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W zbiorze dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku 
przechowywany jest dokument, opiecz towany piecz ci  wojewódzk  powiatów 
sieradzkiego i szadkowskiego1. Posługuj c si  j zykiem dyplomatyki (czyli 
nauki pomocniczej historii, analizuj cej dokumenty, a tak e funkcjonowanie 
ró nego typu kancelarii), nale ałoby doprecyzowa  poj cie dokument, u yte  
w tym miejscu. Faktycznie ów dokument jest ekstraktem, czyli wyci giem, odpi-
sem z Ksi g Aktowych Ziemia skich, prowadzonych w ostatnich latach  
I Rzeczypospolitej w Sieradzu. Bieg sprawy s dowej, o której wiemy z wyci gu, 
opisany został w owych Ksi gach Aktowych Ziemia skich podczas sesji 
s dowej, odbytej 16 kwietnia 1792 r., i podsumowany sentencj  wyroku. 
Procesuj ce si  strony, wzgl dnie prawni spadkobiercy tych e, mogli wyst pi  
do Ksi g Aktowych Ziemia skich z pro b  o sporz dzenie odpisu wyroku. 
Odpis został wykonany i – jak mo na s dzi  – wr czony zainteresowanym, a po 
latach trafił do Archiwum Diecezjalnego we Włocławku.  

Sposób i praktyka s dowa sporz dzania ekstraktu nie daje szansy na precy-
zyjne wskazanie chronologii jego powstania. Data, wyst puj ca w nagłówku 
tekstu, a przywołana wy ej, informowała bowiem o czasie badania sprawy przez 
s dziów, a nie o chwili sporz dzenia wyci gu, cho  cz sto obie te czynno ci 
podejmowano jednocze nie. Wiemy, i  w celu sporz dzenia odpisu sieradzkie 
Ksi gi Aktowe Ziemia skie czytał Czartkowski, by  mo e Jakub, znany z peł-
niejszych podpisów pod innymi ekstraktami. Spisy urz dników staropolskich 

                                                 
* Marek Adamczewski, dr, jest adiunktem w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii 

Uniwersytetu Łódzkiego. 
1 Archiwum Diecezjalne we Włocławku (dalej: ADWłocławek), Dokumenty, sygn. 2661. 



Marek Adamczewski 94

województw ł czyckiego i sieradzkiego2 ujawniaj  Pawła Czartkowskiego herbu 
Korab, pełni cego w drugiej połowie XVIII w. funkcje wojskiego piotrkow-
skiego (1766–1770), miecznika piotrkowskiego (1770–1772) oraz burgrabiego 
sieradzkiego. Nie wspominaj  natomiast o interesuj cym nas Jakubie.  

Pod tekstem ekstraktu odci ni ta została piecz . Uwierzytelniała odpis i – 
co najistotniejsze – po wiadczała, i  tre  dokumentu pozostawała w pełnej 
zgodzie z zawarto ci  odpowiedniej cz ci sieradzkiej Ksi gi Aktowej 
Ziemia skiej. Badana piecz  (fot. 1.) jest bardzo czytelna w swej warstwie 
ikonograficznej. Słabo zachowana jest natomiast cz  legendy otokowej.  
Z wielk  trudno ci , a raczej w toku mozolnej rekonstrukcji tekstu, wspartej 
wiedz  o strukturach s downictwa szlacheckiego w Polsce przedrozbiorowej, 
uzyska  mo emy informacje o cisłych zwi zkach piecz ci z powiatem 
szadkowskim. Podejrzewa  mo emy tak e, i  tekst legendy otokowej ko czyła 
data, informuj ca o chronologii wykonania tłoka. By  mo e okre lał j  rok 
1792. Dysponentem piecz ci, co wynikałoby z odczytu i rekonstrukcji legendy3, 
było województwo sieradzkie, a wła ciwie dwa jego powiaty – sieradzki  
i szadkowski.  

 

 

Fot. 1. Piecz  znajduj ca si  
pod tekstem odpisu z Ksi g 

Aktowych Ziemia skich 
(dot. wyroku w sprawie odbytej 

16 kwietnia 1792 r.) 
 

