Biuletyn Szadkowski, tom 5

31

Alicja Szymczakowa

KILKA UWAG O WÓJTOSTWIE I WÓJTACH W SZADKU
W REDNIOWIECZU
Proces lokacji miasta Szadek zako czył si przed 1295 r.,
kiedy to po raz pierwszy w ródłach pisanych pojawiła si
wiadomo
o mie cie. Nie wiemy, kim był organizator tego
przedsi wzi cia. W kr gu hipotez pozostaje te odpowied na
pytanie, który z władców tego terytorium zlecił lokacj miasta. W
wietle współczesnych bada nad działalno ci gospodarcz
Kazimierza ksi cia kujawskiego i ł czyckiego oraz jego
zbuntowanego syna Leszka Czarnego nie mo na wykluczy
adnego z nich. Jan Długosz, historyk – co prawda – pisz cy
dopiero w XV w., przekazał nam bardzo dobr opini o Leszku
Czarnym, wymieniaj c gospodarno
w ród przymiotów tego
1
władcy . Młody ksi , obejmuj c władz w wydzielonym dla
2
niego ksi stwie sieradzkim, zaj ł si energicznie akcj lokacyjn .
Główn przyczyn lokacji miast była niew tpliwie nadzieja
pomno enia dochodów wła ciciela. Miasto jednak oddziaływało w
znacznie całej skali, wpływaj c na o ywienie procesów
gospodarczych szerokiej okolicy i przyczyniaj c si tym samym do
wzrostu przychodów wszystkich uczestników wymiany towarowej.
Organizator lokacji miejskiej zostawał najcz ciej
dziedzicznym wójtem. Na mocy przywileju nadanego przez
wła ciciela miasta uzyskiwał mocn pozycj ekonomiczn i
społeczn w ród osadników. Pod wzgl dem ekonomicznym jego
uprzywilejowanie polegało na przyznaniu mu wi kszego areału
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ziemi ni dostawali inni mieszczanie. Uprawnienia przemysłowe
obejmowały posiadanie i u ytkowanie młynów, kramów
rzemie lniczych, karczmy, prawo budowy ła ni. Wójtostwo – tj.
ziemia, dom, zabudowania gospodarcze – było najcz ciej
zwolnione z wszelkich ci arów miejskich. Wójt pełnił wa n rol
w s downictwie i z tego tytułu miał swój udział w dochodach z
opłat s dowych. Pobierał z nich trzeci grosz. Wraz z ławnikami
prowadził rozprawy s dowe, głównie w sprawach niespornych
mi dzy mieszczanami, ale tak e s downictwo karne pierwszej
instancji. Jurysdykcja wójta szadkowskiego rozci gni ta została
tak e na okoliczne wsie – Kromolin, Prusinowice, Wielk Wie –
nale ce pó niej do tenuty szadkowskiej. Z racji przyznanych mu
3
funkcji publicznych cieszył si sporym autorytetem w mie cie .
Uposa enie wójtów szadkowskich szczegółowo omówił
4
R. Rosin na podstawie przywileju z 1511 r. Nie ma wi c potrzeby
powtarzania tych wiadomo ci. Skupimy si
raczej na
przedstawieniu personalnej obsady tego urz du. Podstaw ródłow
artykułu stanowi głównie wzmianki w ksi gach s dowych
sieradzkich i szadkowskich z ko ca XIV i z XV w., w których
znajduj si informacje o prowadzonych przez nich transakcjach.
Pierwszym znanym ze ródeł wójtem szadkowskim był
Franciszek. Został on powołany przez prokuratorów polskich jako
wiadek oskar enia w procesie mi dzy królem polskim
Kazimierzem Wielkim a Zakonem Krzy ackim. Zeznania zło ył
2 marca 1339 r. w Uniejowie przed s dziami wyznaczonymi przez
Stolic Apostolsk – Galhardem z Carces i Piotrem, synem
Gerwazego, kanonikiem z Le Puy. wiadek nie znał łaciny i
odpowiadał w j zyku polskim. Składaj c zeznania, opowiedział, e
nie był obecny podczas najazdu krzy ackiego w 1331 r., ale widział
jego efekty, kiedy wrócił ju do Szadku. Miasto płon ło, na miejscu
ko cioła i dzwonnicy dogasało pogorzelisko. Spłon ł równie jego
dom. Objechał pó niej inne miejsca, gdzie równie spalono
ko cioły. Widział Krzy aków koło Uniejowa, jak grabili i palili.
Nast pnie cigał ich a do Brze cia na Kujawach u boku króla
3

