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HERBY I PIECZ CIE MIASTA SZADEK
Szadek nale y do grupy bardzo starych miast polskich.
Szczyci si metryk si gaj c nawet wczesnego redniowiecza1.
wiadectwem dumnej przeszło ci miasta s jego zabytki kultury
materialnej – ko ciół pod wezwaniem Wniebowzi cia Naj wi tszej
Marii Panny i w. Jakuba2, lady dworu królewskiego3, a nawet
układ przestrzenny miejscowo ci. Przy ogólnym charakteryzowaniu
miasta nie mo na pomin
roli, jak odgrywał w okresie
staropolskim – Szadek był przecie lokalnym o rodkiem władzy,
stolic powiatu, miejscem odbywania s dów szlacheckich, a tak e
wa nym centrum praktyk religijnych4. Ponadto w XVI w. stał si
drugim co do wielko ci – po Brzezinach – o rodkiem sukienniczym
na ziemiach rodkowej Polski5.
W ród licznych pozostało ci, wiadcz cych o historycznej
przeszło ci miasta, znacz ce miejsce zajmuj herby – i to zarówno
znaki samorz du miejskiego, jak równie godła szlacheckich
*
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rodów, blisko zwi zanych z Szadkiem. Herby szlacheckie – cz sto
wielopolowe herby zło one – były graficznym sposobem
przedstawienia wywodu przodków, rodzajem tablicy ascendentów
i zazwyczaj towarzyszyły zabytkom epigraficznym6 – czyli
napisom monumentalnym, utrwalonym w materiale innym ni
papier czy pergamin, za pomoc narz dzi innych ni pióro w jego
historycznym rozwoju.
Znaki miejskie – w okresie staropolskim – umieszczane
przede wszystkim w polach urz dowych piecz ci władz
samorz dowych, współuczestniczyły w sprawowaniu władzy –
odciski piecz ci uwierzytelniały bowiem dokumenty, opuszczaj ce
kancelari miejsk , nadawały im mocy urz dowej. O ile herby
szlacheckie utraciły ju dawno (wraz ze zmian sposobu
prowadzenia działa wojennych) swoj podstawow funkcj
bojowego znaku rozpoznawczego, a pó niej tak e przestały
spełnia rol symbolu identyfikacji stanowej (z mocy artykułu 96
konstytucji marcowej z 1921 r.7), to dzieje herbów miast potoczyły
si zupełnie innym torem. Heraldyka samorz dowa – pocz tkowo
rozwijaj ca si w cieniu heraldyki rycerskiej i szlacheckiej –
prze ywa obecnie swój renesans8. Z tego te
powodu
w dwucz ciowej opowie ci o herbach zwi zanych z Szadkiem,
w pierwszej kolejno ci przedstawi dzieje i przeobra enia symbolu
samorz du miejskiego, a w drugiej cz ci opowiem o herbach
szlacheckich, które umieszczone w ko ciołach szadkowskich
wiadcz przecie o przeszło ci regionu, o zwi zkach szlachty ze
swym ko ciołem parafialnym.

6

R. Rosin (red.), Corpus inscriptionum Poloniae, t. II: Województwo sieradzkie,
wyd. A. Szymczakowa, J. Szymczak, , Warszawa–Łód 1981, nr 103–111.
7
„Rzeczpospolita Polska nie uznaje przywilejów rodowych ani stanowych, jak
równie adnych herbów, tytułów rodowych i innych z wyj tkiem naukowych,
urz dowych i zawodowych” – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa
z dnia 17 marca 1921 r., art. 96.
8
W ustawie o samorz dzie gminnym z 1990 r. ustawodawca wyraził zgod na
posiadanie i wykorzystywanie herbów przez samorz d gminny. Prawo do
stanowienia herbów zostało wówczas oddane „do wył cznej dyspozycji Rady
Gminy”. Wraz z rozwojem struktur samorz dowych w Polsce uprawnienia do
ustanawiania i wykorzystania herbów zostały rozci gni te tak e na samorz dy
powiatowe i wojewódzkie.
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Herby były (i s ) znakami rozpoznawczymi, a ich genez
historycy ci le powi zali ze
redniowiecznym (głównie
zachodnioeuropejskim) polem walki oraz ze strukturami feudalnego
społecze stwa (równie zachodnioeuropejskiego). W tej ostatniej
kwestii chodzi o zale no ci lenne, które znajdowały
odzwierciedlenie
tak e
w
sposobie
budowy
symboli
własno ciowych oraz bojowych znaków rozpoznawczych, tj. m.in.
herbów. Z tych uwag na temat genezy herbu wynika, i pocz tkowo
prawo do posiadania herbu było zarezerwowane wył cznie dla
władców (a tym samym dla pa stw i ziem) oraz dla rycerstwa.
Z czasem herbami zacz ły si szczyci instytucje – kapituły
katedralne, zgromadzenia zakonne, parafie, samorz dy miejskie,
organy s downictwa oraz uniwersytety – słowem wszystkie te
instytucje i urz dy oraz osoby fizyczne, które były zdolne do
podejmowania decyzji, które zmieniały
istniej cy porz dek
prawny, oczywi cie w ramach przyznanych im kompetencji.
Geneza kolegialnych herbów była wi c ci le zwi zana
z funkcjonowaniem redniowiecznych kancelarii, a dokładniej
z piecz ciami uwierzytelniaj cymi dokumenty wystawiane
w kancelariach, te bowiem najcz ciej posiadały godła napiecz tne,
które z czasem (cho nie nale y traktowa tego jako reguły)
przekształcały si w pełnoprawne herby9.
Wykorzystuj c ogólne ustalenia na temat heraldyki
powszechnej oraz wiedz z zakresu praw i zwyczajów heraldyki
miejskiej Wielkopolski i Małopolski10, a tak e uwzgl dniaj c
9

Heraldyka ogólna, formułuj c definicj herbu, okre liła szereg warunków, które
powinien spełni pełnoprawny herb. W definicji zwraca si uwag na obowi zek
wykorzystania przy kre leniu herbu tarczy herbowej, b d cej barwn przestrzeni ,
w której lokalizowano równie barwne przedmioty i figury, rysowane w sposób
schematyczny, uproszczony, ale pozwalaj cy dzi ki temu na odczytanie
komunikatu nawet ze znacznej odległo ci i w zam cie bitewnym. W celu
ułatwienia rozpoznania figur i przedmiotów, twórcy redniowiecznych herbów
posługiwali si wył cznie barwami nasyconymi i dobierali je na zasadzie
kontrastu.
10
Autor czuje si uprawniony do formułowania wniosków w sposób po redni,
gdy zostały ju uko czone badania podstawowe na temat heraldyki miast
wielkopolskich (M. Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich do ko ca
XVIII wieku, Warszawa 2000, s. 520) i małopolskich (H. Seroka, Herby miast
małopolskich do ko ca XVIII wieku, Warszawa 2002, s. 315), uprawniaj ce do
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rozumowanie dedukcyjne i metod porównawcz , mo emy
sformułowa szereg uwag na temat okoliczno ci powstania herbu
miejskiego Szadku. W tym wypadku musimy si posiłkowa
zawodnymi metodami po rednimi, poniewa losy redniowiecznej
heraldyki samorz dowej Szadku s okryte– jak dot d – mrokiem
tajemnicy.
Powstanie piecz ci samorz du miejskiego było ci le
zwi zane z lokacj miasta na prawie niemieckim. Tote mo emy
podejrzewa , i wystawienie dokumentu lokacyjnego i tym samym
stworzenie prawnych podstaw funkcjonowania samorz dnej
społeczno ci nast piło w drugiej połowie XIII w. Nie znaczy to
jednak, e wraz z utworzeniem gminy miejskiej natychmiast
wykonano dla niej piecz urz dow . Samorz d miejski Szadku
mógł kształtowa si przecie nawet kilkadziesi t lat. By mo e
momentem przełomowym w procesie formowania si w pełni
samorz dowych władz miejskich było wydanie w 1401 r.
przywileju Władysława Jagiełły, moc którego Szadek wraz
z przedmie ciem przeniesiony został z prawa polskiego na prawo
magdeburskie11. Ponadto nale y pami ta , e piecz samorz dowa
stawała si instrumentem niezb dnym do sprawowania władzy
w mie cie dopiero wtedy, gdy wykształciła si jego w pełni
samorz dowa rada miejska z burmistrzem na czele oraz gdy
powstała kancelaria miejska12. Jednakowo ukonstytuowanie si
władz miejskich nie było warunkiem automatycznie przes dzaj c
o wykonaniu piecz ci miejskiej. Okoliczno ci, w jakich mogło
doj do stworzenia piecz ci samorz dowej, okre lały z jednej
strony normy prawa zwyczajowego (czasami były one
przeniesienia wniosków sformułowanych w oparciu o obserwacje ródeł
redniowiecznych na obszary pozbawione tych przekazów.
11
A. J. Parczewski, Monografia Szadku, Warszawa 1870, s. 31; T. Marszał,
Szadek, s. 20.
12
W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie s przechowywane akta
(ksi gi wójtowskie, ksi gi rady miejskiej, czyli ksi gi radzieckie i ksi gi
wójtowsko-radzieckie), które powstały w toku działalno ci kancelarii
samorz dowej i s dowej Szadku. Zawarty w nich materiał ródłowy pozwala
stwierdzi , i kancelaria miejska funkcjonowała przynajmniej od 1401 r.
(najstarszy wpis w ksi dze radzieckiej), a od 1430 do 1440 r. zachowały si wpisy
do ksi g wójtowsko-radzieckich – zob. A. Walawender, Ksi gi miejskie,
[w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach,
cz. 1: Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1975, s. 262–263.
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kodyfikowane wypowiedziami autorytetów redniowiecznego
wiata, np. opiniami papieskimi13), a z drugiej strony na kształt
sfragistyki redniowiecznej wpływały normy stanowionego prawa
miejskiego14. Nie wdaj c si w zb dne w tym miejscu analizy,
nale y stwierdzi , i piecz miejska mogła pełni swe funkcje
w zgodzie z przepisami obowi zuj cymi w Polsce
przedrozbiorowej tylko wtedy, gdy wła ciciel miasta zaakceptował
rysunek godła piecz tnego i zgodził si na brzmienie tekstu legendy
otokowej. Oczywi cie pozwolenie mogło by wydane tylko
wówczas, gdy zarówno godło, jak i tekst legendy w sposób
jednoznaczny okre lały prawnego wła ciciela piecz ci miejskiej.
Hipotetycznie mo emy zało y , i w XIV lub w XV w.
powstała piecz miejska Szadku, a zgod na jej wykonanie wydał
wła ciciel, czyli w tym wypadku król Polski. Zało enie, e władze
miasta dysponowały ju w redniowieczu sw własn piecz ci
wynika z dwóch przesłanek – po pierwsze, Szadek w redniowieczu
nale ał do wa nych i licz cych si o rodków miejskich15,
13