 
Wyobra enie napiecz tne tworzyła tzw. hybryda sieradzka, czyli poł czenie 

połowy lwa i połowy orła pod wspóln  koron  otwart . Do stworzenia piecz ci 
wykorzystano zatem historyczny herb województwa sieradzkiego. Jego geneza 

                                                 
2 E. Opali ski, H. erek-Kleszcz (oprac.), Urz dnicy województw ł czyckiego i sieradzkiego 

XVI–XVIII wieku. Spisy, [w:] G siorowski A. (red.), Urz dnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII 
wieku. Spisy, t. 2, z. 2, Kórnik 1993, s. 249. 

3 PIECZEC  WOIEWODZKA  POWIATOW  SIERADZKIEGO  I   [SZADKOW]SKIEGO  
[1792]. 
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ci le powi zana była z herbem kujawskiej, inowrocławskiej, dobrzy skiej,  
a tak e królewskiej linii Piastów.  

Układ zwierz t heraldycznych, ich barwy, a tak e kolorystyka pól tarczy 
herbowej (dwudzielnej w słup) w herbie sieradzkim ulegały przeobra eniom4. 
Chor giew ziemi sieradzkiej opisana została przez Jana Długosza  
w Rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego przy okazji 
prezentacji oddziałów polskich, szykuj cych si  do bitwy pod Grunwaldem. 
Czytamy tam o płacie materiału, w którego jednej cz ci znajdowało si  pół 
białego orła na czerwonym polu, a w drugiej połowie pół płomienistego lwa na 
białym polu. W Klejnotach Królestwa Polskiego, przypisywanych J. Długoszowi, 
znajdujemy informacje o tarczy na pół podzielonej, o jednym polu złotym  
z połow  czarnego orła i o polu drugim, czerwonym z połow  białego lwa. Nad 
głowami obu umieszczona była wspólna korona otwarta. Barwy w tych dwóch, 
redniowiecznych opisach s  ró ne i mog  wynika  z nieuko czonego jeszcze  

w XV w. procesu tworzenia si  herbów ziemskich, cho  nale y zauwa y , i  
godło ziemskiego herbu sieradzkiego było ju  stabilne, a poszukiwania 
dotyczyły jego kolorystyki. Zako czyły si  sukcesem w wieku nast pnym.  
W XVI w. ukazało si  dzieło Bartosza Paprockiego5 pt. Herby rycerstwa 
polskiego. W ród herbów ziemskich, wprowadzonych do herbarza szlachty 
polskiej, znajdujemy opis herbu województwa sieradzkiego. Tworzy  go miała 
tarcza podzielona na dwie połowy w słup. W polu pierwszym, czerwonym 
umieszczono połow  orła czarnego, a w polu drugim, ółtym – połow  lwa 
czerwonego. Nad głowami zwierz t zatkni to koron  otwart . Jednakowo  opis 
herbu w istotnym szczególe pozostawał w sprzeczno ci z jego wyobra eniem, 
umieszczonym tu  obok. Dopełnienie graficzne tekstu Herbarza... ukazuje 
bowiem zwierz ta w innej kolejno ci. Pierwsze pole wypełniała połowa lwa,  
a pole drugie – połowa orła.  

Tre  legendy otokowej oraz wyobra enie napiecz tne piecz ci „wojewódz-
kiej” powiatów sieradzkiego i szadkowskiego w sposób jednoznaczny ł cz  j   
z sieradzk  symbolik  ziemsk . Jednakowo  jej wyobra enie oraz tre  legendy 
otokowej zdecydowanie odbiegały od dobrze rozpoznanych ikonografii i tre ci 
napisów piecz ci ziemskich, u ywanych w sieradzkich s dach ziemskich do 
1792 r. Powody porzucenia tradycyjnej symboliki i zast pienie jej inn , cho  
równie wła ciw , musz  zastanawia  i powinny zosta  wyja nione.  

Od pierwszej połowy XVI w. s dy ziemskie województwa sieradzkiego 
uwierzytelniały swoje dokumenty odciskami sygnetowych piecz ci z wyobra-
eniem niekoronowanego Orła Białego. Najprawdopodobniej istniało kilka 

odmian sieradzkiej piecz ci sygnetowej. Dostrzegamy bowiem niewielkie 
ró nice pomi dzy identycznymi w tre ci piecz ciami, odciskanymi pod 
                                                 

4 S. K. Kuczy ski, Polskie herby ziemskie. Geneza, tre ci, funkcje, Warszawa 1993, s. 44–45.  
5 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowskiego, Kraków 1858, s. 904. 