M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszcza stwa w Polsce
przedrozbiorowej, Wrocław i in. 1986, s. 52–54.
4
R. Rosin, Miasta do 1572 r., [w:] Szkice z dziejów Sieradzkiego, red.
J. miałowski, Łód 1977, s. 83.
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5

Władysława Łokietka i jego syna Kazimierza . Według Sieradzana
6
był mieszczaninem . W istocie na podstawie tej jednej wzmianki
nie sposób ustali jego pochodzenia. Protokolant procesu okre lenie
mieszczanin (civis) podał tylko w stosunku do 3 osób z Szadku:
Kunczy zwanego Kytel, Zolmana i Arnolda. Franciszka nazywa
wójtem i s dzi (advocatus et iudex), a wi c okre lił go funkcj , a
nie predykatem stanowym. Niewykluczone, e był obcym
przybyszem, tak jak wymienieni mieszczanie szadkowscy o
imionach brzmi cych po niemiecku. Leszek Czarny si gał do
wzorów l skich, lokuj c miasta na prawie redzkim (wzór prawny
i organizacyjny stanowiła roda l ska). Najpewniej ze l ska
sprowadzał tak e przedsi biorców, wszak matka jego Konstancja,
córka Henryka Pobo nego, pochodziła z tej ziemi. Kronika tzw.
Mierzwy z pocz tku XIV w. przypisuje Leszkowi Czarnemu
skłonno
do faworyzowania Niemców na swym dworze.
Kronikarz mówi tu wprawdzie o epizodzie dotycz cym ju
krakowskich rz dów Leszka, gdy ksi
poszukiwał przeciwwagi
dla silnej pozycji mo nowładztwa krakowskiego w popieraniu
7
ni szego rycerstwa i miast . Zwró my ju w tym miejscu uwag na
fakt, i jeden z nast pców Franciszka na urz dzie wójta w Szadku
nosił imi Godfryd, co mo e w pewnym stopniu wskazywa tak e
na pochodzenie pierwszego z urz dników. Zeznania wójta
szadkowskiego po wiadczaj tak e ci cy na nim obowi zek
słu by wojskowej. Winien j odbywa na własny koszt konno
8
i z odpowiednim uzbrojeniem .
Po długiej przerwie – odpowiadaj cej odległo ci jednego
pokolenia – u schyłku XIV w. pojawia si wójt Pełka. W 1383 r.
wiadkował w dokumencie wystawionym przez Drogosza, starost
sieradzkiego, który potwierdził alienacj – w cz ci sprzeda y, w
5

Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, wyd. 2, t. I, Pozna
1890, s. 267.
6
W. Sieradzan, wiadomo
historyczna wiadków w procesach polskokrzy ackich w XIV–XV wieku, Toru 1993, s. 179.
7
Zasad c Warty (1255) był mieszczanin sieradzki o imieniu Wilkin,
Lutomierska-Hanrard z Bozowa (mo e Bosau w Turyngii). Zob. T. Jurek, Obce
rycerstwo na l sku do połowy XIV wieku, Pozna 1998, s. 148.
8
S. M. Zaj czkowski, Obowi zki wojskowe wójtów w pa stwie polskim w okresie
monarchii stanowej, „Studia i Materiały do Historii Wojskowo ci” 1979, t. XXI, s.
12–17, 25–28.
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cz ci darowizny - młyna na rzecz plebana ko cioła parafialnego.
Druga o nim wzmianka z 1414 r. po wiadcza podział wójtostwa
mi dzy kilku wła cicieli. W tym e roku Pełka wygrał w s dzie
9
ziemskim sieradzkim cz
wójtostwa od drugiego wójta Jakuba .
Uposa enie wójtowskie – jak ka da własno – podlegało prawu
spadkowemu i mogło by dzielone na tyle cz ci, ilu było
dziedziców. Za zgod wła ciciela – w przypadku Szadku był nim
król – mogło by równie przedmiotem sprzeda y, zastawu,
zamiany itd. Po co najmniej 120 latach od lokacji miejskiej i
ustanowienia urz du wójtowskiego Pełka nale ał do czwartego ju
pokolenia wójtów szadkowskich. Podziały maj tkowe, wynikaj ce
z genealogii, skutkowały na ogół znacznym rozproszeniem
własno ci w ród spadkobierców. Przed 1414 r. znamy jeszcze inne
osoby maj ce prawa do wójtostwa. W latach 1402–1403
po wiadczona została wójcina wi chna. W 1402 r. oddaliła skarg
o krzywdy wyrz dzone w Gusinie. Procesowała si tak e z
10
Gustawem z Charchowa w bli ej nieznanej sprawie . W ród
dziedziców Gusina wyst puje w tym czasie wi chna z synem
Pełk . W 1413 r. Pełka, syn Chomeszy z Szadku, zastawił cz
w
tej wsi, któr wygrał od Andrzeja, Piotrowi z Szadku za 20
grzywien. W 1416 r. wi chna, pisz ca si tu z Bielic, wsi w
Ł czyckiem, w której zamieszkiwała drobna szlachta herbu
Kuczaba, przekazała synowi w efekcie ostatecznego działu
maj tkowego, a wi c niew tpliwie po mierci m a, dziedzin w
Gusinie. W 1418 r. Pełka sprzedał j za 30 grzywien temu
11
Piotrowi . Interpretacja tych przypadkowo zachowanych zapisek
nakazuje przyj , e wójtem szadkowskim w drugiej połowie XIV
w. był bli ej nieznany mieszczanin Chomesza, który o enił si ze
szlachciank
wi chn z Bielic i Gusina, a syn ich Pełka
dziedziczył wójtostwo po ojcu i Gusin po matce.