W 1211 r. papie Innocenty III wydał bull , w której pouczył kapituł
pozna sk , w jaki sposób powinna ona wykona swoj piecz urz dow . Papie
jednoznacznie stwierdził wówczas, i aby piecz mogła pełni funkcj znaku
uwierzytelnienia, tj. nadawania mocy prawnej wystawianym dokumentów,
powinna posiada wyobra enie, godło, które za pomoc obrazu czytelnie okre lało
charakter (osob ) dysponenta piecz ci oraz napis, który w sposób jednoznaczny
wskazywał wła ciciela typariusza – zob. S. K trzy ski, Zarys nauki o dokumencie
polskim wieków rednich, t. I, Warszawa 1934, s. 175–176.
14
„Miasta [...] powinny mie piecz za zgod i zezwoleniem panuj cego, a je li
miałyby bez jego zgody [piecz cie ich – M. A.] nie maj adnej mocy, chyba tylko
we własnych ich czynno ciach” – Rewizja nowomiejska prawa chełmi skiego
1580 (1814) zwana tak e Ius Culmense emendatum lub Ius Culmense polonicum,
Toru 1993, art. 18; „Miasta powinny tak e mie piecz cie jednak e za zgod
swoich panów. A je eli maj je bez zgody swoich panów, to nie posiadaj one
adnej mocy [prawnej – M. A.]. Nie maj one tak e adnej mocy prawnej,
jak tylko we własnych sprawach miasta” – Prawo starochełmi skie 1584 (1394),
Toru 1985, art. 64; por. B. Groicki, Porz dek s dów i spraw miejskich prawa
magdeburskiego w Koronie Polskiej, Warszawa 1953, s. 142; H. Seroka, Herby...,
s. 63–69.
15
Dla oceny wielko ci, a przede wszystkim siły ekonomicznej miasta historycy
wykorzystuj ródła opisuj ce mo liwo ci mobilizacyjne miast na wypadek wojen.
Szadek w 1458 r. był zobowi zany do wystawienia 25 zbrojnych, czyli dokładnie
tyle, ile wystawiała Ł czyca, Sieradz czy Warta. Taka liczba zbrojnych lokowała
wymienione miasta w ród o rodków drugiej kategorii (z czterech)
– por. M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje ..., s. 110.
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dysponuj cych własn kancelari . Po drugie, mury miejskie
– a te przecie tworzyły znak interesuj cego nas tu miasta w XVI
w. – były motywem wdzi cznym, czytelnym i przez to ch tnie
wykorzystywanym do tworzenia
redniowiecznych herbów
o rodków miejskich, b d cych własno ci monarchy16.
Paradoksalnie
argumentem,
który
mo e
zosta
wykorzystanym zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników
istnienia miejskiej, samorz dowej piecz ci redniowiecznej jest
dokument wystawiony przez władze Szadku w 1515 r.17 Dokument
został uwierzytelniony odciskiem piecz ci prawdopodobnie
urz dnika miejskiego, mo e burmistrza. Jej pole wypełniała tarcza
herbowa, nad któr została umieszczona litera „h” – mo e inicjał
imienia ( ? Henricus). W polu tarczy herbowej mo emy dostrzec
godło utworzone z trzech liter, układaj cych si w słowo
„IH(ESU)S” lub w zwrot „I(ESUS) H(OMINUM) S(ALVATOR).
Patrz c na dokument z 1515 r., mo emy z jednej strony stwierdzi ,
i
kancelaria miejska Szadku produkowała dokumenty
i uwierzytelniała je odciskami piecz ci, a zatem – jak stwierdzi
zwolennik redniowiecznej genezy godła miejskiego Szadku –
musiała istnie tak e inna, ogólnomiejska piecz
władz
samorz dowych. Z drugiej za strony – krytycy tej argumentacji –
maj prawo sformułowa tak e poprawn metodologicznie
hipotez , e dokument został uwierzytelniony piecz ci urz dnika,
poniewa samorz d miejski nie dysponował w tym momencie
własnym instrumentem nadawania mocy prawnej swoim
produktom kancelaryjnym i posiłkował si „inicjatyw prywatn ”.
Bardziej konkretne stwierdzenia na temat symboliki władz
miejskich naszej miejscowo ci mo emy formułowa dopiero na
podstawie zachowanych bezspornie samorz dowych
ródeł
sfragistycznych, a te pochodz dopiero z XVI w. Pierwsza znana
nam piecz
miejska Szadku została wykonana na pewno
w pierwszej połowie XVI w. Znamy j
z dwóch18

16

M. Adamczewski, Heraldyka..., s. 102.
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum
Piłsudskich-Giniatowiczów (dalej AP-G, sygn. 632).
18
By mo e trzeci odcisk, wykonany opisywan tu piecz ci , uwierzytelniał
dokument wystawiony w 1533 r., jednakowo stan zachowania odcisku pozwala
17
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zinwentaryzowanych odcisków – pierwszy uwierzytelnił dokument
wystawiony
w 1533 r.19, drugi za nadał moc prawn dokumentowi z 1534 r.20
Wyobra enie piecz ci tworzyła tarcza herbowa oraz widoczne w jej
polu godło herbu miejskiego. Godło miejskie stanowił ceglany mur
miejski z bram miejsk o otwartych wrotach i z krat opuszczon
do połowy wysoko ci przejazdu. Powy ej linii muru miejskiego
zostały umieszczone trzy wie e, prawdopodobnie blankowane,
z których rodkowa by mo e była najwy sza. Dopełnieniem
przekazu wizualnego był tekst legendy otokowej. Tworzyły je litery
kapitały kwadratowej, układaj ce si w tekst: SIGI(L)VM
CIVITATIS [...] [SCH]ADEK.

Rys. 1. Odcisk piecz ci z pierwszej połowy XVI w.

W tym miejscu nale y zwróci uwag , e złotnik – jak mo na
s dzi – na wyra ne yczenie zamawiaj cego, czyli rady miejskiej,
dla podkre lenia rangi dysponenta, u ył łaci skiego słowa civitatis,
jedynie na postawienie nie miałej hipotezy – zob. AGAD, Archiwum Skarbu
Koronnego, Oddział IV, nr 244.
19
AGAD, AP-G, sygn. 633.
20
Muzeum Narodowe w Krakowie (dalej: MNK), Dział r kopisów, sygn. 565
NI 162529.