Marek Adamczewski 96

dokumentacj , wytwarzan  podczas posiedze  s dów w Piotrkowie 
Trybunalskim6, Sieradzu7 i Szadku8. Piecz  z Orłem Białym niekoronowanym 
w renesansowej tarczy herbowej (fot. 2.) wykorzystywano w Szadku przynaj-
mniej od 15539 a  do 1659 r.10 Nie wiemy, jak długo piecz  szesnastowieczna 
pozostawała w „słu bie kancelaryjnej” sieradzkich s dów ziemskich, w tym 
równie  tych odbywanych w Szadku. Nie znamy te  piecz ci, która mogła j  
zast pi . Pomi dzy ostatnim, znanym u yciem piecz ci szesnastowiecznej a po-
jawieniem si  kolejnej piecz ci pozostaje luka blisko stu lat, nieo wietlona, jak 
dot d, adnym przekazem sfragistycznym. 

 

 

Fot. 2. Piecz  z Orłem Białym 
niekoronowanym w renesanso-
wej tarczy herbowej, wykorzy-
stywana w Szadku od poł. XVI 

do poł. XVII w. 

 
W połowie XVIII w. sieradzki s d ziemski zacz ł posługiwa  si  piecz ci  

s dow  o zdecydowanie bogatszej ikonografii. W (lub tu  po) 1746 r. powstał 
tłok piecz tny harmonijnie godz cy symbolik  królewsko-pa stwow  (Orzeł 
Biały z tarcz  dwupolow  z herbem Saksonii Wettynów na piersi) z herbami 
szlacheckimi: Zaremba, Kolumna i Roch11. W najbardziej zaszczytnej przestrze-
ni – po prawej stronie Orła „saskiego”, umieszczono rozbudowan  kompozycj  
heraldyczn  (herb, jego zewn trzne elementami, trzymacze), zbudowan  wokół 

                                                 
6 Archiwum Pa stwowe w Łodzi (dalej: APŁód ), Archiwum Walewskich z Tub dzina, sygn. 

189, k. 24, 31. 
7 APŁód , Archiwum Tarnowskich z Kliczkowa, sygn. 36, k. 9, 12; APŁód , Archiwum 

Walewskich z Tub dzina, sygn. 1, k. 15, 17, 19, 21, 28, 33, sygn. 2, k. 39. 
8 APŁód , Archiwum Walewskich, z Tub dzina, sygn. 2, k. 37, 103, 106, sygn. 157, k. 159, 

sygn. 189, k. 6, 15. 
9 A. Chmiel, Materiały sfragistyczne. Piecz cie ziemskie i Trybunału Koronnego w Polsce, 

„Wiadomo ci Numizamtyczno-Archeologiczne” 1897, t. 3, nr 33, szp. 288. 
10 APŁod , Archiwum Walewskich z Tub dzina, sygn. 1, k. 159.  
11 S. K. Kuczy ski, Tłok piecz ci s du ziemskiego sieradzkiego z połowy XVIII wieku, 

„Wiadomo ci Numizmatyczne” 1968, R. XII, z. 1, s. 24.  
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herbu Zaremba s dziego sieradzkiego Szymona Zaremby. Po lewej stronie Orła 
umieszczono Kolumn  pods dka Wojciecha Walewskiego, a poni ej – Pomiana, 
pisarza Floriana Łubie skiego12. Piecz , wyposa ona w Orła Białego i te trzy 
szlacheckie herby, mogła słu y  sieradzkiemu s dowi ziemskiemu do 1759 r., tj. 
do rezygnacji Floriana Łubie skiego. Równie dobrze jej wycofanie z u ycia 
nast pi  mogło pó niej w 1764 lub 1767 r. Wymian  piecz ci ł czy  mo na 
bowiem z prawie równoczesnym wyga ni ciem mandatu dwóch kolejnych 
urz dników s dowych, co miało miejsce w 1766 r. (Zaremba) i 1767 r. 
(Walewski) lub te  ze zgonem Augusta III Wettina oraz z elekcj  i koronacj  
Stanisława Augusta Poniatowskiego w listopadzie 1764 r.  

