgrupy – pierwsza z nich obejmuje maj tki prywatne, majorackie i instytutowe, druga mieszczan-rolników, kolejna maj tki pa stwowe i ostatnia maj tki
poduchowne. Do działu III opracowano indeks miejscowo ci, ułatwiaj cy
odnalezienie archiwaliów dotycz cych gminy Szadek.
Dział IV obejmuje akta Oddzielnego Urz du Spraw Wło cia skich, a w ród
nich apelacje od wyroków s dów gminnych, skargi na uchwały zebra
gromadzkich, gminnych i szkolnych oraz apelacje od uchwał zebra towarzystw
wło cia skich. W ramach działu akta podzielono na trzy grupy, układaj c je
według nazw gmin, oddzielnie dla ka dego powiatu. Pierwsze dwie grupy
obejmuj apelacje od wyroków s dów gminnych, a trzecia zawiera uchwały
zebra gminnych, wiejskich, szkolnych przedło one urz dowi do zatwierdzenia.
Znajdziemy tu poszyt z apelacjami od wyroków s dów gminnych w Szadku z lat
1868–1873 (sygn. 3421), a tak e za alenia na decyzje s du gminnego z lat
1874–1876 (sygn. 3572), akta dotycz ce zatwierdzenia uchwał szadkowskich
zebra gminnych z 25 lutego 1910 r. (sygn. 3736) i z 28 stycznia 1912 r. (sygn.
3737).
Kolejny dział (V) obejmuje akta odnosz ce si do zatwierdzania lub uchylania uchwał w sprawie przeznaczenia zysków kas po yczkowo-oszcz dnociowych na cele społeczne.
W dziale VI znajdujemy akta poł czonego Urz du Kaliskiego Gubernialnego
Spraw Wło cia skich i Kaliskiego Komitetu Obrony Lasów.
Dział VII zawiera protokoły posiedze urz dów spraw wło cia skich,
którym nadano porz dek chronologiczny.
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Ostatni, VIII dział, jest zbiorem tablic likwidacyjnych i nadawczych dotycz cych ziem guberni kaliskiej. Zawieraj one nazwiska uwłaszczonych
chłopów, wielko i rodzaj przyznanych im gruntów oraz zwi zane z nimi
serwituty. Wpis do tabeli potwierdzał prawo chłopa do otrzymanej ziemi.
Tabele, zgromadzone w dziale VIII, zostały podzielone na cztery grupy, zale nie
od typów wsi, a w ramach grupy na powiaty i gminy. Do działu VIII został
opracowany indeks geograficzny, co bardzo ułatwia odnalezienie akt dotycz cych konkretnej miejscowo ci. Materiał archiwalny został podzielony na cztery
grupy, które zawieraj :
1) tabele wsi prywatnych, majorackich, instytutowych (powiat sieradzki
pod sygnatur 6673–6953);
2) tabele sporz dzone dla mieszczan rolników (powiat sieradzki – sygn.
7336–7340);
3) tabele nadawcze wsi rz dowych (powiat sieradzki 7525–7606);
4) czwarta – tabele wsi poduchownych (powiat sieradzki sygn. 7794–
7819).
W grupie tabel likwidacyjnych odnajdujemy tabel dotycz c mieszczanrolników w Szadku z 1869 r. (sygn. 7339), a tak e tabele nadawcze maj tków
poduchownych tej e miejscowo ci z lat 1865–1880 (sygn. 2887) i z 1877 r.
(sygn. 7819)33. Warto jednak pami ta , e (podobnie jak w przypadku
wcze niejszych zespołów) nie nale y ogranicza si do indeksu geograficznego
– zawarto akt, odnosz ca si do ogólnej tematyki zwi zanej z urz dzeniem
gmin wiejskich w guberni kaliskiej, pozwala na odtworzenie procesów, które
były charakterystyczne w owym czasie równie dla Szadku.
Urz d Poborowy Guberni Kaliskiej, którego spu cizna z lat 1874–1917, jest
przechowywana w APŁ, został powołany na mocy ustawy o obowi zku słu by
wojskowej z dnia 1 stycznia 1874 r. W ka dej guberni Królestwa Polskiego
powstał wówczas gubernialny urz d poborowy oraz powiatowe urz dy
powiatowe i dodatkowo dwa punkty zborne. Dla guberni kaliskiej punkty zborne
zostały utworzone w Ł czycy (powiaty ł czycki, kolski, koni ski, słupecki
i turecki) oraz w Sieradzu (sieradzki, kaliski, wielu ski). Zadaniem urz du był
nadzór nad poborem rekruta, kontrola osób podlegaj cych obowi zkowi słu by
wojskowej, rozpatrywanie sprawozda urz dów powiatowych itp. Interesuj cymi, pod k tem omawianej problematyki, b d przede wszystkim sprawozdania o rezultatach akcji poborowej w poszczególnych powiatach, zawiadomienia naczelników powiatów o dostarczeniu im przez wójtów gmin
i burmistrzów list poborowych (sygn. 93–101) czy sprawozdania z kontroli