9

S. Zaj czkowski, S. M. Zaj czkowski, Materiały do słownika geograficznohistorycznego dawnych ziem ł czyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, cz. II, Łód
1970, s. 131; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [dalej: AGAD],
Ksi gi ziemskie sieradzkie [dalej: SZ], ks. 5 k. 13v.
10
AGAD, SZ, ks. 3 k. 26, 60.
11
AGAD, Ksi gi grodzkie sieradzkie [dalej: SG], ks. 1 s. 81, 87; ks. 3 s. 356, 552;
SZ, ks. 4 k. 138v.
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W tym samym czasie jaka cz
wójtostwa była ponadto w
r kach wójta Godfryda, który w 1408 r. został pozwany do s du
12
starosty sieradzkiego przez Stanisława z Ptaszkowic i jego on .
Wymieniony wcze niej Jakub (Jakusz), przeciwnik
procesowy Pełki, jako wójt szadkowski po wiadczony został w
latach 1412–1418. Był do zamo nym szlachcicem herbu Lis,
wła cicielem cz ci we Wroniawach i Lipiczach, wsiach
poło onych w parafii Goszczanów, oraz cz ci w Krokocicach,
Lichawie i Czerniakowie, wsiach nale cych do parafii Mały . W
maju 1413 r. wójcina Katarzyna, ona Jakusza, prawnie pokonała
swego m a w s dzie sieradzkim, i bez jej zgody nie mo e on
podejmowa adnych decyzji w sprawie wójtostwa szadkowskiego.
Wniesione do s du zastrze enie dowodzi, e wójtostwo stanowiło
dziedzictwo Katarzyny, którym - zgodnie ze zwyczajem - zarz dzał
m , ale nie wolno mu było dokonywa adnych alienacji dóbr bez
zgody ony. Katarzyna była szlachciank , skoro jej imi poprzedza
predykat nobilis. Widocznie jednak Jakub miał inne plany wobec
dziedzictwa mał onki, we wrze niu 1413 r. przepisał Katarzynie 40
grzywien na połow swych dóbr, w zamian za ona rezygnowała
na jego rzecz z połowy wójtostwa na wieczne czasy. Rzecz
znamienna, rezygnacji tej dokonano w Goszczanowie w parafii
Jakusza, poza s dem ziemskim sieradzkim lub szadkowskim.
Domy lamy si , e odbyło si to wobec starosty uprawnionego do
przyjmowania rezygnacji dóbr, cho imi jego nie zostało w ogóle
wymienione. Fakty ten wskazuj , e Katarzyna znalazła si mi dzy
młotem a kowadłem. Z jednej strony była pod presj swej rodziny,
która nie zamierzała tak łatwo wypu ci wójtostwa z r k, z drugiej
– własnego m a. Jak ju wspomniano, w styczniu 1414 r. Pełka
wygrał od Jakuba cz
wójtostwa. Pełce jednak zapewne nie
chodziło o jego wykup - brak na ten temat wzmianki w ródłach –
lecz o zarobienie kilku grzywien odst pnego. Jakub bowiem jeszcze
przez kilka nast pnych l atzasiadał na urz dzie wójtowskim. Przede
wszystkim jednak korzystał z uposa enia wójtowskiego, co
najlepiej po wiadcza dysponowanie własno ci . W 1416 r.
procesował si z Mikołajem, plebanem Szadkowskim, o pół kopy
kruszu z młyna foluszowego, któr – jak zeznali wiadkowie: Boxa
12