Model piecz ci ziemskiej, wypracowany w 1746 r., został zaakceptowany  
i zastosowany przy projektowaniu i wykonywaniu kolejnej piecz ci s du 
ziemskiego sieradzkiego13. Wokół znaku królewsko-pa stwowego – Orła Białego 
niekoronowanego z herbem Ciołek Stanisława Augusta Poniatowskiego na 
piersi – i korony zamkni tej, góruj cej nad tarcz  tego , umieszczone zostały 
trzy herby rodowe z klejnotami. Układ tarcz herbowych wynikał z godno ci 
piastowanej przez urz dników s du ziemskiego. Po prawej stronie od tarczy  
z Orłem Białym umieszczony został herb Jelita s dziego sieradzkiego Jana 
Nepomucena Kobielskiego, po lewej herb Gozdawa Stanisława Kajetana 
Stawiskiego oraz poni ej tarczy z Orłem Białym herb Jastrz biec Antoniego 
Siemi tkowskiego14. Jan N. Kobielski i Stanisław K. Stawiski obj li swe funkcje 
w 1778 r., ale Antoni Siemi tkowski otrzymał nominacj  dopiero w 1781 r.  
Z tego mo na wywie  wniosek, i  opisywana tu piecz  powstała dopiero po 
nominacji A. Siemi tkowskiego. 

Przegl d sieradzkich piecz ci ziemskich, nazywanych tak e – przynajmniej 
od połowy XVIII w. – ziemskimi piecz ciami s dowymi województwa 
sieradzkiego15, dowodzi, i  ich wyobra enia tworzył w głównej warstwie 
ikonograficznej Orzeł Biały cz sto niekoronowany, a w warstwach uzupełniaj -
cych, wprowadzonych pó no, mo e w połowie XVIII w. – herb panuj cego oraz 
herby urz dników, powi zanych z funkcjonowaniem ziemskiego s downictwa 
szlacheckiego.  

Rodzi si  wi c uzasadnione pytanie o powody przeprowadzenia tak 
radykalnej korekty wyobra enia napiecz tnego piecz ci ziemskiej sieradzkiej,  
o przyczyn  zerwania dotychczasowego zwyczaju wykorzystywania Orła 
Białego i zast pienia go godłem herbu województwa. Pytanie to najpraw-
dopodobniej zawiera w sobie wymiar przekraczaj cy granic  regionu 

                                                 
12 E. Opali ski, M. erek-Kleszcz (oprac.), Urz dnicy..., s. 155, 162, 166. 
13 APŁód , Archiwum Tarnowskich z Kliczkowa, sygn. 5, k. 2, 90; APŁód , Archiwum 

Walewskich z Tub dzina, sygn. 24, k. 179v, 183v, 194; sygn. 4, k. 419, 464. 
14 E. Opali ski, M. erek-Kleszcz (oprac.), Urz dnicy..., s. 155, 163, 167.  
15 SIGILLUM  IUDICIJ  TERRESTRIS  PALATINATUS  SIRADIENSIS.  
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sieradzkiego. Formułowa  je mo na tak e podczas analizowania piecz ci 
ziemskich województwa ł czyckiego.  

Szesnastowieczna piecz  ziemska ł czycka, najprawdopodobniej wykonana 
w tym samym okresie co piecz  sieradzka z Orłem Białym niekoronowanym, 
wyposa ona została w herb województwa ł czyckiego – hybryd  ł czyck 16. 
Jednakowo  pod koniec XVI lub na pocz tku XVII w. s downictwo ziemskie 
ł czyckie posługiwało si  piecz ci  z wyobra eniem Orła Białego niekorono-
wanego17. Tak e dwie kolejne piecz ci ziemskie ł czyckie – u ywana przed 
1784 r.18 i u ywana od 1784 r.19 – posiadały pola wypełnione Orłem Białym 
koronowanym. W przypadku tej drugiej na piersi Orła Białego dostrzec mo na 
herb Sulima Józefa Garbowskiego, pisarza ł czyckiego20. Zmian  ikonografii 
piecz ci ziemskich ł czyckich dokumentuj  odciski piecz tne, umieszczone pod 
ekstraktami z akt s du ziemskiego województwa ł czyckiego z ko ca XVIII w. 
Orła Białego zast piła hybryda ł czycka – godło herbu wojewódzkiego21. 
Historia ikonografii piecz ci s dowych województwa ł czyckiego zatoczyła 
wi c pełny kr g – pod koniec XVIII w. powrócono do symboliki, 
wykorzystywanej w XVI w. Zmianie wyobra enia napiecz tnego towarzyszyła 
korekta brzmienia legendy otokowej. W miejsce tekstów łaci skich, 
akcentuj cych i podkre laj cych ziemski charakter piecz ci województwa 
ł czyckiego22, pojawiła si  legenda w j zyku polskim, pozbawiona bezpo red-
niego odniesienia do województwa23. 