33

APŁ, Inwentarz Zespołu Urz d Gubernialny Kaliski do Spraw Wło cia skich z lat 1864–
1914 (1932), nr 98; Cz. Ohryzko-Włodarska, Organizacja władz wło cia skich w Królestwie
Polskim i ich pozostało aktowa (1864–1918) , Warszawa 1973, s. 73–79.
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powiatowych urz dów poborowych (sygn. 32, 1913)34. Jeden z podszytów
dotyczy tak e nadu y urz dowych ze strony urz dnika w powiecie sieradzkim,
kancelisty Aleksandra Gepnera, oskar onego o branie łapówek za uwalnianie od
słu by wojskowej35.
Istotne dla odtworzenia sytuacji politycznej w powiecie s ródła zgromadzone w zespole Zarz du andarmerii Powiatów Wielu skiego i Sieradzkiego.
Do kompetencji urz du nale ało m. in. utrzymanie porz dku i bezpiecze stwa
w powiatach, pomoc władzom administracyjnym i s dowym w wykonywaniu
zada , chwytanie przest pców itp. W zespole znajduj si materiały rodz cych
si partii i organizacji politycznych, ruchu rewolucyjnego w powiecie sieradzkim, materiały dochodzeniowe przeciwko aresztowanym za przest pstwa
polityczne. Do zespołu opracowano inwentarz ksi kowy36.
Zespół komisji wyborczych do Dumy Pa stwowej37 guberni kaliskiej i piotrkowskiej stanowi zbiór szcz tków zespołów wyborczych komisji powiatowych. Obejmuje zaledwie 24 jednostki archiwalne. Trzy z nich obrazuj działalno komisji powiatu sieradzkiego w 1906 r. i zawieraj listy wyborców
uprawnionych do głosowania na tym terenie (sygn. 16–19). Warto doda , e
w owym czasie prawo wyborcze do Dumy Pa stwowej posiadali wył cznie
m czy ni po uko czeniu 25 roku ycia, których dodatkowo obowi zywał
cenzus maj tkowy. W zbiorze tym znajdziemy równie zarz dzenia zwi zane
z wyborami, zasady wyborów przedwst pnych (wybory do Dumy były dwustopniowe i kurialne) oraz protokoły z wyników wyborów. Warto wi c spojrze na
zespół jako na cało , dzi ki której mo na dokona bardziej szczegółow analiz
wyborów na ziemiach guberni kaliskiej38.
Na zako czenie nale y wspomnie o pozostałych zespołach, w których zostały zgromadzone materiały do dziejów guberni, odnosz ce si do poszczególnych
sfer ycia – np. zespół Dyrekcji Naukowej Kaliskiej, ustanowionej w 1867 r.,
zawieraj cy bogate materiały do dziejów szkolnictwa elementarnego i redniego,
zespół Piotrkowskiego Oddziału Banku Wło cia skiego, instytucji, udzielaj cej
chłopom po yczek na zakup ziemi, zespół Zarz du andarmerii Kaliskiej, Izby
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APŁ, Urz d Poborowy Guberni Kaliskiej (dalej: UPGK), 107/I, Po chodatajstvu prizyvnych
Seradzkogo uezda o predostalvenii im ostro ek dlja okon anija obrazovanija, sygn. 188, 1913.
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APŁ UPGK, 107/I, O inovnike Aleksandre Gepner, sygn. 243, 1877, k. 7.