AGAD, SG, ks. 1, s. 170.
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z Woli i Jakub z Gawłowic – pobierali co roku wójtowie i ich
poprzednicy. Krusz, czyli grudki soli, u ywany był z dawna jako
13
rodek płatniczy . Sól stanowiła wi c stare uposa enie urz du
wójtowskiego z folusza. Jakub w 1418 r. skar ył Pielgrzyma z
D brówki o zatrzymanie sił swego młynarza, cho nie wskazano z
jakiej miejscowo ci ów młynarz pochodził, z wójtostwa czy jego
wsi prywatnej. Rok pó niej ju nie posiadał wójtostwa, skoro pisarz
14
zanotował przy jego imieniu advocatus olim schadcoviensis .
Ostatnia wzmianka o jego onie, wójcinie Katarzynie, pochodzi z
24 stycznia 1419 r., kiedy to rezygnowała ze swych praw wiennych
do dóbr sprzedanych przez m a swemu bratu wi tosławowi z
Wroniaw. Tego samego dnia Jakub zamienił wójtostwo
szadkowskie ze Stogniewem z Dobrej na jego działy w mie cie
Dobra i Długiej Wsi, dopłacaj c do tej transakcji jeszcze 300
15
grzywien . W ten oto sposób wójtostwo przeszło w r ce nowej
rodziny.
Stogniew, wyst puj cy w ródłach w latach 1406–1425, był
najmłodszym synem Wacława Rosiejowskiego herbu Oksza,
burgrabiego krakowskiego (1383–1384), nast pnie s dziego
16
sieradzkiego (1386–1405) . Jego starsi bracia – Jan, pó niejszy
s dzia ziemski inowrocławski, i ksi dz Stanisław – odziedziczyli
dobra w innych ziemiach. Rosiejowscy pochodzili z ziemi
krakowskiej. Wacław, bliski współpracownik S dziwoja z Szubina,
starosty krakowskiego, odegrał znacz c rol w ko cowej fazie
wojny z Siemowitem IV, ksi ciem mazowieckim, pretendentem do
tronu polskiego i r ki Jadwigi Andegawenki. Opanowuj c zbrojnie
wspólnie z bra mi Opatówek, nale cy do dóbr arcybiskupów
gnie nie skich, zmusili w ten sposób arcybiskupa Bodz t do
13

Słownik staropolski, t. III, red. S. Urba czyk, Wrocław 1960–1962, s. 408.
AGAD, SG, ks. 1/2 s. 297, 404; ks. 4 s. 84; SZ, ks. 4 k. 140v; ks. 5 k. 13v; ks. 6
k. 14v; ks. 7 k. 82v.
15
AGAD, SZ, ks. 7 k. 93; Ksi gi ziemskie szadkowskie [dalej: SzZ], ks. 1 k. 101v.
16
Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII–XV wieku. Spisy, oprac. W. Bukowski,
Kórnik 1999, s. 29–30; Urz dnicy ł czyccy, sieradzcy i wielu scy XIII–XV wieku.
Spisy, oprac. J. Bieniak i A. Szymczakowa, red. A. G siorowski, Wrocław 1985,
s. 124; S. Szybkowski, Pochodzenie i kr g rodzinny s dziego ziemskiego
inowrocławskiego Jana Rosiejowskiego z D brówki, [w:] ten e, Studia z
genealogii i prozopografii polskiej szlachty pó no redniowiecznej, Gda sk 2003,
s. 137–182.
14
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przej cia na stron panów krakowskich i ich kandydata – Jagiełły.
Protekcji S dziwoja z Szubina i swych prawdopodobnych
powinowatych – Zar bów z Kalinowej, zawdzi czał s stwo
sieradzkie. Z pewno ci nie była to jedyna nagroda, któr otrzymał
z r k zwyci skiego konkurenta. W 1423 r. syn Wacława –
Stogniew – procesuj c si z młynarzem sieradzkim Ja kiem o młyn
Borowy u ył przydomka z Kobyli. W powiecie szadkowskim były
2 wsie o tej nazwie. Jedna nale ała do szlachty, druga stanowiła
własno
królewsk i wł czona była do tenuty szadkowskiej.
Stogniew pisał si ze wsi królewskiej, gdy Kobyla szlachecka w
tym czasie znajdowała si w r kach rodziny Ralewskich.
Zjawiskiem cz sto spotykanym było, e monarcha wył czał
pojedyncze wsie z wi kszych jednostek gospodarczych i rozdawał
za zasługi lub zastawiał jako osobne dzier awy. Logiczny zatem
b dzie wniosek o nadaniu lub zapisaniu jakich sum na tej wsi
Wacławowi, które to sumy odziedziczył nast pnie jego syn
Stogniew. Na wył czenie tej wsi z tenuty wskazuje tak e wzmianka
z 1456 r., kiedy to tenutariuszem Kobyli był Piotr Gnoje ski,
17
maj cy roczek z mieszczanami z Szadku . Nie ulega w tpliwo ci,
e chodzi w tym przypadku o Kobyl (Miejsk ). Stogniew jako
wójt Szadkowski, wyst puje jeszcze w 1425 r. Zast pował
wówczas przed s dem w Szadku sw macoch Ann z
18
Mikołajewic .
Tylko jeden raz wspomniany został w 1431 r. Jan z
przezwiskiem Działek, jako wójt z Szadka, który 3 stycznia w
imieniu Wichny, wdowy po Klemensie z Osmolina, uzyskał dla niej
przeło enie roczku w sporze z Janem, bratankiem Stanisława z tej
19
wsi . Mo e wi c jaka cz
wójtostwa znajdowała si jeszcze w
r ku poprzedniej rodziny.
Niew tpliwym synem Stogniewa był Wacław, dziedzicz cy
po dziadku – s dzim sieradzkim – imi i maj tek. W 1441 r.
Wacław, wójt Szadkowski, o wiadczył w obecno ci burmistrza
Jana Piskorza i rajców: Jana Janoty, Mikołaja Sp da, Jana Kozy i
Mikołaja Panka oraz Jakuba z Rzepiszewa, pods dka sieradzkiego,
17