14

Herby i piecz cie miasta Szadek

oznaczaj cego zazwyczaj o rodek du y i wa ny, w opozycji do
terminu oppidum, za pomoc którego opisywano miejscowo ci
mniejszej wagi.
W połowie XVI w. na potrzeby kancelarii miejskiej
wykonano now piecz miejsk 21. Z cał pewno ci nowy tłok
piecz tny wykorzystywano w pracach kancelaryjnych od 1565 r.22,
gdy na wystawionym wówczas dokumencie zetkn li my si po raz
pierwszy z tym nowym instrumentem uwierzytelniania
dokumentów szadkowskich. Władze miejskie, mo e osobi cie
burmistrz, zleciły wykonanie piecz ci o wyobra eniu
powtarzaj cym – co do istoty – motyw znany nam ju z piecz ci
opisanej wy ej. Zatem ponownie pole piecz ci wypełniała tarcza
herbowa, w której zostało umieszczone wyobra enie murów
miejski o trzech, blankowanych wie ach równej wysoko ci
i przeje dzie o otwartych o cie ach, i kracie opuszczonej do
3/4 wysoko ci przejazdu. Tekst legendy otokowej w sposób bardzo
schematyczny informował o dysponencie piecz ci – SIGIL(L)VM
CIVITATIS SHADEK. Jednakowo , obok zacytowanego tekstu
legendy, w polu piecz ci, nad tarcz herbow , dostrzegamy jeszcze
dwie litery – N i S – rozdzielone limacznicami z li ciem (?),
stanowi cymi zewn trzny element dekoracyjny herbu. Zazwyczaj
pojedyncze litery, umieszczone w polu piecz ci, odczytywano jako
inicjały urz dnika miejskiego, który przyczynił si do wykonania
nowego typariusza. W przypadku interesuj cej nas tu piecz ci
mo emy sformułowa jeszcze inn hipotez – za pomoc tych
dwóch liter, które mo na odczyta N(OVUM) S(IGILLUM),
zwrócono potencjalnemu odbiorcy dokumentu uwag
na
wykonanie nowego tłoka piecz tnego, który podobnie jak
poprzedni – mo e utracony w dramatycznych okoliczno ciach –
został wyposa ony w moc uwierzytelniania pism, opuszczaj cych
kancelari miejsk . Wobec braku ródeł, za pomoc których
udałoby si zaistniały tu problem jednoznacznie rozwi za ,
mo emy sformułowa tak e i inn propozycj odczytania owych
dwóch liter. W 1563 r. król Zygmunt August powtórzył
21

AGAD, Dokumenty papierowe, sygn. 2718 (odcisk z 1565 r.); MNK, Dział
r kopisów, sygn. MNK 565 NI 162528 (odcisk z 1571 r.); Muzeum Narodowe
w Warszawie (dalej: MNW), Dział monet i medali, sygn. 49777 (odcisk z 1782 r.).
22
AGAD, Dokumenty papierowe, sygn. 2718.
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i potwierdził „dawne prawa teuto skie”23, by mo e zatem
mieszczanie uznali ten fakt za narodziny N(OWEGO) S(ZADKU).

Rys. 2. Odcisk piecz ci z drugiej połowy XVI w.

Pomimo wiernego powtórzenia motywu napiecz tnego (mam
tu na my li oczywi cie jego tre ), mo emy jednak dostrzec ró nice
w sposobie prezentacji obu przekazów ikonograficznych. Wynikaj
one z d enia do zamanifestowania nowych upodoba
estetycznych, które owładn ły ju przyszłym dysponentem piecz ci
lub wykonawc piecz ci. Wydaje si , i rodzaj czy raczej sposób
stylizacji nowej piecz ci i jej rozwi zania plastyczne zostały
zaproponowane przez złotnika, a rada miejska Szadku ten sposób
wypowiedzi plastycznej zaakceptowała. Tarcza herbowa otrzymała
kształty nowoczesne dla drugiej połowy XVI w. Wyra nie
zaznaczono krzywizny i wci cia kartuszowe pobocznic oraz
wprowadzono ozdoby wie cz ce głowic tarczy. Mo na te
dostrzec ró nice w sposobie wykre lenia godła – rysunek muru
miejskiego z basztami nabrał lekko ci, cechuje go te wi ksza
liczba szczegółów.
Władze miast z okresu staropolskiego zazwyczaj bardzo
oszcz dnie wydawały wspólne, samorz dowe pieni dze. Zatem
zlecenie wykonania nowej piecz ci zostało wymuszone
23

A. J. Parczewski, Monografia ..., s. 34.
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pojawieniem si istotnych okoliczno ci, dla których zło ono
zamówienie w zakładzie złotniczym. Do katalogu tych e zdarze
nale y zaliczy : wyst pienie zmian własno ciowych, które
doprowadziły do zdezaktualizowania si
tre ci piecz ci,
uszkodzenie piecz ci oraz całkowite zniszczenie piecz ci. Jedynie
pierwsz okoliczno
mo emy odrzuci bez adnej dyskusji.
Miasto pozostawało przez cały okres staropolski własno ci
królewsk , a motyw murów obronnych – zdaniem posesora i władz
miejskich – ci gle czytelnie identyfikował samorz d Szadku.
Bardzo kusz ca jest hipoteza o utracie piecz ci miejskiej podczas
po aru miasta. Wiemy, e w 1537 r., po po arze miasta,
mieszczanie szadkowscy zostali zwolnieni z cz ci podatków na
okres 8 lat24. W latach sze dziesi tych XVI w. po ary dwukrotnie
spustoszyły miasteczko – po ar z 1563 r. miał zniszczy zabudow
ad fundum25. W 1574 r. ponownie ogie zniszczył cz
domów
miejskich26. Zestawienie chronologii kl sk elementarnych, jakie
dotkn ły miasto, z pojawieniem si nowej piecz ci, pozwala
stwierdzi , i
najprawdopodobniej wyposa enie kancelarii
miejskiej spłon ło w 1563 r. i dopiero po tym nieszcz ciu władze
samorz dowe zleciły wykonanie nowej piecz ci, która sw
premier miała prawdopodobnie w 1565 r.
Piecz
miejska z drugiej połowy XVI w. – dobrze
zaprojektowana i precyzyjnie wykonana w pracowni znakomitego
złotnika – słu yła mieszczanom przynajmniej do 1782 r.
Z tego wła nie roku pochodzi ostatni zachowany odcisk wykonany,
tym e tłokiem. Wyra nie wida , e tłok podczas ponad
dwustuletniej, intensywnej słu by kancelaryjnej uległ ju
zniszczeniu – odstani odcisk piecz ci nim wykonany jest
niewyra ny, zatarty, pozbawiony szczegółów. Prawdopodobnie
jeszcze przed 1691 r. powstała trzecia piecz samorz dowych
władz Szadku27. Tym razem złotnik usiłował mo liwie wiernie
24