Piecz  „ziemia sk ” ł czyck  z hybryd  ł czyck  w polu i piecz  
„wojewódzk ” powiatów sieradzkiego i szadkowskiego z hybryd  sieradzk   
w polu ł cz  przynajmniej trzy okoliczno ci. Pojawiły si  w tym samym czasie, 
tj. pod koniec istnienia I Rzeczypospolitej. Ich wyobra enia – herby ziemskie, 
odpowiednio hybryda ł czycka i hybryda sieradzka – burzyły ustalony porz dek 
ikonograficzny wcze niejszych piecz ci ziemskich. Hybrydy, pochodz ce z go-
deł herbów wojewódzkich, zaj ły miejsce Orłów Białych. Wreszcie legendy 
otokowe obu piecz ci sporz dzono w j zyku polskim, a tre ci, jakie im nadano, 
równie  wyłamywały si  z dotychczasowych schematów. To wszystko 

                                                 
16 A. Chmiel, Materiały..., s. 288.  
17 Archiwum Pa stwowe w Łowiczu, Zbiór W. Tarczy skiego, sygn. 167, k. 1; APŁód , 

Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 3, k. 63, 70, 75, 78; APŁod , Archiwum W yków  
z Bełdowa, sygn. 24, k. 20, 27, 35. 

18 S. K. Kuczy ski, Piecz cie i herby miasta Ł czycy oraz ziemi ł czyckiej, Ł czyca 1985, nr 9. 
19 APŁód , Archiwum Walewskich z Tub dzina, sygn. 24, k. 247; S. K. Kuczy ski, 

Piecz cie..., nr 11.  
20 E. Opali ski, M. erek-Kleszcz (oprac.), Urz dnicy..., s. 253.  
21 APŁód , Archiwum W yków z Bełdowa, sygn. 24, k. 7, 17; Kancelaria ko cioła 

parafialnego w Waliszewie; S. K. Kuczy ski, Piecz cie..., nr 10. 
22 SIGILLUM  TERRESTRE  PALATINATUS  LANCICIENSIS 
23 PIECZ   ZIEMIA SKA  Ł CZYCKA.  
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powoduje, i  nale y szuka  impulsu prawnego, który mógł doprowadzi  do 
wykreowania nowych struktur s downictwa szlacheckiego, dla których 
wykonano piecz cie według wspólnego wzoru.  

Najprawdopodobniej sił  sprawcz  powstania zarówno piecz ci 
„ziemia skiej” ł czyckiej, jak i piecz ci „wojewódzkiej” powiatów sieradzkiego 
i szadkowskiego była regulacja prawna ze stycznia 1792 r. Sejm Wielki uchwalił 
wówczas konstytucj , ustanawiaj c  s d ziemia ski24. Powołanie tych e s dów 
ziemia skich widzie  nale y, jako element szerszej reformy s downictwa  
I Rzeczypospolitej, przeprowadzonej przez posłów Sejmu Czteroletniego. 
Kompetencje nowego s du ustawodawca okre lił w artykule 2 przywołanego tu 
prawa. Miał on wyrokowa  w pierwszej instancji we wszystkich tych sprawach, 
które do 1792 r. rozstrzygane były przez szlacheckie s dy ziemskie i grodzkie. 
Posłowie okre lili miejscowo ci, w których s dziowie nowych s dów 
rozstrzyga  mieli spory urodzonych. Dla województwa sieradzkiego 
wyznaczono dwa miasta. W Piotrkowie obradowa  miał s d, wyrokuj cy  
w sprawach powiatów piotrkowskiego i radomszcza skiego, a w Sieradzu – 
sieradzkiego i szadkowskiego. W województwie ł czyckim posiedzenia s du 
odbywa  si  miały wył cznie w stolicy województwa, w Ł czycy. Tam 
zgromadzeni s dziowie sw  jurysdykcj  obejmowali powiaty: ł czycki, 
orłowski, brzezi ski, inowłodzki. Ustawodawca, reguluj cy s downictwo 
polskie w dobie reform Sejmu Wielkiego, zazwyczaj wprowadzał do wówczas 
uchwalanych konstytucji artykuły, okre laj ce sposoby uwierzytelnienia 
dokumentów s dowych. Tak e i w przypadku prawa o s dach ziemia skich 
znajdujemy punkt, dotycz cy piecz ci s dowej25. Ustawodawca nało ył na s d 
ziemia ski obowi zek posługiwania si  piecz ci  z herbem województwa, ziemi 
lub powiatu, w którym funkcjonował i wyrokował. Piecz cie „ziemia ska” 
ł czycka i „wojewódzka” sieradzko-szadkowska spełniały warunek poprawno ci 
ikonograficznej. Pola obu wypełniły godła wła ciwych herbów wojewódzkich. 
Dyskutowa  mo na o zgodno ci piecz ci ze wzorem w warstwie tekstowej. 
Norma prawna nakazywała, aby tekst legendy rozpoczynał si  od zwrotu piecz  
województwa (wzgl dnie ziemi lub powiatu), a ko czyła podaniem nazwy tego . 
Piecz  ł czycka otrzymała legend , okre laj c  charakter instytucji poprzez 
podanie cz ci jej nazwy (s d ziemia ski – „piecz  ziemia ska”). Twórcy 
tekstu piecz ci sieradzkiej równie  nie w pełni zastosowali si  do tre ci i ducha 
przywołanej ustawy. Nazwali piecz  w zgodzie z wol  ustawodawcy 
„wojewódzk ”, ale nie wskazali jego nazwy, uznaj c, i  jest ona domy lnie 