AGAD, SG, ks. 11 s. 630.
AGAD, SG, ks. 4 s. 717; SzZ, ks. 2 s. 384–385.
19
AGAD, SG, ks. 6 k. 191v.
18
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Jakuba z Otoka i Mikołaja podrz dcy, e przyj ł od szlachcica
20
wi tosława z D brówki 20 grzywien długu .
Ze wzgl dów chronologicznych za jego dziedzica uzna
nale y kolejnego wójta szadkowskiego o tym samym imieniu –
Wacława, który 29 czerwca 1474 r. w Piotrkowie uzyskał zgod od
króla Kazimierza Jagiello czyka na sprzeda wójtostwa za 600
grzywien Przedborowi z Koniecpola. W ksi dze szadkowskiej pod
rokiem 1481 wpisano dokument Kazimierza Jagiello czyka
wystawiony na sejmie piotrkowskim 29 czerwca 1474 r., w którym
król potwierdza, e Stanisław Rosiejowski sprzedał Przedborowi z
21
Koniecpola wójtostwo szadkowskie za 600 grzywien . Albo było
zatem dwóch Rosiejowskich dziedzicz cych wójtostwo warte w
sumie 1200 grzywien, albo te – co bardziej prawdopodobne –
kopista pomylił jego imi w ksi dze. W nast pnych bowiem
zapisach wyst puje jedynie Wacław. Ewentualny nabywca
wójtostwa szadkowskiego Przedbor Koniecpolski był synem Jana
Taszki z Wielgomłynów, kanclerza Królestwa Polskiego w okresie
panowania Władysława Jagiełły, Władysława III i Kazimierza
Jagiello czyka. Wraz z bra mi: Jakubem, przepozytem u
w. Floriana w Krakowie, i Janem odziedziczyli starostwo
sieradzkie. Przedbor trzymał tenut szadkowsk co najmniej od
1469 r. Nie dziwi zatem, e zabiegał o wykupienie wójtostwa. W
konsekwencji uzyskałby skupienie w swym r ku wi kszo ci
22
dochodów z Szadku . Transakcja z Wacławem nie doszła jednak
do skutku. Przedbor Koniecpolski zmarł 12 maja 1475 r. Nie
pojawił si te nowy kontrahent gotów wyło y du sum , tote
nadal wójtem pozostał Wacław. Zastanawia natomiast, w jakim
celu wpisano dokument do ksi gi dopiero po 16 stycznia 1481 r.,
skoro nie ył ju jeden z kontrahentów. Niewykluczone, e
zainteresowanie wykupem
przejawiał
tak e
ostatni
z
Koniecpolskich - Jakub, spadkobierca obu bezdzietnych braci.
Jakub jednak e zmarł 12 lipca 1481 r. i nie doprowadził swego
zamiaru do skutku.
20