A. Walawender, Kronika kl sk elementarnych w Polsce i w krajach s siednich
w latach 1450–1586, t. II: Zniszczenia wojenne i po ary, Lwów 1935, nr 1610.
25
Tam e, nr 1754.
26
Tam e, nr 1793.
27
MNW, Dział monet i medali, sygn. 49778 (odcisk z 1803 r.); Rosyjskie
Pa stwowe Archiwum Historyczne w St. Petersburgu (dalej: RGIA), f. 1343,
op. 15, d. 329 (odcisk z 1691 r.) – za informacje o archiwaliach rosyjskich składam
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skopiowa rysunek z piecz ci wykonanej w drugiej połowie XVI
w. i nie silił si na autorskie przetworzenie motywu w zgodzie
z upodobaniami estetycznymi ko ca XVII w. Jego umiej tno ci
zdecydowanie
ust powały
kunsztowi
szesnastowiecznego
poprzednika. Prawdopodobnie wykonywał on swoj prac na
podstawie albo zniszczonego typariusza, albo zatartego odcisku
piecz ci. Z tego powodu jego uwadze umkn ły istotne szczegóły
pierwowzoru. Przede wszystkim nie zauwa ył, e mur miejski na
piecz ci z XVI w. był umieszczony w polu tarczy herbowej –
„zgubił” podstaw tarczy, dwie pobocznice, ale – bez zrozumienia
problemu – zaznaczył krzywizn głowicy. Kre lenie godła nie
sprawiło mu ju
tak wielkich (jak tarcza) trudno ci
identyfikacyjnych. W polu nowej piecz ci mo emy dostrzec mur
miejski z trzema blankowanymi wie ami i przejazdem o otwartych
wrotach, cho – co nale y podkre li – nie zaznaczył kraty,
wypełniaj cej otwór bramy. Nie dokonał te prawie adnych zmian
w brzmieniu legendy otokowej28, ale zmienił lokalizacj liter N i S.
Powtórzenie tych e liter wiadczy o mechanicznym, pozbawionym
refleksji wykonaniu zamówienia. O ile bowiem pojawianie si liter
w połowie XVI w. mogło mie sens identyfikacyjny lub nawet
prawny, to powtórzenie ich pod koniec XVII w. było ju
niepotrzebne.
Podczas rekonstrukcji herbu, głównie przy tworzeniu współczesnej
wersji herbu, opartej na przekazach historycznych, najwi cej
problemów zawsze dostarcza historykom i heraldykom ustalenie
wła ciwej kolorystyki znaku. Z istoty swej godła umieszczone w
polach piecz ci były jednobarwne29. Je li wi c nie posiadamy
adnych innych ródeł ni sfragistyczne, to skazani jeste my na
domysły. W takich sytuacjach historycy zazwyczaj okre laj barwy,
posługuj c si ogólnymi regułami heraldycznymi, zakładaj c
serdeczne podzi kowania prof. Stefanowi K. Kuczy skiemu; A. J. Parczewski,
Monografia ..., s. 36 (informacja o odcisku pod dokumentem z 1696); MPT, t. I,
Warszawa 1965, s. 98 (odcisk z 1803 r. ze zbiorów MNW).
28
Drobna korekta dotyczy pisowni nazwy miejscowo ci – „Shadek” zmienił si
w „Schadek”.
29
W starszej literaturze, głównie niemieckoj zycznej mo emy odnale sugestie,
i w celu ustalenia wła ciwych barw heraldycznych nale y wykorzysta kolorystk
sznurów, za pomoc których woskowa piecz była ł czona z dokumentem.
W polskich realiach ten sposób odtwarzania herbu jest – jak s dz – bezu yteczny.
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idealistycznie, i były one powszechnie przestrzegane. Chodzi tu
przede wszystkim o zasad alternacji, czyli o zało enie, e w
dobrym, poprawnie zbudowanym herbie wyst puj : jeden tzw.
metal – czyli srebro lub złoto (w prostszych prezentacjach zast puje
si metale kolorami, odpowiednio białym i ółtym) oraz jeden kolor
heraldyczny. Badania nad dziejami herbu Szadku doprowadziły
jednak do ujawnienia kapitalnego ródła historycznego30, które
przechowało do dnia dzisiejszego prawdopodobnie oryginalne
barwy herbu miejskiego. Chodzi tu o obraz ukazuj cy adoracj
NMP z Dzieci tkiem przez mieszczan szadkowskich z burmistrzem
i rajcami miejskimi na czele31. Tu przy kl cz cych mieszczanach
został umieszczony herb, uznawany w starszej literaturze za
szlachecki herb Grzymały,32 podczas gdy faktycznie jest to znak
miejski. Interesuj cy nas zabytek – scena adoracji NMP
z Dzieci tkiem przez grup
mieszczan szadkowskich –
współtworzy ołtarz boczny33, którego nastaw ołtarzow wypełnia
scena m cze stwa w. Wawrzy ca oraz wi te: Katarzyna
i Apolonia. Scena adoracji, w której pojawił si herb miasta– na
wzór herbów szlacheckich – w celu precyzyjnego zidentyfikowania
grupy uczestników przedstawienia, został umieszczony na predelli
ołtarza34. Złota ( ółta) wycinana kartuszowo tarcza herbowa została
30

Za informacje o herbie miasta, znajduj cym si w ko ciele pw. Wniebowzi cia
Naj wi tszej Marii Panny i w. Jakuba serdecznie dzi kuj ksi dzu dziekanowi
dr. Andrzejowi Ciapci skiemu. Monografia po wi cona heraldyce miast
wielkopolskich, autorstwa M. Adamczewskiego nie uwzgl dnia tego niezwykle
wa nego przekazu historycznego. Inna sprawa, i w opracowaniach dotycz cych
zabytków ko cioła parafialnego w Szadku herb ten opisany został jako szlachecka
Grzymała – zob. J. Z. Łozi ski (red.), Katalog zabytków sztuki w Polsce (dalej:
KZS), t. II: Województwo łódzkie, Warszawa 1954, s. 311.
31
Za takim odczytaniem przekazu przemawiaj stroje osób uczestnicz cych
w przedstawieniu – ubrania s szare, br zowe i niebieskie (brak materiałów
zabarwionych na czerwono, karmazynowo), nie odnajdujemy te
adnych
elementów typowych dla barokowego stroju szlacheckiego – kontusza, pasa
kontuszowego czy wreszcie szabli.
32
KZS, t. II, s. 311.
33
Ołtarze boczne w ko ciele parafialnym w Szadku historycy sztuki datowali na
pocz tek XVII w. – zob. KZS, t. II, s. 311.
34
Predella, czyli dolna cz
nastawy ołtarzowej (retabulum), wyrastaj ca
bezpo rednio ze stołu ołtarzowego (mensa ołtarzowa) – zob. K. Kubalska-Sulkiewicz
i in. (red.), Słownik terminologiczny sztuk pi knych, Warszawa 1996,
s. 287–288, 332.
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namalowana z lekkim pochyleniem w lewo w kierunku wi tej
Rodziny. Takie uło enie herbu heraldyka okre la mianem ukłonu
heraldycznego, który jest sposobem wyra enia kurtuazji
i szacunku dla wa nych osób, zjawisk czy te symboli,
wyst puj cych obok herbu. Godło interesuj cego nas herbu tworzy
czerwona budowla wolno stoj ca o trzech blankowanych wie ach,
z których rodkowa jest najszersza i najwy sza. Do wn trza
budowli wiodła otwarta brama o czarnym prze wicie, wypełnionym
w górnej cz ci krat koloru szarego (mo e srebrnego)
i o rozwartych na o cie wrotach koloru szarego (mo e srebrnego)
z metalowymi, czarnymi okuciami.

Rys. 3. Herb miasta z XVII w. (fragment obrazu z ko cioła
pw. Wniebowzi cia Naj wi tszej Marii Panny i w. Jakuba)

W wypadku tego wyobra enia na uwag zasługuj – obok
wyst pienia barw – jeszcze dwie okoliczno ci. Po pierwsze,
rysunek godła herbu miejskiego z ołtarza w. Wawrzy ca w istotny
sposób
ró nił
si
od
wyobra enia
znanego
nam
z szesnastowiecznych piecz ci miejskich, a to prowadzi do
konkluzji, i
ródeł inspiracji malarskich nale y szuka
w przekazach pozasfragistycznych. Po drugie – do czego
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powrócimy w dalszej cz ci tekstu – twórcy herbu i piecz ci
miejskiej z okresu dwudziestolecia mi dzywojennego wykorzystali
wła nie to doskonale im znane wyobra enie herbu miejskiego
z ko cioła farnego i nie eksperymentowali z innymi rysunkami.
Opisane wy ej piecz cie i obraz z ko cioła farnego tworz
niezmiernie interesuj cy zespół staropolskich ródeł historycznych,
na których podstawie jest mo liwa pełna rekonstrukcja herbu
samorz dowej wspólnoty35. Jednakowo dla badaczy dziejów
jednostkowych herbów równie interesuj ce s losy symboli
miejskich na przestrzeni dziejów Polski – w okresie rozbiorów,
dwudziestolecia mi dzywojennego, okupacji hitlerowskiej oraz
w czasach PRL i w II RP. Ka dy z tych okresów – z punktu
widzenia tak e heraldyki samorz dowej – był zamkni t cało ci ,
o sobie wła ciwych uwarunkowaniach prawnych i zwyczajowych.
Naszych rozwa a nie mo emy jednak w tym miejscu sko czy
poniewa w zbiorze piecz ci miejskich Szadku znale li my tłok,
którego nie potrafimy jednoznacznie przyporz dkowa ani do
okresu staropolskiego, ani do pierwszych lat ery nowo ytnej.
Analiza tej e piecz ci sił rzeczy wprowadza nas zatem w zwyczaje
heraldyczno-sfragistyczne doby nowo ytnej.
Najwi ksze problemy badawcze – jak ju wspomniano –
pojawiaj si podczas analizowania kolejnej piecz ci miejskiej
Szadku36. Jej pole wypełnia wyobra enie budowli wolno stoj cej –
bramy miejskiej – o trzech wie ach, z których rodkowa wydaje si
nieco szersza od skrajnych37. Zmiany w tre ci godła poszły jeszcze
dalej – w otwartym przeje dzie został umieszczony trudny do
35