36
APŁ, Inwentarz Zespołu Zarz d andarmerii Powiatów Wielu skiego i Sieradzkiego 1852–
1915, nr 117.
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Duma Pa stwowa – powołana przez cara Mikołaja II na mocy ukazu z 17/30 X 1905 r.,
w wyniku wydarze rewolucji 1905 r. miała pełni rol parlamentu cesarstwa rosyjskiego.
Pierwsza Duma Pa stwowa zebrała si w kwietniu 1906 r.; APŁ, Komisje wyborcze do Dumy
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Warszawa 1998, s. 144.
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Skarbowej Kaliskiej, pełni cej nadzór nad sprawami podatkowymi i kontroluj c prac kas skarbowych powiatowych.
W APŁ znajduje si równie zbiór dyplomów czeladniczych i mistrzowskich
ró nych cechów województwa łódzkiego, który zawiera bogaty zbiór
dokumentów wydanych przedstawicielom ró nych zawodów z Szadku, m. in.
kowali, krawców, murarzy, piekarzy, rze ników i szewców39.
Kwerenda dokumentów wytworzonych przez gubernialne i powiatowe
jednostki administracji pa stwowej w drugiej połowie XIX w. i w pocz tkach
XX w. wykazała, i spu cizna archiwalna dotycz ca Szadku w tym okresie jest
szcz tkowa i odnosi si do pojedynczych, konkretnych spraw załatwianych
przez dany urz d. Cz
z nich została ju wykorzystana przez badaczy40.
Zachowane ródła nie pozwalaj jednak na odtworzenie wszystkich aspektów
działalno ci władz publicznych na tym terenie. W zwi zku z tym badacz
dziejów Szadku powinien si gn
do ródeł dla powiatu sieradzkiego,
zgromadzonych przede wszystkim w zespołach administracji szczebla gubernialnego, na podstawie których mo na odtworzy procesy zachodz ce w gminach
wiejskich w Kaliskiem.
Warto poznawcza poszczególnych zespołów jest zró nicowana. Materiał
zgromadzony w zespołach władz administracyjnych szczebla gubernialnego jest
bardziej przydatny dla odtworzenia historii Szadku, przede wszystkim, z uwagi
na fakt, i w jego zasobie zachowały si akta obrazuj ce działalno urz dów
ni szego szczebla. Akta instytucji administracji ogólnej (KGK, RGK) i organów
administracji specjalnej (np. UPGK, Urz d ds. Wło cia skich) wzajemnie si
uzupełniaj i dopiero holistyczne spojrzenie na ich zasób pozwala na pełniejsze
odtworzenie dziejów regionu szadkowskiego.
Bibliografia
Archiwum Pa stwowe w Łodzi
Inwentarz III okr gu kalisko-piotrkowskiego Zarz du Akcyzy z lat 1913–1918, oprac.
J. Strzałkowski, Łód 1963, nr 30.
Komisarz do Spraw Wło cia ski Powiatu Sieradzkiego z lat 1870–1912, inwentarz
ksi kowy, nr 103.
Komisje wyborcze do Dumy Pa stwowej guberni kaliskiej i piotrkowskiej – zbiór
szcz tków zespołów, inwentarz ksi kowy, nr 119.
Rada Dobroczynno ci Publicznej Powiatu Sieradzkiego 1870–1914, Wst p do inwentarza, oprac. K. Banasik, Łód 2006, nr 110.
39