AGAD, Ksi ga radziecka szadkowska, ks. 1 s. 166.
Matricularum Regni Poloniae summaria [dalej: MRPS], t. I–IV, wyd.
T. Wierzbowski, Warszawa 1905–1915, t. I, nr 1198; AGAD, SzZ, ks. 6 s. 199.
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Wacław w 1480 r. zastawił ła ni wójtowsk za 30 grzywien,
przynosz c 3 grzywny rocznego czynszu, Mikołajowi z Otoka
Wielkiego. Wymieniona suma stanowiła posag zmarłej Doroty,
ciotki Mikołaja, a ony Wacława. Zwrot posagu nast pował w
przypadku bezpotomnej mierci kobiety, z czym mamy zatem do
czynienia w tym przypadku. Ponownie o enił si z Ann , siostr
Jana z Inczewa, której w 1481 r. zapisał 40 grzywien posagu i 40
grzywien wiana na połowie wójtostwa. W 1481 r. zako czyła si
ugod sprawa mi dzy ksi dzem Piotrem, synem Wiktora, młynarza
z Szadku, a niewymienionym z imienia wójtem szadkowskim. Do
pojednania powołano zespół, w którego skład weszło dwóch
wójtów: Mikołaj z Ł czycy i Piotr z Brzezia, znawców prawa
miejskiego, oraz 3 szlachciców sieradzkich: Mikołaj Bu e ski,
Stanisław Zakrzewski i Piotr Suski. Przedmiotem sporu był młyn
słodowy. Piotr zastawił wójtowi szadkowskiemu za 130 grzywien
swoj cz
młyna z polem, które przypadły mu w spadku w dziale
z bra mi: Janem i Teofilem. Wacław zapewne zamierzał kupi
młyn, jednak e sprzeciw wyrazili obaj bracia, którym jednacze
23
przyznali prawo pierwokupu . W 1487 r. Wacław zastawił na
wyderkaf (z prawem do wykupu) cał swoj cz
wójtostwa wraz
z ła ni za 400 grzywien Piotrowi z Wróblewa z ziemi ł czyckiej.
Ostatnia o nim wzmianka, jako osobie yj cej, pochodzi z 1491 r.
Wpisano wówczas do ksi g grodzkich sieradzkich dział maj tkowy
mi dzy Wacławem wójtem a jego on Ann . Arbitrami byli Jan
Rowie ski z Wójcic, Jan z Równej oraz najbardziej w ród nich
zainteresowany – Piotr z Wróblewa. Wacław otrzymał dobra
poło one na zachód od linii dziel cej maj tek. W skład jego cz ci
weszły: dom wraz z działk siedliskow , pola, ł ki, ogrody i
połowa młyna wodnego wójtowskiego. Anna otrzymała równie
dobra wójtowskie, poło one w kierunku południowym. Jednak e ze
szczegółowego wyliczenia wynika, e wła ciwie dostała tylko izb
24
biał z jakimi innymi zabudowaniami . Oczywi cie nie chodzi w
tej dyspozycji o separacj mał onków, lecz zabezpieczenie praw
przyszłej wdowy. Widocznie Wacław i w drugim zwi zku nie
doczekał si potomstwa, mógł wi c słusznie obawia si , e po jego
mierci Anna miałaby kłopoty z utrzymaniem wdowiego stolca.
23
24

AGAD, SG, ks. 22 s. 26.
AGAD, SG, ks. 21 s. 202; ks. 24 s. 710; ks. 27 s. 250; SzZ, ks. 6 s. 230.
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Zapewne umarł wkrótce, gdy od 1492 r. transakcje dotycz ce
wójtostwa prowadz ju inne osoby.
W posiadanie cz ci wójtostwa wszedł wspomniany Piotr
Wróblewski z rodu Łaz ków, posługuj cy si herbem Jastrz biec.
Jego ojcem był Andrzej miecznik (1418–1423), nast pnie pods dek
ł czycki (1423–1459). Warto przypomnie , e Andrzej dobrze znał
Stogniewa z Kobyli, gdy w 1425 r. kiedy ten jako zast pca
procesowy swej macochy Anny z Mikołajewic reprezentował jej
stron w dziale z Mikołajem z Przestani, jednym z dzielców był
25
wła nie Andrzej z Wróblewa, ówczesny pods dek ł czycki . Piotr
rozpocz ł działania zmierzaj ce do komasacji cz ci pozostaj cych
w ró nych r kach. W 1492 r. spłacił Mikołaja Otockiego z 30
grzywien posagu jego ciotki Doroty, a ten zwrócił mu ła ni
wójtowsk . Potomkiem Piotra był niew tpliwie Wojciech
Wróblewski wójt szadkowski, który w 1492 r. wykupił od Jakuba
Magnuskiego zastaw cz ci wójtostwa, tj. ła ni, karczmy w
26
Prusinowicach i czynsz od rybaków w Szadku za 20 grzywien .
Sprawa wykupu zastawu od Magnuskiego prowadzi do
jeszcze innego dzier awcy wójtostwa. Cz
t bowiem Magnuski
trzymał w zastawie za tak sum od Mikołaja Gnoje skiego
(z Gnojna koło Kutna). Ten za wszedł w jego posiadanie przed
1489 r. z tytułu bli szo ci po zmarłej matce Katarzynie. Katarzyna
była zatem blisk krewn Wacława Okszyca, mo e nawet jego
siostr . Mimo wykupu wspomnianego zastawu, Gnoje ski
zachował nadal jakie prawa do wójtostwa, bowiem w 1495 r.
dzielcy: Rafał z Chorzepina, Jan z Chodaków, wyznaczeni z urz du
przez Macieja Głowackiego wojskiego wi kszego i starost
sieradzkiego, przeprowadzili dział mi dzy nim a Ann wdow po
Wacławie. Annie ponownie zapewniono posiadanie izby białej z
komnat na działce wójtowskiej i połow pól. Mikołaj Gnoje ski
dostał ła ni , stajni na działce wójtowskiej z pozostało ciami i
połow pól. Anna zmarła przed 1499 r. Wtedy to bowiem brat jej