Podczas I Krakowskiego Kolokwium Heraldycznego zostały sformułowane
zasady, według których nale y post powa podczas przywracania zapomnianych
herbów gminom o niegdy miejskiej przeszło ci – zob. Wnioski I Krakowskiego
Kolokwium
Heraldycznego
w
sprawie
symboliki
samorz dowej
III Rzeczypospolitej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, 2000,
nr 20,s. 39–43.
36
Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta wizytacji dawnej archidiecezji
gnie nie skiej, ks. 135, k. 665 (odcisk pod dokumentem z 1811 r.).
37
Powody, dla których mur miejski został w polu tej piecz ci zast piony budowl
wolno stoj c , mo emy rozpatrywa na dwa ró ne sposoby. Mamy podstawy
s dzi , i w drugiej połowie XVIII w. wła nie taka stylizacja „murów miejskich”
stawała si zwyczajow norm w polskiej sfragistyce miejskiej. Mo emy te
przyj – cho uwa am t interpretacj za mniej prawdopodobn – i korekt
spowodowało „odkrycie” dla symboliki miejskiej herbu z ko cioła farnego.
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zidentyfikowania przedmiot – pionowa kreska. Mo na przyj ,
i w ten sposób zasugerowano odbiorcy, e otwór bramy został
zamkni ty podwójnymi wrotami, lub e w otwartym przeje dzie
zostało umieszczone wyobra enie zbrojnego m a, mo e pachołka
miejskiego. Trzecia zmiana – tym razem bardzo powa na
i całkowicie zmieniaj ca wymow symboliczn dotychczasowego
godła szadkowskiego – polegała na umieszczeniu powy ej
rodkowej wie y orła koronowanego, trzymaj cego w szponach
berło, miecz i jak mo na przypuszcza , jabłko królewskie. W polu
piecz ci (wzdłu
zewn trznej kraw dzi piecz ci, a nie
w wydzielonym otoku) zostały wyryte litery układaj ce si
w legend : SIGILLUM CIVITATIS SCHADEK.

Rys. 4. Odcisk piecz ci z ko ca XVIII (?)–pocz tku XIX w.

Pierwszym etapem ka dych bada sfragistycznych jest
ustalenie chronologii powstania typariusza. Je li chodzi o piecz cie
staropolskie, szczególnie piecz cie miast, które nie zmieniały zbyt
cz sto swego posesora, pomyłka rz du nawet kilkunastu lat nie
skutkuje powa nymi bł dami przy formułowaniu wniosków
ko cowych. Inaczej dzieje si w przypadku interesuj cej nas
piecz ci. Odczytanie jej tre ci symbolicznej jest uzale nione od
wcze niejszego wskazania okresu historycznego, w którym mogła
powsta .
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Załó my wi c, i jej geneza była zwi zana z ostatnimi latami
I Rzeczypospolitej. Za tak chronologi mo e przemawia
wykorzystanie j zyka łaci skiego do formułowania tekstu legendy
oraz brak w niej odniesie do instytucji pa stw zaborczych. Je li
tak było w istocie, to mo emy s dzi , e o wprowadzeniu do
symboliki typowo miejskiej orła polskiego, motywu wybitnie
patriotycznego, zdecydował samorz d Szadku, by
mo e
w porozumieniu z monarch lub jego przedstawicielem. Poruszaj c
si ci gle w sferze przypuszcze , mo emy zało y , e korekta
godła nast piła w przypływie uczu patriotycznych, po uchwaleniu
konstytucji z 18 kwietnia 1791 r. – tj. ustawy o miastach
królewskich w Pa stwach Rzeczypospolitej – i konstytucji z dnia
3 maja 1791 r. Nale y przypomnie , i ustawa miejska z kwietnia
1791 r., wraz z szerokim pakietem ustaw miejskich Sejmu
Wielkiego, w znacz cy sposób zmieniała pozycj
miast
i mieszczan, szczególnie miast królewskich. Do pewnego stopnia
w kolizji ze sformułowan koncepcj pozostaje fakt, i jeszcze
w 1803 r. władze samorz dowe Szadku posługiwały si piecz ci
wykonan pod koniec XVII w.
Mo emy przyj
tak e inn hipotez . Otó załó my,
e typariusz powstał w okresie tzw. okupacji pruskiej38, czyli
w latach 1793–1807. W tym czasie Szadek był miastem
powiatowym
i
pocz tkowo
nale ał
do
departamentu
piotrkowskiego, a nast pnie (tj. po trzecim rozbiorze) do
departamentu kaliskiego pruskiej prowincji Prusy Południowe39.
Wówczas korekt godła miejskiego Szadku musimy interpretowa
zgodnie ze zwyczajami sfragistycznymi i heraldycznymi,
obowi zuj cymi w pa stwie pruskim. Id c dalej, jeste my
zmuszeni do sformułowania wniosku, i orzeł – umieszczony
w polu omawianej tu piecz ci nad budowl wolno stoj c –
symbolizował majestat monarchy40 i pa stwa pruskiego.

38

M. Adamczewski, Heraldyka..., s. 436–437.
J. W sicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe
(1793–1806). Studium historyczno-prawne, Wrocław 1957, s. 130, 297–298.
40
Fryderyka Wilhelma II, zakładaj c, i piecz powstała w latach 1793–1797 lub
Fryderyka Wilhelma III, przyjmuj c, e piecz
pochodzi z lat 1797–1806
– zob. B. Włodarski (red.), Chronologia polska, Warszawa 1957, s. 449.
39
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W rozwa aniach nad t hipotez musimy wykorzysta
wiedz na temat innych piecz ci miejskich, pochodz cych z okresu
tzw. okupacji pruskiej. Znamy przecie przykłady piecz ci miast
z obszaru staropolskiego województwa ł czyckiego, w których
z woli urz dników pruskich dokonano korekty godła piecz tnego
poprzez wprowadzenie orła – herbu Prus. W ten sposób powstała
m.in. piecz władz D browic41, niegdy miasteczka, a obecnie
gminy z obszaru współczesnego powiatu kutnowskiego.
W podobny sposób dokonywano korekt herbów i piecz ci miast
le cych na terenie wielkopolski wła ciwej. Na przykład do dwóch
skrzy owanych kluczy – czyli do staropolskiego godła Babimostu –
w okresie tzw. okupacji pruskiej dodano siedz cego na mo cie
pruskiego orła z inicjałami Fryderyka II na piersi, trzymaj cego
w szponach owe dwa klucze42. Tym, co w sposób zdecydowany
odró nia nasz , szadkowsk piecz
od piecz ci D browic
i Babimostu jest j zyk legendy piecz tnej. przypomnijmy – na
piecz ci władz Szadku wykorzystano tekst zło ony z wyrazów
łaci skich, natomiast w przypadku D browic i Babimostu, twórca
piecz ci został zmuszony do wyrycia słów z j zyka niemieckiego.
Musimy równie pami ta , e piecz
staropolska, ta, która
powstała w drugiej połowie XVII w., była wykorzystywana jeszcze
w 1803 r. Je li uznamy, i nale y pogodzi przywołane tu fakty, to
ograniczymy czas powstania omawianej piecz ci do okresu
zaledwie trzech lat, tj. od 1803 do 1806 r. Jednakowo w tle
pozostanie pytanie, na które nie znamy odpowiedzi. Nie wiemy
bowiem, dlaczego z wykonaniem piecz ci manifestuj cej
panowanie pruskie w nowej prowincji zwlekano a tak długo43.
Wreszcie mo emy przyj trzeci hipotez na temat czasu
powstania tajemniczej, a bardzo interesuj cej piecz ci Szadku. By
mo e jej powstanie nale y wi za z bardzo wczesnym okresem
Ksi stwa Warszawskiego (1807–1815). Tym, co mocno przemawia
41