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=&mode=show&zespoly_id=39246&zaw1
Dla przykładu: T. Olejnik, Ochotnicza Stra …; Z. Chmiel, Z problemów opieki zdrowotnej
w Sieradzkiem w XIX i XX wieku [w:] Szkice z dziejów…; P. Sowa, Doktor Ignacy Lipi ski, „Na
Sieradzkich Szlakach” 1995, nr 3.
40

Archiwalia dotycz ce Szadku z lat 1867–1918

187

Rada Opieku cza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Sieradzkiego z lat 1843–1870,
inwentarz ksi kowy, nr 109.
Rz d Gubernialny Kaliski, Wst p do inwentarza i indeksy, oprac. T. Dowgird, Łód
1979, nr 92.
Urz d Gubernialny Kaliski ds. Wło cia skich z lat 1864–1914 (1932), nr 98, inwentarz
ksi kowy.
Urz d Poborowy Guberni Kaliskiej, nr 107/I, inwentarz ksi kowy.
Urz d Poborowy Powiatu Sieradzkiego, nr 326/3, inwentarz ksi kowy.
Wst p do inwentarza akt Kancelarii Gubernatora Kaliskiego /1863–1865/ 1866–1918, nr
93.
Zarz d andarmerii Powiatów Wielu skiego i Sieradzkiego 1852–1915, nr 117/0,
inwentarz ksi kowy.
Zarz dy Powiatowe, Zbiór szcz tków zespołów guberni kaliskiej i piotrkowskiej z lat
1868–1915, nr 96, Zarz d Powiatowy Sieradzki, 96/2, inwentarz ksi kowy.
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=&mode=show&zespoly_id=39246&zaw1
ródła drukowane, opracowania
Archiwum Pa stwowe w Łodzi. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. M. Bandurka, Warszawa 1998.
„Dziennik Praw Królestwa Polskiego” 1866, t. 66.
Górak A., Kancelaria Gubernatora i Rz d Gubernialny Lubelski (1867–1918). Studium
administratywistyczne i prozograficzne, Lublin–Radzy Podlaski 2006.
Kołodziejczyk R., Zamiana miast na osady w Królestwie Polskim, „Kwartalnik
Historyczny” 1961, R. 68, 1961, nr 1.
Kopiczy ska A., Kancelaria Gubernatora Łom y skiego w latach 1867–1918 – funkcje
i procesy aktotwórcze, „Archeion” 1988, t. 84.
Kozłowski J., Realizacja reformy administracyjnej w Królestwie Polskim 1867–1875,
„Przegl d Historyczny” 1998, t. 89, z. 2.
Lamprecht M., Sikora A., Funkcje administracyjne Szadku – rys historyczny, „Biuletyn
Szadkowski” 2008, t. 8.
Olejnik T., Ochotnicza Stra Po arna w Szadku 1896–1996. Zarys monograficzny,
Szadek 1996.
Ohryzko-Włodarska Cz., Materiały do dziejów Kaliskiego z lat 1867–1914
przechowywane w archiwum łódzkim, „Rocznik Kaliski” 1972, t. 5, s. 303–340.
Ohryzko-Włodarska Cz., Organizacja władz wło cia skich w Królestwie Polskim i ich
pozostało aktowa (1864–1918), Warszawa 1973.
Parczewski J., Monografia Szadku, Warszawa 1870.
Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815–1918. (Zarys
historyczny), oprac. W. Trzebi ski, A. Borkiewicz, „Dokumentacja Geograficzna”
Warszawa 1956, z. 4.
Sowa P., Doktor Ignacy Lipi ski, „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, nr 3.

188

Ilona Florczak

miałowski J., Przemiany gospodarcze w rolnictwie, rozwój miast i przemysłu w latach
zaborów, [w:] miałowski J. (red.), Szkice z dziejów sieradzkiego, Łód 1977,
s. 199–230.
miałowski J., Uwłaszczenie mieszczan miastach guberni kaliskiej, [w:] Studia i materiały do dziejów Łodzi i okr gu łódzkiego. Uwłaszczenie chłopów i mieszczan
rolników, t. 2, Łód 1966, s. 249–301.
Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764–1989, Warszawa 2007.