25

Urz dnicy ł czyccy..., s. 54, 67; T. Nowak, Własno ziemska w ziemi
ł czyckiej w czasach Władysława Jagiełły, Łód 2003, s. 261–262; AGAD, SzZ,
ks.
2
s. 384–385..
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Jan z Inczewa pozwał Mikołaja Gnoje skiego o zwrot 40 grzywien
27
posagu .
W bli ej nieznanych okoliczno ciach wójtostwo szadkowskie
dostało si do r k Stanisława Boguckiego z Iwoni. Pochodził on ze
wsi Bogucice (parafia Mały ) i był zapewne potomkiem
28
Stanisława, kasztelana konarskiego sieradzkiego herbu Szeliga .
Jako wójt wymieniony został w 1506 r., kiedy to wypłacił 5
grzywien Katarzynie, wdowie po Andrzeju z Porczyn. Wójtostwo
trzymał jednak krótko, ju bowiem 22 lutego 1511 r. w Krakowie
król Zygmunt wieczy cie dał je wraz z karczm , z polami, ł kami w
Prusinowicach, trzecim denarem z kar s dowych w mie cie i we
wsiach Prusinowice, Wielka Wie i Kromolin, Ulrykowi z
Elzendorff, dworzaninowi Krzysztofa z Szydłowca, kasztelana
sandomierskiego i podkanclerzego Królestwa. Stanisław Bogucki
natomiast wyst puje odt d w ródłach jedynie z tytułem
29
burgrabiego zamku sieradzkiego . Zamek i starostwo sieradzkie
trzymał w latach 1507–1532 wła nie Krzysztof Szydłowiecki. Tak
wi c obaj – i Elzendorf i Bogucki – byli w słu bie
Szydłowieckiego, pó niejszego kanclerza koronnego (1515–1532),
wojewody (1515–1527), a w ko cu kasztelana krakowskiego
30
(1527–1532) . Szydłowiecki zadbał o obu swych klientów. Dzi ki
jego poparciu Elzendorf dostał intratne wójtostwo, natomiast
Bogucki otrzymał 18 pa dziernika 1515 r. zgod na wykup z r k
Jana Luzinskiego sołectwa we wsi królewskiej Kłocko w ziemi
sieradzkiej. Ulryk Elzendorf jest zapewne to samy z kupcem z
Łom y tego imienia i nazwiska, który jako poddany mazowiecki
9 kwietnia 1503 r. otrzymał glejt roczny od króla Aleksandra,
pozwalaj cy mu porusza si po Królestwie i prowadzi na jego
31
obszarze rozliczne interesy . Łom a stanowiła znacz cy o rodek
handlu wi lanego na Mazowszu. Kupcy łom y scy bogacili si na
27