MNW, Gabinet monet i medali, sygn. 49574 – w polu piecz ci wida budowl
wolno stoj c o trzech wie ach, otwart bram i orła pruskiego nad rodkow
wie .
42
Archiwum Pa stwowe w Zielonej Górze, Babimost – cech mieszany, sygn. 7D.
43
Piecz z niemieckoj zyczn legend , informuj c o przynale no ci Zgierza do
Prus Południowych powstała ju w 1797 r. – zob. M. Adamczewski, Heraldyka....,
s. 472.
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za takim sposobem datowania owej piecz ci, jest fakt,
e wykorzystano j do uwierzytelnienia dokumentu z 1811 r.
Ale i tym razem mo emy wskaza bardzo powa ne w tpliwo ci.
Władze Ksi stwa Warszawskiego sprzeciwiały si temu, aby na
piecz ciach władz miejskich manifestowane były symbole
samorz dowe. Praktyk 44 i ustawodawstwem45 doprowadziły one do
wyeliminowania dawnych herbów miejskich i do zast pienia ich
oficjalnym herbem pa stwowym.
Równie władze Królestwa Polskiego (Kongresowego)
uznawały, i pola piecz ci miejskich powinny by wypełnione
symbolami pa stwa (tj. herbem pa stwowym w stylizacji wła ciwej
dla okresu historycznego) lub pó niej herbem guberni, w której
le ało miasto46. Mimo tak sformułowanych reguł prawnych, okresu
1815–1914/1915 nie mo emy uzna za czas całkowicie stracony
dla polskiej heraldyki miejskiej zaboru rosyjskiego. Władze
Królestwa Polskiego przeprowadziły bowiem w XIX w. a trzy
próby (co prawda nieudane) odtworzenia herbów miast polskich.
Poniewa Szadek utracił prawa miejskie w 1869 r.47, jego Magistrat
w pełni uczestniczył tylko w jednej akcji tworzenia herbów,
a podczas trwania drugiej miasto zostało zdegradowane do rangi
osady i tym samym pozbawiony został prawa do ubiegania si
o herb.
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Herb Ksi stwa Warszawskiego mo na zobaczy np. na piecz ci miejskiej
Ł czycy, odciskanej pod dokumentami z lat 1809–1810 – zob. S. K. Kuczy ski,
Piecz cie i herby miasta Ł czycy oraz ziemi ł czyckiej, Ł czyca 1984, nr 10.
45
M. Gumowski utrzymuje, e rz d Ksi stwa Warszawskiego 29 kwietnia 1811 r.
wydał dekret, w którym znalazło si polecenie, aby wszystkie piecz ci miejskie
w Ksi stwie zostały opatrzone godłem z wyobra eniem oficjalnego herbu
pa stwowego – zob. M. Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960, s. 14.
46
Dekretem z 1822 r. wprowadzono na piecz cie miejskie orła carskiego z Orłem
Białym na piersi, a ukazem carskim z 1869 r. zobowi zano mniejsze miasta do
umieszczenia w polu piecz ci herbu wła ciwe guberni – zob. tam e, s. 14–15.
47
M. Bandurka, Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa
łódzkiego w XIX i XX wieku, Łód 1995, s. 55–56.
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W latach 1846–184948 na polecenie cara Mikołaja I
przeprowadzono badania heraldyczne, których ostatecznym
efektem był tzw. Album herbów miast Królestwa Polskiego lub
inaczej Album Heroldii, w którym zebrano 455 rysunków herbów
miast z obszaru zaboru rosyjskiego. Procedura powstawania
ka dego herbu, który ostatecznie znalazł si w Albumie..., była
podobna. Magistraty miast, na polecenie władz powiatowych,
zobowi zano do przygotowania raportów na temat symboli
miejskich, herbów i piecz ci, którymi posługiwano si
w przeszło ci. Nadsyłane raporty mo na umownie podzieli na trzy
grupy. W pierwszej znalazłyby si te, w których opisano
i najcz ciej tak e narysowało, jakim herbem posługiwano si
miasto w przeszło ci (w formie zał czników przesyłano rysunki,
odciski piecz ci, odpisy dokumentów z nadaniem herbu). W drugiej
grupie nale y umie ci wszystkie raporty kategorycznie negatywne.
To w nich burmistrzowie jednoznacznie, cho najcz ciej bł dnie
stwierdzali, i w mie cie – pomimo podj cia olbrzymiego wysiłku
„badawczego” – nie znaleziono adnych ródeł historycznych, na
których podstawie udałoby si samorz dowi ustali pierwotny
wygl d herbu. Trzeci za grup stanowiły raporty, równie
pozbawione informacji umo liwiaj cych odtworzenie herbu, ale
władze miejskie prezentowały obok tego własne pomysły, jak – ich
zdaniem – powinien wygl da przyszły, idealny herb miasta
i sugerowały, aby w dalszym post powaniu ich projekty zostały
utrzymane.
Mo emy przypuszcza , i pismo od Naczelnika Powiatu
Szadkowskiego w sprawie herbu miejskiego wpłyn ło do kancelarii
Magistratu Szadku jesienn (tj. pod koniec pa dziernika lub na
pocz tku listopada) 1846 r. Nie znamy odpowiedzi, jak burmistrz
miasta przesłał naczelnikowi korespondencj zwrotn . Wiemy
natomiast, jaki projekt herbu Szadku przedło ono carowi
48

Na temat przebiegu tych e prac szerzej – M. Gumowski, Herby ..., s. 78–80;
S. K. Kuczy ski, Polonica heraldyczne i sfragistyczne w zbiorach leningradzkich,
„Archeion” 1978, t. LXVI, s. 201-202; M. Adamczewski, Miejsce „Albumu
herbów Królestwa Polskiego” z 1847 r. w polskiej heraldyce miejskiej,
[w:] S. K. Kuczy ski (red.) Herby miast polskich w okresie rozbiorów
(1772–1918). Materiały sesji naukowej Włocławek 5–6 grudnia 1996 r.,
Włocławek 1999, s. 109–130.
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Mikołajowi I do zatwierdzenia w 1849 r.49 Został on stworzony
w Heroldii Królestwa Polskiego albo na podstawie sugestii
płyn cych z miasta, albo – po odrzuceniu propozycji burmistrza
i rady – wymy lony od pocz tku przez pracowników tej e Heroldii.
Czerwone pole tarczy herbowej wypełniał (?) herold50 zwrócony
w prawo51 w hełmie z białym pióropuszem, ubrany w srebrn
zbroj , na któr była narzucona niebieska tunika ze złotym
obramowaniem, dm cy w złot tr b (róg), stoj cy na zielonej
murawie.
Pojawienie si nowego symbolu w – jak si zdawało –
uporz dkowanej i logicznej heraldyce samorz du szadkowskiego,
budzi zdziwienie, a próby wytłumaczenia genezy tego motywu
rozpoczynaj si i ko cz na formułowaniu piramidalnych hipotez.
Nie wiemy te , czy istnieje jakikolwiek zwi zek pomi dzy
wyobra eniem rycerza z herbu zaprojektowanego przez Heroldi
a rycerzem, wzgl dnie pachołkiem miejskim, współtworz cym
godło współczesnego nam samorz du szadkowskiego.
Utrata praw miejskich, co nast piło w 1869 r., w zasadzie
pozbawiła Szadek
mo liwo ci ubiegania si o swój znak
w kolejnych próbach przywrócenia herbów miastom Królestwa
Kongresowego, a te podejmowano na terenie zaboru rosyjskiego
jeszcze w drugiej połowie XIX i na pocz tku XX w. Warunkowa
formuła powy szego stwierdzenia wynika z faktu, i druga próba
odtworzenia herbów miejskich rozpocz ła si jesieni 1867 r.,
a wi c jeszcze w czasie, gdy Szadek cieszył si z uprawnie
przysługuj cych miastom. I tym razem na pytania naczelników
powiatów, magistraty udzielały odpowiedzi o wykorzystywanej
niegdy przez miasto symbolice samorz dowej. Burmistrz Szadku
(prawdopodobnie pod koniec pa dziernika lub na pocz tku
listopada 1867 r.) przesłał informacj , e nie odnaleziono adnych
ladów wiadcz cych o posiadaniu herbu miejskiego w okresie
49