                                                 
24 „Volumina Legum” 1889, t. 9, s. 370–373. 
25 Ka dy s d ziemia ski mie  b dzie piecz  z herbem swojego województwa, ziemi lub 

powiatu z napisem: PIECZ   WOJEWÓDZTWA,  ZIEMI  lub POWIATU  „N” – „Volumina 
Legum” 1889, t. 9, s. 373. 
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wyra ona poprzez podanie powiatów, obj tych działaniem sieradzkiego s du 
ziemia skiego.  

Kl ska wojsk polskich w wojnie z Rosj  w 1792 r. przes dziła o losie 
Konstytucji 3 Maja, tak e i innych ustaw, reformuj cych pa stwo, zdecydowała 
o kształcie terytorialnym Polski. Szlachta sieradzka w sierpniu i wrze niu  
1792 r. zgłosiła swe przyst pienie do targowicy. Najprawdopodobniej z tego 
okresu pochodzi aktowa piecz  konfederacji26, akcentuj ca w tre ci legendy 
otokowej zwi zek z powiatami sieradzkim i szadkowskim (fot. 3.). Pole piecz ci 
wypełniło ponownie godło herbu województwa sieradzkiego. W warstwie sym-
bolicznej dopełnione zostało ono szlacheckim herbem Ogo czyk, umieszczo-
nym na piersiach lwa i orła sieradzkiego. Jej odciski znane s  m. in. z ekstraktów 
z Ksi g Konfederacji Wojewódzkiej Powiatów Sieradzkiego i Szadkowskiego, 
opisuj cych czynno ci s dowe z listopada 1792 i 1793 r.27 

 

Fot. 3. Piecz  z 1792 r. znajduj ca si  
pod odpisem z Ksi g Konfederacji 

Wojewódzkiej Powiatów 
Sieradzkiego i Szadkowskiego 

 

Pod koniec istnienia I Rzeczypospolitej ustawodawca ci le powi zał 
symbolik  heraldyczn  województw z powiatami tych e. Współczesne powiaty 
cz sto wykorzystuj  godła przedrozbiorowych województw do kreowania 
                                                 

26 PIECZ:  AKTOWA  KONFDRACI  POWIATOW  SIERADZKIEGO   
I  SZADKOWSKIEGO. 

27 ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 2669; APŁód , Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, 
sygn. V10/9, k. 19v.  
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własnych herbów. W sposób symboliczny ukazuj  swój zwi zek z history-
cznymi podziałami pa stwa polskiego. Powiat szadkowski nie przetrwał, nie 
otrzymał szansy na stworzenie własnego, nam współczesnego herbu. By  mo e 
inspiracj  dla tego dzieła stałaby si  piecz  „wojewódzka” powiatów 
sieradzkiego i szadkowskiego z 1792 r.  
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