AGAD, SG, ks. 26 s. 136; ks. 28 s. 245, 721.
A. Boniecki (Herbarz polski, t. I, Warszawa 1899, s. 341–342) oraz S. Uruski
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bł dnie do rodu Rawiczów.
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wymianie towarowej z Prusami i Litw . Przedmiotem handlu było
zbo e, futra, skóry, bobry, wełna, elazo, stal, łój, wosk, miód,
32
r czniki, płótno . Nabycie wójtostwa szadkowskiego było dla
Elzendorfa dobr lokat kapitału. Niewykluczone, e pocz tkowo
zamierzał osi
na stałe w Polsce, ale zrezygnował, skoro
5 stycznia 1522 r. na sejmie w Piotrkowie król dał zgod
Stanisławowi Boguckiemu na wykup wójtostwa szadkowskiego i
wsi Kobyla z r k Ulryka Elzendorfa. Kobyla znalazła si w r kach
Boguckiego przed 25 stycznia 1525 r., skoro król tego dnia dał mu
zgod na jej zastaw w cało ci lub cz ci Maciejowi i Wojciechowi
Ptaszkowskim. Trudno powiedzie – w wietle dotychczasowych
bada - kiedy Bogucki wykupił wójtostwo. Jeszcze 15 wrze nia
1526 r. był nadal tylko burgrabi zamku i mieszkał w Sieradzu, w
domu przy ul. Grodzkiej. Jako wójt szadkowski Stanisław Bogucki
wyst puje od 1528 r. W 1532 r. wraz z on Barbar zobowi zał si
zapłaci 100 grzywien Dorocie i El biecie Rudnickim, córkom
33
zmarłego Feliksa z Rzeczycy .
Wójtostwo szadkowskie przez cały XV w., a i pó niej,
znajdowało si w r kach szlachty. Pierwsz prób skupu wójtostwa
podj ł dzier awca tenuty szadkowskiej Przedbor Koniecpolski z
zamiarem wcielenia go do dzier awy. Przeszkodziła temu jego
mier . Kolejn prób podj ło miasto. Rada miejska Szadku –
wzorem innych miast – wykupiła wójtostwo w 1537 r., ale po
interwencji królowej Bony musiała je odst pi w 1540 r.
dworzaninowi królewskiemu Janowi Lutomirskiemu. Próba
wzmocnienia pozycji ekonomicznej i społecznej mieszcza stwa
szadkowskiego sko czyła si niepowodzeniem.
Słownik terminów historycznych
Dzielca – osoba, nale ca do krewnych lub przyjaciół strony,
poproszona do przeprowadzenia działu maj tkowego.
32

D. Godlewska, Dzieje Łom y od czasów najdawniejszych do rozbiorów
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Grzywna – jednostka wagowo-pieni na o ci arze ok. 210 g;
w XV w. grzywna obrachunkowa równała si 48 groszom.
Jednacie – osoby powołane przez procesuj ce si
zaprowadzenia zgody mi dzy nimi.

strony do

Lokacja miejska – procedura przekształcania prawnego i
przestrzennego wsi w miasto lub zało enia miasta na tzw. surowym
korzeniu, czyli w miejscu, gdzie wcze niej nie było adnego
osadnictwa.
Młyn foluszowy – koło mły skie wodne poruszało drewniane
st pory folusznicze ubijaj ce sukno zło one we wgł bieniu st py,
wypełnionym gor c wod , w celu oczyszczenia sukna z tłuszczów,
kleju tkackiego i nadania tkaninie puszysto ci.
Podrz dca – zast pca rz dcy, urz dnika gospodarczego w słu bie
starosty.
Pods dek – urz dnik ziemski, wchodz cy w skład kompletu
s dziowskiego w s downictwie szlacheckim.
Powinowaci –
współmał onka.

krewni

ony

lub

m a

w

stosunku

do

Prawo bli szo ci – prawo krewnych do dziedziczenia zbywanego
maj tku; kolejno
dziedziczenia zale ała od stopnia
pokrewie stwa.
Prawo wienne – prawo kobiety do zabezpieczenia przez m a;
kobieta wychodz c za m , wnosiła posag, obowi zkiem m a było
za zapisanie jej wiana na ogół równego wysoko ci posagu; warto
posagu i wiana, wyra on w pieni dzu, zapisywano na połowie
maj tku m a; dobra te po jego mierci stanowiły tzw. stolec
wdowi (zwany te opraw , dobrami wiennymi), do ywotnio
u ytkowany przez wdow .
Predykat stanowy – urz dowe okre lenie wyst puj ce w ródłach
staropolskich przed imieniem osoby, wskazuj ce na jej
przynale no
stanow : np. nobilis (szlachetny) oznaczał
szlachcica, laboriosus (pracowity) – chłopa, honestus (uczciwy) –
mieszczanina.
Roczek – posiedzenie s dowe.
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Starosta – urz dnik królewski, posiadaj cy mandat władzy
s downiczej, policyjnej, wojskowej i gospodarczej na obszarze
starostwa grodowego; tak władz miał starosta sieradzki.
Tenuta, tenutariusz – własno królewska, przekazana w czasow
dzier aw lub zastaw; osob j u ytkuj c był tenutariusz.
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