MNK, Dział r kopisów, M. Gumowski, Kartoteka piecz ci i herbów miast
polskich w układzie alfabetycznym, sygn. 1491.
50
Identyfikacja zaproponowana przez M. Gumowskiego – zob. MNK, Dział
r kopisów, M. Gumowski, Kartoteka piecz ci i herbów miast polskich w układzie
alfabetycznym, sygn. 1491.
51
Kierunki zwrotu godeł herbowych s okre lane przez osob stoj c za tarcz ,
a zatem opis ten jest sprzeczny ze spostrze eniami osoby patrz cej na tarcz
herbow .
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przedrozbiorowym52. Było to co najmniej dziwne, zwa ywszy na
fakt, i mieszka cy Szadku (w tym zapewne równie ówcze ni
ojcowie miasta) codziennie mogli ogl da herb miasta w ko ciele
parafialnym.
Słabe
wyniki
kwerendy,
przeprowadzonej
w archiwach miejskich, skłoniły władze guberni kaliskiej do
przeprowadzenia własnych bada naukowych w Archiwum Akt
dawnych w Kaliszu. Ko cowy raport na temat piecz ci miejskich
Dawnej Rzeczypospolitej w czerwcu 1868 r. przedstawił pracownik
tego
archiwum Józef Szaniawski. Z raportu wynika,
i w archiwaliach kaliskich udało si odnale dwa odciski piecz ci
miasta Szadku, wykonane tym samym typariuszem, pochodz cym
z ko ca XVII w. Pierwszy odcisk uwierzytelniał dokument z 1691
r., a drugi znalazł si pod dokumentem z 1803 r.53
Pomimo utraty praw miejskich, elity kulturalne, społeczne
i polityczne miasta-osady zachowały jednak wiadomo swojej
symbolicznej odr bno ci, zachowały te wiedz – wbrew
dziewi tnastowiecznym raportom Magistratu – o tym, e miasto
posługiwało si niegdy swoim własnym, oryginalnym znakiem.
Z tego te powodu natychmiast, gdy tylko ustały przeszkody
prawne, uniemo liwiaj ce samorz dowi wykorzystywanie własnej
symboliki samorz dowej, tj. po tym jak Szadek w 1919 r. odzyskał
prawa miejskie54, Rada Miejska postanowiła przywróci miastu
historyczny herb i historyczn piecz . Nie znamy dokładnej daty
podj cia decyzji o odtworzeniu symboliki miejskiej Szadku.
Wiemy jedynie, e musiała ona zapa przez lipcem 1922 r. Wiemy
te , e Magistrat Szadku nie prowadził dyskusji na temat herbu
miejskiego w latach 1917–191955.
52

Z podsumowania raportów przesłanych przez magistraty miast dawnej guberni
kaliskiej w 1867 r. wynika, e władze miejskie 33 o rodków nie miały adnej
wiedzy na temat przedrozbiorowej symboliki samorz dowej. Obok odpowiedzi
negatywnych do Komisji Rz dowej Spraw Wewn trznych nadeszły te raporty
zawieraj ce dane heraldyczne. Raporty dwóch miejscowo ci wspominały
o projektach herbów przygotowanych w 1847 r. (D bie i Zdu ska Wola),
a z 13 miejscowo ci nadesłano odciski piecz ci z okresu I Rzeczypospolitej –
zob. RGIA, f. 1343, op. 15, d. 329.
53
Tam e.
54
MPT, t. II, s. 81; T. Marszał, Szadek, s. 37.
55
W ksi dze protokołów Magistratu z okresu pierwszej wojny wiatowej nie
znale li my adnej wzmianki o dyskusji prowadzonej na jego forum na temat
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Nowa piecz miejska Szadku w znanych nam ródłach
wyst puje przynajmniej od dnia 18 lipca 1922 r. Wówczas to
wyci ni to j w tuszu pod protokołem z obrad Rady Miejskiej56.
W polu piecz ci o rednicy 40 mm umieszczono otokow legend
o brzmieniu: MAGISTRAT m. SZADEK STAROSTWO
SIERADZKIE i godło, nawi zuj ce rysunkiem do stylizacji
staropolskiej rodem z ko cioła parafialnego. Zatem w polu
piecz tnym mo emy zobaczy budowl wolno stoj c o trzech
wie ach, z których rodkowa była najwy sza i najszersza oraz
rycerza, wzgl dnie pachołka miejskiego, umieszczonego w otwartej
bramie miejskiej. Oczywi cie wprowadzenie postaci rycerza
stanowiło wyra n korekt godła staropolskiego. Obok piecz ci
czterdziestomilimetrowej, przystosowanej do odciskania w tuszu,
Magistrat w 1922 r. posługiwał si tak e mniejsz ( r. 30 mm)
piecz ci o identycznym wyobra eniu i identycznej tre ci legendy
otokowej, ale była ona przystosowana do odciskania w materiale
plastycznym – np. w laku57. Tłoki piecz tne, opisane wy ej,
kancelaria miejska wykorzystywała tak e w 1936 r.58
Pomimo tego, e Magistrat Szadku u ywał piecz ci z godłem
miejskim
w
swej
codziennej
praktyce
kancelaryjnej
(prawdopodobnie
przez
cały
okres
dwudziestolecia
mi dzywojennego), to nie znaczy, i posługiwał si nim w pełni
legalnie. Ustawodawstwo II Rzeczypospolitej, dotycz ce herbów
miejskich59, pocz tkowo chwiejne i wewn trznie sprzeczne, ulegało
symboliki miejskiej – por. Archiwum Pa stwowe w Sieradzu (dalej: APS), Akta
miasta Szadek, sygn. 3. Nale y pami ta , e w okresie 1915–1918, tj. po
ust pieniu administracji rosyjskiej, samorz dy przynajmniej kilku miast z obszaru
Polski centralnej, w porozumieniu z niemieckimi władzami okupacyjnymi,
doprowadziły do odtworzenia symboliki staropolskiej lub do ustanowienia nowych
godeł miejskich – zob. M. Adamczewski, J. miałowski, Cztery herby Zdu skiej
Woli, [w:] S. K. Kuczy ski (red.), Heraldyka samorz dowa II Rzeczypospolitej
(1918–1939). Materiały sesji naukowej Włocławek 24–25 pa dziernika 2001 r.,
Włocławek 2002, s. 169–183.
56
APS, Akta miasta Szadek, sygn. 4, k. 67.
57
APS, Akta miasta Szadek, sygn. 4, k. 79v.
58
APS, Akta miasta Szadek, sygn. 6, k. 96 (odciski w laku i w tuszu z 20 lipca
1936 r.); APS, Akta miasta Szadek, sygn. 7, k. 104v (odciski w laku i w tuszu
z 1 kwietnia 1936 r.).
59
Prezydent RP w 1927 r. wydał rozporz dzenie, w którym okre lił wyobra enie
urz dowych piecz ci zwi zków samorz dowych. Piecz
tak miała tworzy
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modyfikacjom, a do ustanowienia w 1935 r. bardzo precyzyjnych
reguł ustanawiania herbów dla poszczególnych zwi zków
samorz dowych.
Bardzo mało wiemy o staraniach władz miejskich Szadku
o urz dowe zatwierdzenie historycznego herbu miasta60. W tym
miejscu posługuj c si – po raz kolejny – wnioskowaniem
po rednim, mo emy podj prób otworzenia prac, zmierzaj cych
do ustanowienia herbu Szadku. Wiemy jedynie, e zostały one
podj te, ale z uwagi na wybuch drugiej wojny wiatowej nie
doprowadzono ich do ko ca61. Mo emy przypuszcza , i władze
stosowna legenda oraz Orzeł Pa stwowy. Herb miejski (pod warunkiem, e był on
„historycznie uzasadniony”) mógł si pojawi na plakietkach, odznakach i innych
nieurz dowych symbolach samorz du obok herbu II RP. W 1930 r.
znowelizowano rozporz dzenie z 1927 r. w ten sposób, e zgodzono si , aby
miasta posiadaj ce „historycznie uzasadnione herby” w „drodze wyj tku”
(tj. zgody ministra wła ciwego dla spraw wewn trznych) mogły je u ywa
samodzielnie. Jednakowo dopiero w 1935 r. Ministerstwo Spraw Wewn trznych
w porozumieniu z Ministerstwem Wyzna Religijnych i O wiecenia Publicznego
okre liło procedur ustanawiania herbu. O prawnych aspektach funkcjonowania
herbów samorz dowych w II RP – zob. L. Pudłowski, Heraldyka miejska
II Rzeczypospolitej, [w:] P. Dymmel (red.), Polskie tradycje samorz dowe
a heraldyka. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w dniach 4 i 5 czerwca
1991 r. w Lublinie, Lublin 1992, s. 107–126.
60
Ograniczona wiedza o herbach miast województwa łódzkiego z okresu
dwudziestolecia mi dzywojennego wynika z kilku powodów. Po pierwsze, jest ona
skutkiem stanu zachowania dokumentacji miejskiej. Tylko nieliczne o rodki
miejskie troskliwie zgromadziły i przechowały dokumenty, jakie powstały
w latach 1930–1939 podczas trwania prac nad ustaleniem ostatecznej wersji herbu
miejskiego. Tak post pił np. samorz d Łodzi i Tuszyna. Po drugie, materiały
przesłane przez Magistraty do MSW w Warszawie uległy zniszczeniu w 1944 r.
I wreszcie po trzecie, w bardzo ograniczonym stopniu zachowały si akta Urz du
Wojewódzkiego w Łodzi (dalej: UWŁ). Korespondencja pomi dzy Magistratem,
zabiegaj cym o ustanowienie herbu, a MSW w Warszawie prowadzona była
w przypadku miast województwa łódzkiego za po rednictwem Wydziału
Ogólnego UWŁ. Ramy chronologiczne dokumentacji aktowej Wydziału
Ogólnego, przechowywanej obecnie w APŁ, okre laj lata 1921–1928 –
zob. M. Bandurka, Urz d Wojewódzki Łódzki 1918–1939, [w:] M. Bandurka (red.),
Archiwum Pa stwowe w Łodzi. Przewodnik po zespole archiwalnym, Warszawa
1998, s. 205. Tym samym równie w znanej nam dokumentacji UWŁ nie
zachowały si kopie pism MSW do miast i miast do MSW.
61
W wykazie 104 herbów miejskich, nadanych przez MSW w latach 1936–1939,
nie znajdujemy decyzji w sprawie herbu Szadku – zob. L. Pudłowski,
Heraldyka ..., s. 123.
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miejskie Szadku zło yły wniosek o urz dowe zatwierdzenie
„historycznie uzasadnionego herbu miejskiego” pomi dzy ko cem
1930 r.62, a sierpniem 1933 r.63 Magistrat mógł zatem przesła do
MSW w Warszawie za po rednictwem Wydziału Ogólnego Urz du
Wojewódzkiego Łódzkiego wniosek o zatwierdzenie herbu wraz
z odciskami u ywanych piecz ci lub z barwnym rysunkiem godła
piecz tnego, uj tego w ramy tarczy herbowej. S dzimy te ,
i kolorystyka herbu prawdopodobnie nawi zywała do wzoru
z obrazu ołtarzowego. Materiały nadesłane przez Magistrat
szadkowski były analizowane ju w 1936 r. przez Adama Wolffa
i Józefa Siemi skiego64. Mo na przypuszcza , i w opinii
archiwistów na temat przedło onego projektu były zawarte pewne
uwagi krytyczne, co wstrzymało – i jak si pó niej okazało bardzo
skutecznie – decyzj MSW w sprawie zatwierdzenia herbu Szadku.
Po drugiej wojnie wiatowej herby miejskie zostały
ponownie usuni te z pól piecz ci urz dów miejskich. Herb miejski
stał si wył cznie lokaln ciekawostk , reliktem z przeszło ci,
pozbawionym jakiegokolwiek znaczenia urz dowego. Szcz liwie
heraldyk i symbolik miejsk interesowali si wówczas wybitni
historycy, a i ojcowie miast w wi kszo ci przypadków z wielk
trosk odnosili si do staropolskich godeł. W 1960 r. została
opublikowana bardzo wa na dla heraldyki miejskiej praca Mariana
Gumowskiego, w której znalazł si tak e barwny rysunek herbu
Szadku 65. W białym polu tarczy herbowej został umieszczony
czerwony, ceglany mur miejski z białym przejazdem, z ółtymi,
rozwartymi wrotami i trzema identycznymi, blankowanymi
wie ami, w których zaznaczono po jednym, czarnym otworze
strzelniczym. M. Gumowski stworzył swoj wersj herbu,
niew tpliwie zainspirowany godłem pierwszej piecz ci miejskiej
62

W dniu 24 listopada 1930 r. została wydana nowela, zezwalaj ca na
wykorzystywanie przez samorz d herbu zatwierdzonego urz dowo.
63
W tym dniu miał upływa termin składania wniosków o urz dowe zatwierdzenie
(wzgl dnie nadanie) herbu. Nale y jednak pami ta , i terminu tego nie
przestrzegano zbyt rygorystycznie, o czym wiadczy przykład post powania
w sprawie herbu Łodzi. Artykuł o tzw. wielkim konkursie na herb miasta Łodzi
i o okoliczno ciach zatwierdzenia przez MSW ostatecznej wersji herbu miasta
w 1936 r. – w przygotowaniu.
64
„Archeion” 1937–1938 t. XV, s. 191; L. Pudłowski, Heraldyka ..., s. 111.
65
M. Gumowski, Herby..., s. 313.
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z XVI w. W 1967 r. na półkach ksi garskich pojawiło si
rocznicowe wydawnictwo, zatytułowane Miasta polskie
w Tysi cleciu, w którym obok artykułów o miastach i miasteczkach
w Polsce znalazły si tak e barwne tablice z herbami tych e.
Rysunki herbów z tego wydawnictwa słusznie s uwa ane za
kompozycje wzorcowe, oparte na rzetelnie przeprowadzone
jkwerendzie, dzi ki czemu, s dobrze zaprojektowane i wzorowo
narysowane. Godło Szadku w nieznacznym tylko stopniu ró ni si
od herbu z publikacji M. Gumowskiego66. W tym wypadku
uderzaj ca jest jednomy lno
twórców wspomnianych tu
publikacji. Konsekwentnie wskazywali oni, i jedynie poprawny
herb miasta Szadku mo na zbudowa , wykorzystuj c godło
z najstarszej piecz ci miejskiej.
Obecnie Szadek posługuje si herbem67, który z jednej strony
nawi zuje do tradycji staropolskich (mur miejski z bram
o otwartych wrotach, a nad nim trzy blankowane wie e), z drugiej
za do tradycji dwudziestolecia mi dzywojennego (rycerz,
wzgl dnie pachołek miejski w bramie miejskiej). Jednak e forma
graficzna herbu (kształt murów obronnych i wyobra enie
zbrojnego), a tak e jego kolorystyka nie maj nic wspólnego
z symbolami miejskimi, ukształtowanymi przez samorz d
w przeszło ci. Szadek posiada herb uchwalony zgodnie
z obowi zuj cym prawem68, ale poddany pod ocen specjalistów
z Komisji Heraldycznej, otrzymałby najprawdopodobniej ocen
negatywn . W tej sytuacji rodzi si pytanie o przyszło herbu
66

Bardziej realistycznie wykre lono w tek cegieł i zamiast zgrubienia,
symbolizuj cego w herbie z 1960 r. blankowanie, bardzo wyra nie zaznaczono
z by przedpiersia wie cz ce wie e obronne (krenela ). W oparciu o rysunek herbu
z pracy Miasta polskie w Tysi cleciu powstała wersja herbu Szadku, opublikowana
w popularnonaukowym wydawnictwie z 1994 r. – zob. A. Plewako, J. Wanag,
Herbarz miast polskich, Warszawa 1994, s. 218.
67
Według Statutu Gminy i Miasta Szadek (redakcja z 14 wrze nia 2001 r.) herb
„przedstawia rycerza (wg informacji ko cielnych Jakuba Du ego) stoj cego
w otwartej bramie zamku o trzech basztach”.
68
Prawo kształtowania symboliki samorz dowej (w tym i gminnej) ustawodawca
pozostawił „do wył cznej wła ciwo ci” odpowiedniej rady. Ustawodawca okre lił
jednocze nie procedur opiniowania herbów obecnie uchwalanych przez Komisj
Heraldyczn , funkcjonuj c w strukturach MSWiA. Jednak e miasta i gminy,
które utworzyły własne herby przed powołaniem Komisji Heraldycznej, nie musz
zgłasza swych herbów do weryfikacji.
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miasta i gminy Szadek. Istniej dwie drogi post powania. Poniewa
herb został uchwalony zgodnie z prawem i przed powołaniem
Komisji Heraldycznej, mo na uzna , i ten temat jest definitywnie
zako czony. Mo na te rozpocz
czasochłonn procedur
naprawiania herbu. Pierwszy etap tego post powania został wła nie
zako czony. Zebrane w toku kwerend materiały pozwoliły na
precyzyjne odtworzenie historii herbu miasta. Tekst, który przy tej
okazji powstał, mo na wykorzysta
i przesła
Komisji
Heraldycznej jako tzw. uzasadnienie merytoryczne przyszłego
projektu herbu. Nast pnie nale y przygotowa kilka projektów
herbu wraz z ich pochodnymi (tj. piecz , flaga urz dowa, flaga,
barwy). Trzecim etapem byłoby przyj cie wst pnej uchwały przez
Rad Miasta i Gminy, a nast pnie przesłanie materiałów do
zaopiniowania przez Komisj Heraldyczn . Po uzyskaniu opinii
Komisji Heraldycznej i Ministra Spraw Wewn trznych
i Administracji, Rada Miasta i Gminy na uroczystej sesji mogłaby
podj
uchwał
o przywróceniu staropolskiej symboliki.
Oczywi cie zach cam władze miasta i gminy do wkroczenia na t
drug , trudniejsz cie k post powania.
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